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Ata da 2ª reunião ordinária do Conselho de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de São Paulo,

2

realizada em 09 de abril de 2019. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, nesta cidade de São Paulo,

3

à Rua Sena Madureira, 1500, no Anfiteatro Térreo - Prédio Reitoria, reuniram-se os senhores membros do Conselho

4

de Assuntos Estudantis (CAE) da UNIFESP, sob a presidência de Anderson da Silva Rosa. Estiveram presentes, além

5

do presidente, os membros: Carolina Ferreira Celeste da Silva, Clinton Auto do Espirito Santo, Fernanda M. Matsuda,

6

Fernanda F. de Oliveira, Flaminio de Oliveira Rangel, Henrique Carriço da Silva, Horacio H. Yanasse, Maísa

7

Francisco, Maria Angélica P. Minhoto, Mariangela Graciano, Marina de Oliveira Souza Dias, Meyre F. P. Okuno,

8

Pedro L. Kaufmann, Vanessa Ribeiro Neves e Vânia D’Almeida. Justificaram ausência e não foram substituídos:

9

Caroline Matos Barretos. Não justificaram ausência: Alessandra Ramada da Matta, Ana Maria P T Alcantara, Camila

10

Dias do Nascimento, Fernando L. A. Fonseca, Henrique J. G. Neto, Luciane Portas Capelo, Luiza Fátima Baierl,

11

Marina P. A. Mello, Patrícia Miranda Pinto, Pedro J. N. Mattos e Sylvia H. S. Batista. Tendo os senhores conselheiros

12

assinado a folha de frequência, iniciou-se a reunião. EXPEDIENTE: 1. INFORMES DA PRAE E DE SUAS

13

COORDENADORIAS, DOS NAES, DO SSCD, DAS COMISSÕES DA PRAE E DOS CONSELHEIROS DO

14

CAE: O presidente iniciou com os informes, para não atrasar o horário da reunião e nesse tempo aguardaria alcançar

15

o quórum. O primeiro informe foi referente à prorrogação do prazo para as inscrições no edital do Concurso Cultural

16

Educação e Direitos Humanos. As inscrições seriam prorrogadas até 15/10. Comunicou que foram retomados os

17

trabalhos das comissões locais de alimentação, inclusive seriam feitas tratativas referentes à inclusão de alimentação

18

vegana no novo contrato. Será instituído o Comitê de Implementação e Acompanhamento da Política sobre Álcool e

19

Outras Drogas da Unifesp e dos Grupos técnicos de trabalho em cada campus para atuar em alguns eixos da Política

20

de álcool e outras drogas. Comunicou que a Política de Acessibilidade e Inclusão foi encaminhada para aprovação

21

no Conselho Universitário (CONSU) e que já estavam ativos os trabalhos da Câmara Técnica de Acessibilidade e

22

Inclusão (CTAI) e dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão (NAIs) nos campi. Foi organizado um cronograma para

23

execução do treinamento de Suporte Básico de Vida, realizado em parceria com os servidores da Escola Paulista de

24

Enfermagem, com o objetivo de capacitar os(as) servidores(as) dos campi. Inicialmente, foram abertas vinte vagas

25

por campus, para que os participantes tenham noções de como agir em casos de urgência e emergência. Houve

26

também o envio de uma nota para todos os campi contendo esclarecimentos de qual é o papel dos NAEs em caso de

27

urgência e emergência. Neste momento, o presidente leu o documento encaminhado aos diretores dos campi. Após

28

o término da leitura, o presidente fez alguns esclarecimentos. Verificado que havia quórum, iniciou a primeira ordem

29

do dia: Homologar a indicação da coordenadora para o NAE Diadema, Profa. Dra. Gleiciane da Silva Aragão. O

30

presidente apresentou e agradeceu a presença do Prof. Dr. Flaminio de Oliveira Rangel, recém empossado como vice

31

diretor acadêmico do campus Diadema. O presidente agradeceu à Profa. Dra. Silvana Zajac pelos trabalhos

32

desenvolvidos enquanto atuou como coordenadora do NAE campus Diadema. O presidente apresentou a indicação

33

do campus Diadema, Profa. Dra. Gleiciane da Silva Aragão, que por motivos de agenda não pode comparecer à

34

reunião. O presidente colocou em votação, sendo homologada por unanimidade. O presidente continuou com a

35

homologação da Comissão Interdisciplinar PBP Indígena e Quilombola da Unifesp, gestão 2018-2020. Após a

36

apresentação dos membros que irão compor a comissão e breve relato de suas atribuições profissionais, o presidente

37

abriu para votação. A comissão foi homologada por unanimidade. Próxima ordem do dia: mudança de coordenação
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da Comissão para Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação da Unifesp (CEPEG). O presidente esclareceu a

39

mudança da coordenadoria, anteriormente exercida pelo Ms. Fabrício G. Leonardi, que continuará a fazer parte e

40

atuar nos trabalhos como membro da comissão, mas agora com a indicação da Profa. Dra. Juliana G. Cespedes para

41

assumir a coordenadoria desta comissão. O presidente submeteu a votação a indicação da referida professora, que foi

42

aprovada por unanimidade. Última ordem do dia: nova composição da Comissão para Estudo do Perfil dos Estudantes

43

de Graduação da Unifesp (CEPEG), gestão 2018-2020. O presidente fez uma breve apresentação dos membros

44

indicados, comunicando que por ser uma comissão dinâmica, eventualmente poderia sofrer alterações na sua

45

composição. Em seguida submeteu a votação, que foi aprovada por unanimidade. Finalizada a pauta do dia, o

46

presidente abriu a sessão para dúvidas ou informes. Neste momento, o estudante Clinton, representante do campus

47

São José dos Campos, solicitou informações referente ao Congresso Fonaprace. O presidente informou que o I

48

Congresso de Assistência Estudantil – Fonaprace, será sediado na Unifesp durante os dias 27, 28 e 29 de novembro

49

e que a equipe organizadora solicitou a parceria da PRAE para lançar um edital entre os estudantes que recebem o

50

auxílio PAPE, para atuarem como monitores no congresso, recebendo uma ajuda de custo da organização do evento

51

em parceria com Andifes. Neste momento, a profa. Lígia apresentou o edital que se encontrava disponível no site da

52

PRAE. Após a apresentação, a profa. Lígia solicitou que os membros ajudassem na divulgação e que as inscrições

53

estariam abertas até 21/10. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião às 12:15 horas,

54

agradecendo a presença de todos(as). Para constar, eu, Janaina Rusteika, secretária, lavrei a presente ata que, depois

55

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

56
57

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

58

Janaina Rusteika (Secretária) ______________________________________________
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