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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

ATA DA XIV REUNIÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE OURO PRETO
Aos onze dias do mês de maio do ano de Dois Mil e vinte e um, às nove horas da manhã, via Google Meet,
realizou-se a Décima quarta Reunião do Comitê Permanente de Assistência Estudantil da Universidade
Federal de Ouro Preto, sob a Presidência de Priscila Sena Gonçalves e com o comparecimento dos membros:
Djalma Teixeira Bastos Júnior - Titular PROPLAD, Alba Barreto Barboza de França, Rafhael Francis F. da Silva Suplente Conjunto I, Erika Danielle Pereira dos Santos - Suplente Campus Mariana, Greiciana Pertence Reis Proex, Marcos Vinícius Rodrigues da Silva- Titular D.a- ICEA, Lígia Carvalho Reis - suplente Prace, Mauro César
de castro Júnior - DCE, Camila Silva Pereira Lara - Titular PRACE, Jacqueline Kelly Almeida Cunha - Suplente
PRACE, Danielle Lacerda Sales- Titular Apartamento, Lucinéa de Souza Pereira- Suplente PRACE, Mateus
Henrique do Couto - titular conjunto II, Letícia Pereira de Sousa - titular Prograd, Marcelo Dias de Santana titular PRACE e como ausência justificada, consta: Gilcéia F. M. Leal - Titular PROEX. Registrando as presenças
do Prof. Eleonardo Pereira, Pró Reitor de Orçamento, Planejamento e Administração. A Presidente iniciou
com a apreciação da Ata da reunião anterior, realizada em treze do mês de abril do ano de Dois Mil e Vinte e
Um, que foi enviada previamente para análise dos membros. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem
restrições. Durante a Reunião, foi apresentado pelo Prof.º Eleonardo a situação orçamentária de Dois Mil e
vinte um da universidade Federal de Ouro Preto, seguindo a projeção orçamentária e os impactos que esta
tem para a Assistência Estudantil, seguido de alguns comentários dos membros Priscila (Presidente/PRACE),
Mauro (DCE), Alba (PRACE) e Katia (Campus OP), acerca da conjuntura social, econômica e política do país e
quais os impactos que as Universidades sofrem à partir das decisões do governo, juntamente com o MEC.
Foram tomadas as seguintes decisões: Aguardar para que a PRACE entre em contato com o COPAE para
dialogarmos acerca das possíveis decisões diante do cenário orçamentário apresentado à Universidade para
a continuidade das atividades no ano de Dois mil e vinte e um. O membro Mateus (Representante conjunto II
- Mariana) pergunta a Leticia (PROGRAD) sobre a realização da colação de grau especial e ela o esclarece
sobre os principais pontos. Katia (Representante Campus OP), abre discussão sobre as reais possibilidades de
colação de grau especial para todos os cursos, como a flexibilização dada aos cursos de Medicina e Farmácia,
bem como o incentivo ao desligamento de discentes no fim da graduação e a revisão da flexibilização dos
cortes das bolsas por coeficiente e carga horária, como estratégias possíveis para impactar positivamente o
orçamento da Universidade. Como sugestão, Ligia (NACE/PRACE) resgata uma sugestão presente na fala de
Mauro (DCE) acerca da produção de um informativo conjunto da situação orçamentária, e entendendo a
importância da divulgação ampla dos dados apresentados pela PROPLAD. Assim, o COPAE deliberou por
enviar um ofício à Reitoria, sugerindo que a UFOP, através da ACI, faça uma campanha de divulgação com o
impacto causado em cada Pró reitoria, expandindo esta informação a toda comunidade acadêmica, mas
também externa sobre o atual contexto vivenciado pela Universidade. Aprovado por todos os membros de
forma unânime, Katia (Representante Campus OP) sugere que após o pronunciamento seja feita uma ampla
divulgação através das redes sociais do DCE. A presidente compartilha em tela a plataforma do SEI, onde
consta os ofícios e encaminhamentos feitos pelo COPAE aos outros órgãos da Universidade e esclarece aos
demais membros que os números do processo estão públicos para possíveis consultas. Assim, foi
apresentado as respostas da PRACE, quanto às sugestões enviadas anteriormente. - No início das atividades
do projeto PIDIC realizar ampla divulgação para a comunidade acadêmica. Exemplo: Destaque na página da
UFOP e no boletim informativo da ACI. Tal sugestão será realizada na Edição 2021 do PIDIC. - Ampla
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divulgação dos editais do PIDIC para o email de todos os técnicos administrativos e professores e no
mensageiro do Minha UFOP. Tal sugestão foi incorporada ao cronograma do PIDIC e será realizada a partir da
Edição 2022 do PIDIC. 1) "Envio de e-mail para todos os residentes ou representantes, com os projetos PIDIC
aprovados, que são voltados para as moradias; " A equipe de Orientação Estudantil irá elaborar um e-mail
com informações sobre os projetos aprovados no ano de 2021 e compartilhar com a equipe de Moradia para
que encaminhe a todos os estudantes para conhecimento. Vale destacar que a divulgação das atividades dos
projetos PIDIC está sempre atualizada na página da PRACE> Assistência Estudantil> Orientação Estudantil >
Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência - PIDIC 2) "A inclusão no edital do PIDIC de reserva de
vagas para projetos que possuem como foco as moradias estudantis;" Com relação à inclusão no edital do
PIDIC de reserva de vagas para projetos que possuem como foco as moradias estudantis, informamos que o
edital já possui um eixo que prioriza projetos que trabalhem a convivência nas moradias. Na reunião de
equipe para elaboração do edital PIDIC 2022 conversaremos sobre a proposta de reserva de vagas. 3) "O
envio de um ofício aos proponentes dos projetos PIDIC aprovados em 2021, para que eles avaliem sobre a
possibilidade de inclusão das moradias estudantis no interior de seus projetos." Sobre o item envio de um
ofício aos proponentes dos projetos PIDIC aprovados em 2021, para que eles avaliem sobre a possibilidade
de inclusão das moradias estudantis no interior de seus projetos, é importante destacar que os projetos
foram elaborados e aprovados com base no edital vigente e a oferta é exclusivamente online, o que já amplia
a possibilidade de participação em todas as propostas. O PIDIC preza pela diversidade de temas e
abordagens com foco em uma formação ampla e humanizada dos estudantes da UFOP, assim, quaisquer
estudantes podem buscar informações, participar e convidar os colegas a interagirem com os projetos e seus
proponentes. Seguindo a ordem da reunião, apresenta-se a proposta 7: Discussão e implementação de
condições de permanência para mães/pais estudantes; estabelecer parcerias com creches municipais –
discutir junto às (aos) estudantes público-alvo, e decidimos adiar e ampliar a discussão na reunião do COPAE
de junho. E a proposta 18: Inserir nas repúblicas federais número mínimo de vagas para estudantes que
possuem critérios socioeconômicos, sem caráter temporário e “batalhas”, e foi direcionada para ser discutida
em uma reunião extraordinária anterior à ordinária de Junho. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, às dez horas e cinquenta e três minutos. da qual, para constar, eu,
Erika Danielle Pereira dos Santos, lavrei a presente Ata, que, aprovada, vai assinada por mim e pela
Presidente Priscila Sena Gonçalves, eletronicamente.
Documento assinado eletronicamente por Priscila Sena Goncalves, ASSISTENTE SOCIAL, em 22/07/2021,
às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Erika danielle pereira dos santos, Usuário Externo, em
22/07/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código verificador 0196888 e o código CRC 0B937A7C.
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