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Ata da 1ª reunião extraordinária do Conselho de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de São Paulo,

2

realizada em 06 de março de 2018. Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, no Anfiteatro Térreo da

3

Reitoria, localizado na Rua Sena Madureira, 1500, na cidade de São Paulo, reuniram-se os senhores membros do

4

Conselho de Assuntos Estudantis da UNIFESP, sob a presidência de Anderson da Silva Rosa. Estiveram presentes os

5

membros: Alessandra Ramada da Matta, Ana Lucia de Moraes Horta, Ana Maria Paes Teixeira Alcantara, Anderson da

6

Silva Rosa, Carolina Matos Barreto, Clinton Auto do Espirito Santo, Henrique Carrico da Silva, Horacio Hideki

7

Yanasse, Julio Cesar Zorzenon Costa, Ligia Ajaime Azzalis, Luciane Portas Capelo, Magali Aparecida Silvestre, Maisa

8

Francisco, Maria Angelica Pedra Minhoto, Marina Oliveira de Souza Dias, Marina Pereira de Almeida Mello, Patricia

9

Miranda Pinto, Pedro Jose Naoum Mattos, Silvana Zajac, Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Vanessa Ribeiro

10

Neves. Justificaram ausência e não foram substituídos: Carolina Ferreira Celeste da Silva, Douglas Mendosa, Fernanda

11

Flavia de Oliveira, Itale Luciane Cericato, Ricardo Brasil Crudeli, Vania D Almeida. Não justificaram ausência: Beatriz

12

Amaral de Castilho, Camila Dias do Nascimento, Emilia Inoue Sato, Fernando Luiz Affonso Fonseca, Henrique Jorge

13

Guedes Neto, Janes Jorge, Janine Schirmer, Joãoo Miguel de Barros Alexandrino, Luciana Massaro Onusic, Luzia

14

Fatima Baierl, Maria Ines Badaro Moreira, Maria Magda Ferreira Gomes Balieiro, Mariangela Graciano, Odair Aguiar

15

Junior, Pedro Levit Kaufmann, Regiane Albertini de Carvalho, Rosana Fiorini Puccini, Sergio Luiz Domingues Cravo,

16

Zila Van Der Meer Sanchez Dutenhefner e Luis Henrique Fregones. Participaram da reunião como convidados:

17

Estudantes de todos os campi. Tendo os senhores conselheiros assinado a folha de frequência e sendo constatado

18

quórum, iniciou-se a reunião. EXPEDIENTE: 1. INFORMES DA PRAE E DE SUAS COORDENADORIAS, DOS

19

NAES, DAS COMISSÕES DA PRAE E DOS CONSELHEIROS DO CAE: O Presidente iniciou a reunião

20

agradecendo a participação de todos na consulta pública e informou que foram recebidas 64 sugestões via formulário

21

eletrônico. O Presidente iniciou a apresentação com esclarecimentos sobre o orçamento PNAES e explicou que as

22

discussões referentes as questões orçamentárias iriam continuar ativamente, no entanto, havia necessidade de aprovar os

23

editais referente às bolsas para não acarretar prejuízos principalmente aos(às) estudantes ingressantes. O Presidente

24

comunicou que faria a apresentação consolidada das sugestões encaminhadas na consulta, separadamente para cada

25

edital e após os encaminhamentos, abriria fala aos(às) conselheiros(as) e permitiria 5 falas destinadas aos(às) estudantes

26

presentes. ORDEM DO DIA: 1. Edital Creche: Após a apresentação, houve questionamentos referentes a alguns itens.

27

Em seguida, a mesa colocou em votação as alterações nos itens 1.2, 2.2, 4.2 e supressão do item 9.4 (fila de espera).

28

Após a aprovação dessas alterações, o edital foi homologado com 16 votos favoráveis e 2 abstenções. 2. Edital PBP:

29

Após a apresentação do edital, foi solicitado à mesa alteração no item 1.2. Após a alteração ter sido aprovada, o edital

30

foi homologado por unanimidade com 18 votos. 3. Edital PAPE Veteranos e Ingressantes: Foi solicitado à mesa que a

31

discussão e votação dos editais veteranos e ingressantes fossem realizadas em conjunto. A proposta foi aceita. O

32

Presidente iniciou a apresentação dos editais. Após a apresentação, os editais não foram aceitos pelos(as) estudantes. A

33

pedidos, o Presidente abriu 10 falas destinadas aos(às) estudantes. Após as falas, o Presidente esclareceu novamente que

34

não havia como aprovar propostas que não contemplassem o orçamento disponível. O Presidente atendeu a solicitação e

35

abriu mais 5 falas aos(às) estudantes. Após todas as falas, não houve consenso sobre o item 1.3, que propunha

36

atendimento de um maior número de estudantes mediante a redução no valor dos auxílios, como também do item 10.4,
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que previa fila de espera com critérios de priorização. Os (As) estudantes ocuparam a mesa com manifestações e o

38

Presidente encerrou a reunião justificando que não havia possibilidade de encaminhamentos para votação. O conselheiro

39

Júlio Cesar Z. Costa solicitou que todos mantivessem a calma e pediu aos (às) estudantes que retornassem aos seus

40

lugares. Ele explicou que os conselheiros entendiam a legitimidade das manifestações, mas havia necessidade dos

41

editais serem votados pelo conselho para que não houvesse prejuízo maiores aos (às) estudantes. O Presidente acatou a

42

solicitação dos conselheiros e retomou a reunião, disponibilizando um intervalo de 10 minutos para que todos pudessem

43

se acomodar novamente e continuar a reunião. Após o intervalo, o quórum foi novamente verificado. Havendo quórum,

44

as discussões foram retomadas e a mesa deliberou, a pedido dos (das) estudantes, que a votação fosse em bloco com as

45

seguintes propostas: 1) Propostas dos (das) estudantes para os dois editais PAPE: item 1.3, manutenção dos valores dos

46

auxílios do edital de 2016 e supressão do item 10.4 que previa lista de espera; 2) Proposta PRAE de manutenção da

47

redação dos editais tal como proposto após a consulta pública, com pequena redução nos valores dos auxílios e

48

atendendo a um número maior de estudantes veteranos e ingressantes, assim como lista de espera com critérios de

49

priorização. A mesa abriu para as votações das duas propostas esclarecendo que em qualquer uma das opções a

50

atribuição dos auxílios dependeria da disponibilidade de recursos orçamentários. Aberta a votação aos conselheiros, a

51

primeira proposta (Proposta 1) foi aprovada e homologada com 16 votos favoráveis. A segunda proposta (Proposta 2)

52

recebeu um voto favorável. Houve uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião às

53

12:45 horas, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Janaina Rusteika, secretária, lavrei a presente ata que,

54

depois de aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

55
56

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa (Presidente) ____________________________________________

57

Janaina Rusteika (Secretária) ______________________________________________
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