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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2015 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se na sala 

4003, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 

convocação individual, o Conselho de Assuntos Estudantis da PRAE/UFMG, sob a 

Presidência do Pró-Reitor, Professor Tarcísio Mauro Vago, com a presença dos seguintes 

Conselheiros: Prof. Rodrigo Ednilson de Jesus (Pró-Reitor Adjunto); Srª Maria Célia 

Nogueira Lima (Coordenadora CAC); Srª Marisnei Souza Dourado (Assistente Social) 

representando o Prof. Alann Claudius Queiroz Barbosa (FUMP); Prof. Rodolfo de  Braga 

Almeida (FUMP);  Renata Rocha (Estudante de Ciências Sociais), representando Isabela 

Rodrigues Ligeiro (Estudante de Ciências Sociais); Rubens de Oliveira Aredes 

(Doutorando na Escola de Música);  Moara Correa Sabóia ( Estudante de Engenharia 

Civil), representando Rafael Caiado Torezani (Estudante de Gestão Pública); Jorge Afonso 

Maia Mairink (Estudante de Ciências Sociais); Convidados: Estudantes Mães/Pais da 

UFMG. EXPEDIENTE: Aprovada a ata da 2ª reunião do Conselho de Assuntos 

Estudantis, na penúltima reunião realizada em 12 de março de 2015, exceto o ponto 2.3 da 

pauta, que será ainda apreciado. A Ata da 3ª reunião do Conselho de Assuntos Estudantis 

será apreciada na próxima reunião a ser realizada em 23 de abril próximo. 1. INFORMES: 

Alteração do local da reunião para o auditório da Reitoria para participação dos estudantes 

da UFMG com pedido de voz no Conselho de Assuntos Estudantis. O Conselheiro Rubens 

de Oliveira Aredes solicitou a inclusão na pauta da reunião (2) dois tópicos: moradia e 

aumento no preço do restaurante setorial. 2. ORDEM DO DIA: Aprovada inversão de 

pauta, sendo antecipado pedido de voz ao grupo de estudantes da UFMG. Os estudantes 

questionam o atraso nos pagamentos das bolsas dos estudantes assistidos pela FUMP e 

pedem a liberação do RU até o pagamento das bolsas pela falta de recursos próprios para se 

manterem na UFMG. O Pró-Reitor Tarcísio Mauro vago tomou a palavra e comunicou aos 

estudantes que a UFMG recebeu em 09/04/2015 parte dos recursos para efetuar o 

pagamento das bolsas, que serão pagas na terça-feira, dia 14/04/2015, devido ao 

procedimento técnico operacional dos bancos, que exige três dias úteis para o 

processamento.  Foi solicitado à direção da FUMP o levantamento emergencial da listagem 

dos estudantes bolsistas, para que estejam disponíveis nos RUs para que os estudantes 

possam ser liberados dos pagamentos das refeições até o depósito das bolsas. A liberação 

do RU será divulgada na página da UFMG. Aprovada inversão de pauta, sendo antecipado 

ponto de pauta 1.2 Encaminhamentos dados às deliberações do Conselho de Assuntos 

Estudantis: a) Questões relativas a estudantes mães/pais da UFMG : A PRAE   elaborou  e  

encaminhou   ofícios   aos   órgãos  responsáveis  em  cada  item  proposto no documento  
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protocolado na Secretaria: sobre normas acadêmicas, à PROGRAD; sobre processo seletivo 

na UMEI Alaíde Lisboa, à CAC; sobre questões relacionadas à assistência estudantil, à 

FUMP;  b) Ofícios recebidos da Ouvidoria da UFMG: questões envolvendo o Professor  

Antônio Zumpano: documentos recebidos na PRAE foram encaminhados para a Reitoria, 

para análise e encaminhamento pertinente. Em seguida, observando o horário das 17h, o 

Presidente do Conselho de Assuntos Estudantis, Pró-Reitor Tarcísio Mauro Vago, 

suspendeu a reunião, sem prejuízo dos pontos ainda não tratados, agradeceu a presença de 

todos os Conselheiros, e os convocou para a próxima reunião a ser realizada em 23 de abril 

próximo, para dar continuidade aos trabalhos. Em seguida, encerrou a sessão, da qual eu, 

Leda Sanches Lemos, Secretária do Conselho de Assuntos Estudantis da PRAE, lavrei a 

presente ata, que assino. 

 


