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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com transmissão a partir da
cidade de São Paulo, no sistema virtual de conferência, via Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa - RNP, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Assuntos
Estudantis da UNIFESP, sob a presidência de Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa.
Estiveram presentes os membros: Sra. Alessandra Ramada da Matta, Sra. Ana
Carolina Goncalves da Silva Santos Moreira, Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa, Sr.
Arilson de Souza Silva, Profa. Dra. Glaucia de Castro Champion, Prof. Dr. Horacio
Hideki Yanasse, Prof. Dr. Igor Dias Medeiros, Profa. Dra. Juliana Garcia Cespedes, Sra.
Karina Aparecida Lopes da Costa, Profa. Dra. Ligia Ajaime Azzalis, Profa. Dra. Luciana
Massaro Onusic, Prof. Dr. Luis Otavio Carvalho de Moraes, Profa. Dra. Maria da
Conceicao dos Santos, Profa. Dra. Maria Wany Louzada Strufaldi, Profa. Dra. Marilena
Aparecida de Souza Rosalen, Profa. Dra. Monica Antar Gamba, Sr. Rafael da Silva
Lemos, Prof. Dr. Renzo Romano Taddei, Prof. Dr. Ricardo Barbosa da Silva, Profa. Dra.
Vanessa Ribeiro Neves, Sra. Veronica Carolina da Silva Janini. Justificaram ausência e
não foram substituídos: Profa. Dra. Ana Maria Santos Gouw, Prof. Dr. Emiliano Castro
de Oliveira, Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simoes, Profa. Dra. Karla Oliveira
Marcacine, Sra. Satomi Mori Hasegawa. Participaram da reunião como convidados:
Sr(a). Ana Maria Paes Teixeira Alcantara. Tendo sido registrada a frequência dos
conselheiros e sendo constatado quórum com 21 presentes. O Senhor presidente
agradeceu a presença de todos/as e iniciou a reunião com os informes: 1. Convocação

do para reunião extraordinária, a ser realizado no dia treze de novembro de
2020, às 09h00. Ocorrerá em conjunto com o Conselho de Graduação. O objetivo é
apresentar os resultados do questionário respondido por estudantes e docentes, sobre
a experiência da educação por meio das Atividade Domiciliares Especiais nesse
período de isolamento social e também apresentar as sugestões de melhorias, já que o
próximo semestre seguirá sem atividades presenciais para a maioria dos cursos. 2.
Segunda fase do projeto alunos conectados. Na primeira fase foram atendidos 329
estudantes, sendo 309 de graduação e 20 de pós-graduação. A segunda fase ocorrerá
nos próximos dias, com a abertura de um novo edital. Esse programa é ofertado pelo
MEC, para atender estudantes da graduação e da pós-graduação, quanto ao acesso à
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internet. Cada estudante selecionado recebe um chip contendo 20 gigabytes, que é
recarregado mensalmente. As empresas que prestam esse serviço são a Claro e a Oi e
vem desempenhando um bom serviço aos/às estudantes da Unifesp. 3. Programa
Universia para distribuição de Chips a estudantes. O banco Santander concedeu
200 chips de cinco gigabytes, a serem encaminhados aos/às estudantes, pelo prazo de
seis meses. Para que seja feita a distribuição, a ideia é que haja uma chamada pública,
a ser divulgada posteriormente. 4. Unifesp e UFABC se unem para entregar 2000
cestas básicas em comunidades indígenas e quilombolas, na região do Vale do
Ribeira e Eldorado, a oportunidade surgiu, pois a verba de quatrocentos mil reais,
recebida por meio do projeto aprovado no Edital do Ministério Público do Trabalho e
que tinha o objetivo inicial de ampliar a participação das comunidades indígenas e
quilombolas nas universidades, por meio de cursinhos populares, foi inviabilizado por
causa da pandemia. Dessa forma, decidiu-se reverter esse recurso em 2000 cestas
básicas, para serem distribuídas igualmente entre as comunidades indígenas e
quilombolas da região. Também foi possível a distribuição de 465 cestas para
estudantes vulneráveis da Unifesp e a mesma quantidade para estudantes da UFABC.
O presidente agradeceu o empenho de todos os profissionais dos campi e
especialmente as equipes dos NAES, diretorias acadêmicas e administrativas que se
propuseram a abraçar essa causa e informou que em breve, haveria a divulgação do
trabalho através de fotos. 5. Renovação do contrato de computadores, que
atende ao EDITAL PRAE No. 178/2020, prorrogado por três meses. O presidente
ressaltou que o aluguel desses equipamentos antes pago com a verba do PNAES,
passou a ser feita através de novas fontes, viabilizada pela Pró-Reitoria de
Administração. Desse modo, a verba PNAES foi redirecionada integralmente para
pagamento dos auxílios, conforme será apresentado a seguir. 6. Anunciar a
aposentadoria da Dra. Ana Alcântara. A servidora atua desde 1990 no SSCD e
desde 2013 como Coordenadora do setor. Executando um excelente trabalho em toda
sua trajetória, recebeu os agradecimentos do presidente e também o desejo de muito
sucesso nessa nova etapa de sua vida. 7. Informar o nome do novo Coordenador
do SSCD. O presidente com grande satisfação deu as boas vindas ao Dr. Eduardo
Saad, como novo Coordenador do SSCD e também a Dra. Léia Katia, que atuarão em
parceria nesse serviço de essencial importância aos/às nossos/as estudantes. 8.
Análise da possibilidade de retorno às atividades práticas dos cursos de
medicina, enfermagem e fonoaudiologia. A comissão técnica de avaliação,
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juntamente com os coordenadores de cursos, as câmaras de graduação e também
os/as estudantes estão analisando a possibilidade de volta as aulas presenciais de mais
turmas, com base em todos os protocolos de segurança e adaptações necessárias
nesse período de pandemia. Nesse sentido, as Pró-Reitorias de Graduação,
Administração e de Assuntos Estudantis ficam à disposição para dar o apoio que for
necessário. Ressaltou que a decisão acadêmica ficaria por conta das unidades
universitárias. O presidente salientou que não recebeu demandas de volta as
atividades presenciais em outros campi, porém, sabe-se que no campus Baixada
Santista, já existe uma equipe se organizando para apresentar essa proposta para
alguns cursos, porém, tomando todos os cuidados para que sejam ações includentes

em sua totalidade. 9. Reabertura do restaurante universitário no campus São
Paulo, após renegociações e readequações de espaços e fluxos que asseguram a
segurança das pessoas. O espaço passou a funcionar desde o dia 03 de novembro.
Atualmente, está com cerca de 50 refeições/dia. A meta é que chegue a 100
refeições/dia, pois assim haverá viabilidade de negócio para a empresa prestadora do
serviço. 10. Corte no orçamento de 2021 de 16,5% foi confirmado. O presidente
informou que pela primeira vez a assistência estudantil não foi preservada no corte
orçamentário. O orçamento de 2020 que foi cerca de nove milhões e oitocentos mil
reais, caiu para cerca de oito milhões e duzentos mil reais. No entanto, este valor não
estará integralmente disponível para empenho no início do ano, parte dele ficará
condicionado à aprovação do Congresso. Tudo leva a crer que a votação será no ano
que vem, após o recesso, o que deve acontecer em meados de março. O impacto direto
desse adiamento é que a Universidade receberá apenas um doze avos de
aproximadamente três milhões, durante os meses de janeiro e fevereiro, o que
representa cerca de duzentos e oitenta mil reais. Considerando que as despesas
mensais do pagamento da folha do PAPE é de seiscentos e sessenta mil reais, chegouse a conclusão de que não seria possível honrar com esses pagamentos durante os
primeiros meses do ano. Nesse sentido, após uma força tarefa junto a Pró-Reitora de
Administração, já mencionada no item cinco, parte da verba PNAES de 2020 pode ser
revertida para o pagamento do PAPE. Os estudantes foram informados em reunião
anterior sobre essas movimentações. O presidente encorajou os estudantes a
colocarem essa questão orçamentária como prioridade na próxima reunião do
Conselho Universitário. Além desse ponto, o presidente anunciou que será feito um
Webnário com a deputada Alice Mazzuco Portugal, dentre outras ações relacionadas
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ao PNAES. ORDEM DO DIA: 1. Submeter a homologação da ata do CAE de
08.09.2020, aprovada sem votos contrários e com quatro abstenções. 2.
Homologação ad-referendum do servidor Arilson de Souza Silva, para assumir a
Coordenação do NAE Guarulhos. Essa ação foi necessária para que não houvesse
vacância do cargo e com isso a possibilidade de retorno do código de função
gratificada ao MEC. O presidente submeteu a homologação do cargo ao Conselho ao
Conselho de Assuntos Estudantis, o qual foi aprovada por unanimidade. O presidente
agradeceu a dedicação, empenho e trabalho de excelência prestado pelo professor
Alexandre Pereira, enquanto esteve como Coordenador do NAE e desejou sucesso ao
servidor Arilson de Souza Silva em suas novas atribuições. O Sr. Presidente encerrou a
reunião às 10h46, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, para
constar, eu, Cecília Bazaglia secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será
assinada por mim e pelo Srs Presidente.

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa
Pró-reitor de Assuntos Estudantis
Presidente do Conselho de Assuntos Estudantis

Cecília Bazaglia
Secretária do Conselho de Assuntos Estudantis
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