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Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2014, às quatorze horas, na sala 1 

de reuniões do Gabinete da Reitoria da UFSC reuniu-se o Comitê de 2 

Assuntos Estudantis (CAE), convocado por meio da Convocação nº 3 

002/CAE/2014,  com a presença dos membros  Professora Denise Cord, Pró-4 

Reitora de Assuntos Estudantis, Professor Maurício Mello Petrucio, Pró-5 

Reitor adjunto de Assuntos Estudantis, Professor Julian Borba, Pró -Reitor 6 

de Graduação, Professor Antônio Cezar Bornia, Pró-Reitor de Planejamento 7 

e Orçamento, Professora Simone Vieira de Souza, Coordenadora de 8 

Assuntos Estudantis, Sérgio Luis Schlatter Jr, Diretor do Departamento de 9 

Assuntos Estudantis, Beatriz Conedera Martinelli, Diretora do Restaurante 10 

Universitário e os representantes discentes Gabriel Lagoudakis Guerin Reis, 11 

Roberta Cristina Araujo de Lima, Daniel Amaro de Vasconcelos, Esther 12 

Cristina de Almeida Monzu e Bruno Dewes Magnus. A professora Denise 13 

iniciou a reunião pedindo que todos se apresentassem, uma vez que nem 14 

todos estavam presentes na primeira reunião. Em seguida apresentou a Ata 15 

da reunião anterior, 001/CAE. O grupo, por unanimidade optou por não 16 

realizar a leitura da mesma durante a reunião por já haverem lido a versão 17 

encaminhada por e-mail. Indicou-se que  os membros que tivessem 18 

alterações a sugerir, se manifestassem. Como não houve manifestações, a 19 

Professora Denise colocou a Ata em processo de votação, tendo sido 20 

aprovada por unanimidade.  Foi feita a leitura da Ordem do Dia: 1.Retomada 21 

dos trabalhos  - definição de cronograma; 2. Apresentação das demandas do 22 

CEB ao CAE 3. Apresentação do orçamento das Pró-reitorias ao CAE pela 23 

PROPLAN. O Professor Cezar solicitou colocar em primeiro lugar na ordem 24 

do dia o item 3, já que precisaria ausentar -se antes do fim da reunião, o que 25 

foi aceito por todos. Esclareceu que, segundo seu entendimento da reunião 26 

anterior, havia ficado de apresentar o orçamento da PRAE e não de todas as 27 

Pró-reitorias. O estudante Daniel comentou que ao le r a ata percebeu que a 28 

explanação do que foi decidido na primeira reuni ão não ficou clara e que 29 

também teria ficado em dúvida sobre que orçamento seria apresentado. Após 30 

alguma troca de ideias, definiu-se que, havendo demanda do CAE a 31 

PROPLAN poderia apresentar outros orçamentos em reuniões futuras. Isto 32 

sendo acordado, o Professor passou a apresentar a planilha de orçamento da 33 

PRAE para 2014, item a item, referente a como se dá a distribuição, 34 

execução e planejamento do mesmo. O Professor Julian esclareceu que o 35 

recurso para Apoio Pedagógico é contemplado no orçamento  da PROGRAD 36 

e que há estudos do Governo Federal para que a partir de 2015 este projeto 37 

seja integrado às ações de assistência, para melhor atender os alunos.  38 

Também esclareceu que o governo tem indicado com aumento dos recursos 39 

do PNAES mediante adesão das IFES ao SISU e que este assunto começou a 40 

ser discutido na UFSC, ainda sem decisão final, constando também como 41 

possibilidade para o próximo ano.  O Professor Cezar compartilhou uma 42 
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preocupação mediante leitura de sinais de que a economia não está 43 

avançando no país, fato que vem gerando engessamento do orçamento 44 

destinado as IFES e que podem gerar restrições futuras. Explicou ainda que 45 

o modo de liberação atual é por empenho, ou seja, o governo vai liberando 46 

aos poucos valores previstos no orçamento destinado à UFSC, o que não 47 

garante o uso de todo ele durante o ano e implica em grande complexidade 48 

na sua  execução. Sérgio falou que depois do mês de março, tudo o que 49 

chega no setor financeiro em torno do dia vinte, torna-se executável neste 50 

mês, o que chega após esta data só é pago no início do segundo mês. A 51 

Professora Denise perguntou se os representantes discentes entenderam a 52 

explicação dada sobre o uso dos recursos e a  complexidade do mesmo, e 53 

todos sinalizaram que sim. O Professor Cezar passou à explicação das 54 

despesas, conforme fez com os recursos do orçamento. Segundo ele, dia 25 55 

de novembro é o último dia para solicitar  empenhos, existindo a 56 

possibilidade, ainda que remota, do repasse de recursos não executados por 57 

outras universidades. Terminada a fala do Professor Cezar, Sérgio passou a 58 

descrever as rubricas em si, mostradas na planilha de forma geral, 59 

demonstrando os gastos referentes a cada uma. Informou que no relatório de 60 

gestão estão discriminadas todas as despesas, e a Professora Denise 61 

completou dizendo que as planilhas com estas informações estão disponíveis 62 

para consulta no endereço dgo.seplan.ufsc.br. e  perguntou se alguém teria 63 

algum questionamento sobre as questões apresentadas . O Estudante Daniel  64 

colocou que seu entendimento da demanda por apresentação dos orçamentos 65 

na reunião anterior do CAE esteve relacionada com a necessidade de melhor 66 

compreender e conhecer valores  do orçamento, mas que buscava 67 

principalmente uma efetividade de participação discente, na busca da 68 

otimização da utilização dos recursos. Sérgio colocou ao estudante que na 69 

reunião anterior o pedido discente foi de “ver” o orçamento, num primeiro 70 

momento. A professora Denise buscou esclarecer juntamente com o 71 

estudante Daniel e para o grupo a ideia apresentada por ele, de buscar 72 

viabilizar a efetivação de um planejamento participativo do uso de recursos 73 

do orçamento pela UFSC. O Professor Cézar afirmou que o Orçamento 74 

Participativo é um desafio, pois as demandas das universidades são 75 

superiores ao orçamento, fazendo com que o planejamento se torne ainda 76 

mais complexo quando envolve outras esferas como comunidade, estudantes 77 

e outros, tendo as demandas que estar previamente definidas , o que dificulta 78 

esta participação, que não é impossível, mas deve ser realizada 79 

gradativamente. A aluna Roberta questionou a distribuição dos recursos do 80 

orçamento na UFSC, dizendo ser necessário um modo de direcioná -los aos 81 

alunos oriundos das ações afirmativas, possibilitando melhores condições de 82 

permanência a estes, ao que o Professor Cézar respondeu que para o ano de 83 

2015 já pediu aos órgãos competentes na UFSC a previsão de bolsas de 84 
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pesquisa, extensão e outras, para que se possa adequar o orçamento às 85 

necessidades existentes. Sérgio demonstrou sua preocupação quanto a 86 

realização de mudanças nos destinos dos recursos junto a órgãos superiores, 87 

ao que a aluna Roberta disse ser necessário um “corpo” que “fale” sobre o 88 

que é preciso para que se garanta o direito de estudar com qualidade de vida 89 

e deixou como proposta de questionamento “Como dar um limite aos 90 

recursos destinados aos alunos não vulneráveis socialmente”. A Professora 91 

Denise disse que se precisa do entendimento dos diferentes representantes 92 

da universidade sobre quais sãos as necessidades, para se chegar ao CUn e 93 

propor mudanças, apontando a necessidade de sair da reunião uma pauta a 94 

ser inserida pela PRAE em reunião do CUn, solicitando a revisão dos 95 

critérios da distribuição orçamentária. A aluna Esther concordou com a fala 96 

da professora. O Professor Maurício propôs que a assistência estudan til seja 97 

pensada, pois não há na UFSC uma política neste sentido. Segundo Sérgio e 98 

a aluna Esther, o CAE deve construir uma proposta para o CUn que 99 

contemple tanto a revisão da distribuição dos recursos quanto uma política 100 

de assistência estudantil. A Professora Simone, que retornou recentemente 101 

do FONAPRACE SUL em Curitiba, compartilhou que a fala neste evento foi  102 

a de que se continue a estruturar a política de assistência estudantil  103 

tornando-a Lei. O Professor Maurício informou que nos dias doze, treze e 104 

quatorze de novembro, a reunião nacional do FONAPRACE finalizará o 105 

documento proposta de uma “Política Nacional da Assistência Estudantil”,  a 106 

ser apresentada ao MEC como proposta de lei . A aluna Esther solicitou que 107 

nas próximas reuniões do CAE, este objetivasse suas ações neste sentido. O 108 

aluno Daniel solicitou que nas próximas reuniões se discutisse mais o 109 

orçamento participativo, com a intenção de já estabelecê-lo, para estar a 110 

categoria de estudantes estar ciente da distribuição. Sérgio colocou que o 111 

CAE tem poderes limitados, sendo o imediatamente realizável a participação 112 

na distribuição de renda da PRAE em seus programas, sendo mais concreto 113 

revisar o que há hoje na PRAE e não no sentido mais amplo, de toda a 114 

universidade. O estudante Daniel colocou que se deve discutir e decidir uma 115 

participação estudantil visando a compreensão e participação nos 116 

encaminhamentos de distribuição do orçamento universitário. A Professora 117 

Denise explicitou sua compreensão de que o CAE estava manifestando duas 118 

soluções de continuidade dos trabalhos do comitê, as quais não são 119 

necessariamente distintas, mas que vão exigir sistematização : fixar os 120 

olhares no orçamento e políticas da PRAE e caminhar para uma esfera mais 121 

ampla, propondo mudanças ao CUn. A Professora Simone propôs que se 122 

pense sobre o que realmente cabe ao CAE. A Professora Denise então leu a 123 

portaria 008/PRAE/2012, que definiu as atribuições  do CAE e disse que este 124 

já estaria ousando ao propor uma intervenção no CUn sob a forma de uma 125 

resolução institucional de política de assistência. O aluno Bruno disse 126 
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entender que se deve primeiro ater esta intervenção à PRAE, fazendo com 127 

que funcione de forma otimizada a distribuição do orçamento e, depois de 128 

efetivado o êxito, demonstrar esta mudança em âmbito maior, propon do as 129 

mudanças ao CUn. A aluna Esther colocou que uma ação não exclui a outra 130 

e que se pode pensar além da PRAE, priorizando agora a PRAE mas 131 

construindo uma resolução para ser apresentada ao CUn. Solicitou ainda que 132 

sejam feitas mais reuniões em 2014 para se planejar 2015 e que se leve para 133 

o CUn, em junho ou julho de 2015  a proposta concreta e antes di sso se 134 

definam comissões no CAE para o estudo do orçamento e sua distribuição. 135 

A Professora Denise compartilhou seu entendimento de que nas próximas 136 

duas reuniões o CAE se debruçará sobre as demandas e orçamento da PRAE, 137 

finalizando com um cronograma de trabalhos do comitê para 2015 . Sérgio 138 

informou que os relatórios de 2012 e 2013 sobre o orçamento da PRAE dão 139 

uma boa idéia da distribuição orçamentária e que os relatórios de 2014 já 140 

elaborados estão disponíveis para consulta. O aluno Daniel pediu que 141 

constasse em ata que na portaria do CAE há um equívoco quanto a 142 

nomeação dos representantes da Moradia Estudantil  e que o correto é que 143 

ele, Daniel seja nomeado titular e o aluno Vinícius, suplente, dizendo ainda 144 

que já reportou esta informação ao CEB e DCE. Sérgio informou que esta 145 

mudança não foi informada à PRAE e a aluna Esther disse estar de posse do 146 

documento para protocolá-lo em seguida. Daniel colocou ainda como 147 

informes sobre situações enfrentadas por estudantes da  CEU (Casa do 148 

Estudante Universitário), como processos de perda da vaga por FI, a não 149 

renovação de bolsas estudantis e o uso do Módulo III. Sérgio declarou  150 

estranhar que o estudante trouxesse estas questões terminado o tempo de 151 

reunião, sem solicitar inclusão de pauta no início e declarando -as 152 

“informes”. A título de esclarecimento também aos demais estudantes 153 

presentes, a professora Denise  informou que todos os pareceres gerados 154 

pelas assistentes sociais e pela Comissão Paritária de Acompanhamento do 155 

Programa Bolsa Estudantil UFSC ficarão disponíveis para consulta aos 156 

interessados, cuja elaboração pautou-se na RN 032/ CUn/2013, e que os não 157 

contemplados teriam o direito de interpor recurso até quinta-feira, dia 158 

23/10/14 as 18:00, os quais serão avaliados pela comissão paritária. 159 

Encerrando-se os trabalhos, foram agendadas as próximas reuniões do CAE 160 

para os dias vinte e quatro de novembro das quatorze às dezoito horas e 161 

primeiro de dezembro, no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, a 162 

Professora Denise agradeceu a presença de todos. Foi lavrada a presente 163 

Ata, que se aprovada, será assinada por mim, Patrícia Ida Gonçalves 164 

Pinheiro, que secretariei a reunião e pelos demais membros do CAE 165 

presentes. 166 

 167 

Florianópolis, 22 de outubro de 2014 168 
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