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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2015 

Aos doze dias do mês de março 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: Srª Maria Célia Nogueira Lima (Coordenadora CAC); Isabela Rodrigues 

Ligeiro (Estudante de Ciências Sociais); Rubens de Oliveira Aredes (Doutorando na Escola 

de Música); Rafael Caiado Torezani (Estudante de Gestão Pública); Jorge Afonso Maia 

Mairink (Estudante de Ciências Sociais); Convidados: Santer  Álvares de Matos (Diretor do 

Centro Pedagógico; Maria do Carmo Santos (Assistente Social do CP). Conselheiros 

Ausentes: Prof. Rodrigo Ednilson de Jesus (Pró-Reitor Adjunto), com ausência justificada 

por estar participando da Plenária do Conselho Nacional de Educação, em Brasília, e Prof. 

Allan Claudius Queiroz Barbosa (FUMP).  1. EXPEDIENTE: Aprovada a Ata  da 1ª 

Reunião do Conselho de Assuntos Estudantis, sem restrições. 2. ORDEM DO DIA: 

Aprovada proposta de inversão de pauta, sendo antecipado o ponto 3.1, pedido de 

participação da Direção do Centro Pedagógico para tratar de assistência estudantil, 

inicialmente previsto para o tópico 3 da pauta (Outros Assuntos). Assim, o Sr. Diretor 

Santer Álvares de Matos tomou a palavra, agradeceu a possibilidade de participação na 

reunião do Conselho de Assuntos Estudantis, com direito a voz, aproveitando para 

reivindicar que a Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG tenha também 

membro representante neste Conselho. Registrou ainda que espera que com a criação da 

PRAE seja discutida e viabilizada a inclusão de estudantes do CP em programas de 

Assistência Estudantil da UFMG. O Pró-Reitor lembrou aos Conselheiros que na reunião 

anterior foi entregue ao presidente da FUMP, Allan Claudius Queiroz Barbosa, um Ofício 

da direção do CP, com um Requerimento de Assistência Estudantil a seus estudantes, de 

acordo com os critérios adotados na UFMG. O Diretor informou que foi agendada  reunião 

com a FUMP para terça-feira, dia 17/03/2015, para tratar do pedido. O Conselho de 

Assuntos Estudantis aprovou, por unanimidade, o envio de um ofício da PRAE ao 

presidente da FUMP, solicitando que sejam envidados todos os esforços para atendimento 

da demanda emergencial da Direção do CP, aguardando o pronunciamento da presidência 

da FUMP para continuar as discussões na próxima reunião. INFORMES. 1  Mensagem da 

Ouvidoria à PRAE: O Pró-Reitor comunicou ao Conselho que a Secretaria da PRAE 

recebeu mensagem da Ouvidora da UFMG, Professora Maria Aparecida Moura, com o 

título “Assunto Pertinente à UFMG”, relativo a condutas atribuídas ao Professor Antônio 

Zumpano Pereira Santos, do Departamento de Matemática da UFMG. Em seguida, 

procedeu à leitura da mensagem aos conselheiros, que foram então informados que se  trata  
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 de  “denúncia encaminhada à Procuradoria Jurídica” em que o denunciante “afirma que o 

Professor vem manifestando através de redes sociais discurso machista e discriminatório 

que vão de encontro ao que se espera de um formador de opinião, ainda mais servidor de 

uma instituição como a UFMG.” Após discussão, o  Conselho de Assuntos Estudantis 

deliberou que o Pró-Reitor deverá enviar ofício ao Reitor, informando o teor das mensagens 

encaminhadas pela Ouvidoria à PRAE,  para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Do 

mesmo modo, o ofício deverá ser também encaminhado ao Conselho de Ética da UFMG e à 

Comissão Permanente de Pessoal Docente. 2. Eleição DCE: Os representantes dos 

estudantes informaram que o Edital das eleições será divulgado em 13/03/2015, e as 

inscrições acontecerão até 01/04/2015, com as eleições previstas para os dias 29 e 

30/04/2015. 3. Indicações da Comissão Gestora do DCE para as Comissões solicitadas 

pela Reitoria: Ofício já encaminhado ao Gabinete da Vice-Reitora. 4. Organização do 

Observatório de Políticas Estudantis: A primeira reunião para apresentação da proposta 

da PRAE de criação do Observatório de Políticas Estudantis será dia 18 de março de 2015, 

às 11:00 horas, na Praça de Serviços do Campus Pampulha, com o objetivo de reflexões e 

diálogos abertos com a comunidade. RETOMANDO A ORDEM DO DIA: 1. Estrutura 

e funcionamento da PRAE – O Pró-Reitor entregou aos Conselheiros um documento 

elaborado ainda em 2014 pela então Comissão instituída pelo Reitor para apresentar 

proposta de criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, contendo a sugestão de criação 

de 3 Diretorias para a estruturação da PRAE: a Diretoria de Ações Afirmativas, a Diretoria 

de Assistência Estudantil e a Diretoria de Apoio a Projetos de Estudantes. O propósito é dar 

conhecimento das discussões realizadas na Comissão, em 2014, e ao mesmo tempo retomar 

a reflexão para avançar na definição de uma estrutura para os trabalhos da PRAE. Esse 

documento será debatido na próxima reunião. 2. Regimento da PRAE:  A Secretaria da 

PRAE enviou aos Conselheiros, por e-mail, 3 (três) propostas de regimentos de Pró-

Reitorias de outras universidades, similares à PRAE, para consulta e discussão na próxima 

reunião do Conselho. O Presidente do Conselho de Assuntos Estudantis, Tarcísio Mauro 

Vago,  agradeceu a presença de todos os Conselheiros, e os convocou para a próxima 

reunião a ser realizada em 26 de março próximo. 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. 

 


