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 ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA (184ª) REUNIÃO DA CÂMARA DE 1 

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS (CAC) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada 2 

aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 3 

no Auditório Cassiano Nunes da Biblioteca Central da UnB, com a presença dos 4 

membros: André Luiz Teixeira Reis (Decano - Presidente), Maria Letícia Renault C. 5 

A. e Souza (FAC), Olinda Maria Gomes Lessa (FACE), Maria Hosana Conceição 6 

(FCE), Alexandre Jackson Chan Vianna (FEF), Paolo Gessini (FGA), Tatiana 7 

Valverde da Conceição (FM), Aline Ione Miranda do Nascimento de Carvalho (FUP), 8 

Fernando Fortes de Valência (IB), Edilson de Souza Bias (IG), Igor dos Santos Lima 9 

(IE), Poliana Maria Alves (IL), Tatiana Lionço e Mauro Dias Silva Junior (IP), Thiago 10 

Aparecido Trindade (IPOL), Evelyn Jeniffer de Lima Toledo (IQ) e Cristiane Moreira 11 

da Costa (RU). Foi justificada a ausência dos seguintes membros: Mario Lima Brasil 12 

(IDA) e Adriana Pereira Ibaldo (IF). Também estiveram presentes os convidados 13 

Pedro Vieira e Eduardo Lemgruber (DDS). Item 01: Informes; Item 02: Aprovação 14 

da Ata da Reunião 183. Aprovada por unanimidade, após pedido de pequena 15 

retificação pela Professora Tatiana Lionço. Item 03: Apresentação do Edital 16 

Socioeconômico da DDS – relatoria de Aline Ione Miranda do Nascimento de 17 

Carvalho. A Conselheira fez a apresentação de seu relatório aos demais membros 18 

da Câmara, com a leitura do parecer e comentários. O Presidente fez 19 

encaminhamentos, e fez a consideração aos conselheiros de que como se trata de 20 

homologação de edital já em andamento, não haverá mudanças para agora. O Prof 21 

Igor (IE) questionou se o parecer sugeriria o deferimento ou indeferimento pela CAC. 22 

Como o edital já se encontra em fase de resultados, a relatora apresentou a sugestão 23 

de imediata retificação na data de assinatura mencionada na atual versão do Edital, 24 



 

            Decanato de Assuntos Comunitários 
 

2 
 

tendo em vista que o resultado final sai no dia 22/06 e os estudantes do Ledoc só 25 

chegarão à UnB em julho. O coordenador técnico da DDS, Eduardo Lemgruber, 26 

deliberou que a alteração, se realizada, seja feita apenas para os estudantes 27 

advindos do campo, a fim de garantir o pagamento da parcela de junho para os 28 

demais estudantes selecionados. A relatora também sugeriu que a instância recursal 29 

no edital socioeconômico seja mais específica quanto à sua composição (no caso, 1 30 

membro DAC + Comissão Técnica DDS/DAC).Houve o encaminhamento para 31 

votação em dois turnos: 1) pela data de assinatura diferenciada para estudantes do 32 

Ledoc: aprovada por unanimidade. 2) pela instância recursal mais detalhada no 33 

Edital: aprovada por unanimidade. O Presidente, então, deliberou que o Edital 34 

Socioeconômico da DDS e o parecer da relatora sejam enviados por email até a 35 

próxima reunião da CAC, para que os conselheiros possam elaborar seus destaques 36 

e apresentá-los na 185ª reunião. Item 04: Proposta de Adesão ao Serviço 37 

Voluntário (DEL/DAC) – relatoria do Prof Alexandre Jackson (FEF). O relator fez 38 

a apresentação do parecer, sugerindo deferimento aos demais conselheiros. Trata-39 

se de profissional da área esportiva oferecendo seus serviços voluntários à UnB. O 40 

relator considerou que há comprovação da competência do profissional para este 41 

serviço no processo e que a Universidade possui demanda para tanto. A professora 42 

Tatiana Lionço declarou que, apesar de ser procedimento cabível nas unidades 43 

acadêmicos e contar como tempo de exercício profissional, não é algo posto em 44 

prática frequentemente. O Presidente destacou que o GDF possui portal específico 45 

para esta questão, apoiado na Lei do Voluntariado, mas infelizmente é uma prática 46 

ainda pouco comum no Brasil. Em votação, a proposta de adesão ao serviço 47 

voluntário foi aprovada por unanimidade dos presentes. Item 05: Minuta do Edital 48 
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de Moradia Funcional – escolha de relator. O Presidente explicou aos Conselheiros 49 

que a proposta é alterar o edital em vigor, para que a seleção deixe de ser feita em 2 50 

fases e passe a ser feita em apenas 1 fase. Na escolha de relatoria, a Profª Maria 51 

Hosana Conceição (FCE) se prontificou a assumir a tarefa, tendo aprovação do 52 

Presidente e demais conselheiros Item 06: Proposta de Cooperação Técnica – 53 

DDS e Bancorbrás – relatoria de Pedro Vieira. O projeto foi apresentado pelo 54 

relator, se tratando de um programa intitulado “Adote um estudante, vigente desde 55 

2004, no qual o Bancorbrás faz a seleção de 3 candidatos (com a utilização do banco 56 

de dados do estudo socioeconômico) para pagamento de bolsas no valor de 560 reais 57 

para cada estudante. Os conselheiros questionaram se haveria alguma contrapartida, 58 

e o relator explicou que não há nenhum tipo de contrapartida e que também não se 59 

trata de um programa de estágio, mas sim de uma bolsa-auxílio. Houve debate entre 60 

os conselheiros se esse tipo de iniciativa não seria uma espécie de “abertura” da 61 

Universidade Pública para o financiamento privado. Após apartes e considerações, o 62 

Presidente procedeu à votação da proposta. Aprovada com 8 votos favoráveis e 3 63 

abstenções. Item 07: Assuntos Gerais. O Professor Alexandre Jackson (FEF) falou 64 

aos Conselheiros sobre o Projeto 2º Tempo Universitário, a respeito da propagação 65 

da prática desportiva dentro da UnB. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas 66 

e trinta minutos, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Luciana 67 

Pimenta M Pandino Werneck, Assistente em Administração do DAC, lavrei a presente 68 

Ata que, depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente.                69 

 70 

Presidente 71 

Luciana Pimenta M Pandino Werneck 72 
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