
CONVOCATÓRIA 

 

O Diretório Central dos Estudantes Luís Travassos convoca todos os Centros 

Acadêmicos e o Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação para o Conselho das 

Entidades de Base que se realizará nos dias: 

 

27/03 – Quarta feira - 11h30 

Pauta: 

-Reforma do Centro de Convivência; 

-Apresentação de uma proposta de Regimento Eleitoral e Calendário Eleitoral. 

 

Inclusão de pauta: comissão dos 10 do CONUNE. 

Fila no Ru 

 

CA’s presentes: 

CALH, CABio, CALA, CALE, CALISS, CALIGEO, CALMA, CAAGRO, CAXIF, 

CALJ, CAAD, CALL, CALEC, CAN, CALenf, CAF, CAFIL, CALPe, CA Educação 

do Campo, CAEF. 

 

Informes: 

 

(Gabriela - História) O congresso da ANEL terá como pontos centrais as cotas raciais, 

os 10% do pib para a educação, a redução da tarifa, o passe livre, discussão sobre a 

educação, produção de conhecimento. Vão ter duas reuniões na UFSC. Terça no CAFIL 

13h30. Chamar os CAs, movimentos, coletivos para construir junto a anel. Qualquer 

estudante pode escrever contribuição. Os CA’s que levam delegados, não são chapas 

eleitas. 

(Bruna – Serviço Social) o DCE participa do Fórum Catarinense em Defesa do SUS. 

Em nível nacional está ligado ao Fórum Nacional. Em SC o debate das OS está em 

foco. O hospital Florianópolis foi fechado 3 anos para reforma, ele vai ser reaberto e se 

quer entregar ele para uma OS. O DCE está participando e gostaria de convidar todas as 

entidades a se somarem ao ato dia 9 de abril. Temos os panfletos do ato aqui, quem 

quiser levar para o seu CA é só pegar comigo. 

(Vitor - História) O xerox do CFH vai fechar dia 4. Vamos chamar uma reunião terça às 

12h30 no hall do CFH para ver o que fazer. Processo licitatório demora 4 meses, o ME 

não pode deixar isso acontecer. Vários xerox fechando, as filas enormes. Chamando aos 

CAs do CFH para participar. 

(Henrique - Letras) A união CCE está promovendo o mês da concha com a atividade 

Ocupa concha. Manifesto de 5 CA’s. Existe um indicativo de tirar a concha acústica do 

CCE e muita dificuldade de fazer festas. Essa atividade vai durar um mês, cada CA uma 

semana, convidamos os demais CA’s a se somarem. Começa dia 8 de abril olhem a 

página do facebook. 

 



(Aline - Arquitetura) Na próxima semana vai ocorrer a I Semana de Arte Popular 

organizada pelo DCE, DART e DAOM UDESC, além de CA’s, Coletivo Kurima de 

Estudantes Negros da UFSC e outros estudantes. A Semana tem uma proposta bem 

interessante, de pensar a arte como agente de transformação social. Vão ter diversos 

debates, dentre eles com o cineasta Silvio Tendler, o cartunista Carlos Latuff, o diretor 

de teatro Sérgio de Carvalho da Cia do Latão, artistas locais, entre outros. Vão ser 

diversas atividades: mostra de teatro, cinema, dança, música, artes visuais, batalha de 

breaking, batalha de MC’s, oficinas. Enfim, confiram a programação que está cheia de 

atividades e muito interessante. 

(Giovanny – Serviço Social) Novo corte de verbas do curso pré-vestibular da UFSC. 

Grupo de secundaristas se organizou para fazer um ato agora na secretaria de educação. 

Importante o movimento universitário se apoiar nessa luta. Enquanto não temos a 

universalização do acesso é importante esse tipo de vestibular. Um programa 

importante. Há corte de verbas para a educação no governo, mas isenção para BMW, 

por exemplo. Ano passado teve essa luta, foi das primeiras atividades do DCE. Junto 

com IFSC, garantiu-se o pré-vestibular, a verba com esse ato o governo voltou atrás e se 

manteve o pré-vestibular, agora encaramos novas ameaças. 

 

PAUTA: 

 

-Reforma do Centro de Convivência: 

 

(Igor - Geografia) quando assumimos em maio de 2012, esse prédio seria demolido, 

estava inutilizado. Só os Correios funcionavam aqui. As oficinas estavam ocorrendo 

com diversas dificuldades. A reforma desse prédio era uma pauta histórica, com o 

projeto do AMA. Reuniões da comissão de infra do DCE e reitoria debateram a reforma 

do prédio. O ponto inicial, primeira reforma imediata elétrica e hidráulica, infiltração, 

para o período da SEPEX, foi feito essa reforma: pintura, mais básica, limpeza, 

divisórias. Depois disso veio a proposta de reformulação do projeto. Duas etapas a da 

reforma e o controle político do espaço. Para a reforma apresentamos o projeto do AMA 

e a reitoria colocou uma contraproposta, foi explicitado que nesse momento a 

administração central dá prioridade para construção dos prédios de expansão do 

REUNI. Para que esse prédio fosse ocupado, demos como base que se usasse o projeto 

do AMA, mas no mais imediato. Temos que decidir o futuro desse espaço. O controle 

político do prédio e das instalações o auditório é de controle do DCE. O uso do 

auditório também terá prioridade o curso cinema. O DCE tem controle total e das 

reservas. Sobre o prédio, qualquer intervenção no prédio será resolvida em uma 

comissão paritária. 

 

- APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA 

 

(Giovanny – Serviço Social) teve a movimentação dos estudantes do cinema e tem uma 

demanda muito grande, da falta de estrutura para dar continuidade aos cursos REUNI. 

Assim como o curso de fonoaudiologia que agora vai ter as clínicas no prédio Santa 



Clara. Não tem como negligenciarmos a condição dos estudantes de cinema e exigir a 

reabertura da ala A do RU. A paridade da gestão, o direito do DCE intervir em todas as 

questões do Centro de Convivência, nos documentos históricos tem desde os anos 80: o 

aluguel do correio, etc vinha pro DCE. O argumento da reitoria é que hoje tem órgãos 

de controle, como CGU. Tem muitos argumentos históricos para o DCE. As próximas 

gestões tem que colocar essa comissão em prática. O uso do prédio está muito melhor, 

com convivência, espaço para os movimentos sociais. O movimento estudantil e social 

está com mais espaço. Alguns pontos não vão estar sobre o nosso controle direto, mas 

as gestões do DCE tem que garantir. A recuperação da sede do DCE faz parte disso. É 

um compromisso de deixar uma sede estruturada. Reconquistamos um espaço. 

(Tito - Economia) o grande problema tá em deixar pras próximas gestões. Tem que 

institucionalizar como do DCE. Não pode ter gerência compartilhada. Tem espaço que a 

gente não tem controle nenhum. Não sei como vai funcionar essa dinâmica. Se não 

institucionalizar abre precedente para próximas gestões da reitoria e do DCE. A decisão 

do CEB deve ser contra a gestão compartilhada. Não podemos deixar de bater na 

reitoria. Ela foi eleita na promessa de dar mais espaço e pode. Esse tipo de ação vai 

contra isso. 

(Henrique - letras) parabéns para quem participou da comissão foi um trabalho muito 

bom, muito difícil. Antes a gente nem conseguia debater autonomia do espaço porque 

nem espaço físico a gente tinha. Agora a gente tem, mas tem que ter uma saída do DCE 

para o prédio. Tem que ter a garantia que a Agecom vai sair. O laboratório do curso de 

cinema é essencial. 

(Gabriela - história) o sonho do movimento estudantil, o que esperamos é ter autonomia. 

Temos que gerir o prédio como um todo. Colocar todas as entidades, a comunidade para 

utilizar esse espaço. Não dá para dizer que a reitoria propõe uma comissão e se não rola 

tudo não faz nada. Temos que garantir que essa luta aconteça, temos que construir uma 

luta e ter mobilização. Os estudantes tem que lutar para conseguir esse prédio. O que 

vamos fazer: entrar nessa comissão e construir essa luta? Acho que tem que ser isso, não 

podemos cair nos opostos, nem dizer que assim tá bom, nem negar e ir pra casa. Como 

construir uma mobilização, quais as garantias de essa comissão seguir existindo. Que a 

reitoria vá perdendo o espaço de decisão. 

(Igor - geografia) essa foi a proposta colocada. Sobre ceder o espaço para o nosso 

controle, a argumentação colocada, foi que para esse prédio publico sair da 

administração central tem que passar pelo CUn. Esse tipo de ceder não tem precedente 

politico, abriria espaço para que outros setores da universidade queiram ter autonomia. 

Temos que avaliar a composição do conselho universitário. Na prática nessa comissão 

paritária, nada que a gestão do DCE não for a favor vai passar.  Sobre a planta, o que é 

estudantil e o que é reitoria. No segundo o auditório é do DCE.  Conteúdo da gestão 

desse prédio foi conquistado na prática. Não é ou tudo ou nada. As festas que 

acontecem aqui no entorno todas estão sendo feitas pela autorização do DCE. Proposta: 

tem um pepino contraditório, tem dois setores, a Agecom e a galeria de arte, como 

ficaria essa questão se fosse só nossa gestão? Tem que ver a comprovação das barreiras 

jurídicas, inclusive o CNPJ tá trancado. Como entregar esse controle? Temos que 

problematizar. 



(Giovanny – Serviço Social) É importante fazermos um resgate histórico, temos que 

entender como está a nossa condição. Quando assumimos o prédio estava abandonado, 

conseguimos a reforma mínima. Agora estamos numa posição um pouco diferente. 

Historicamente foi ocupado o Centro de Convivência. A primeira ocupação desse prédio 

foi o movimento, naquele momento histórico foi capaz de fazer isso. Agora temos que 

construir isso, garantir minimamente elementos políticos que legitimem o DCE. A 

comissão foi pensada, ela ainda vai existir, temos um documento da administração 

central garantido. O que temos que garantir é como ela vai ser formada. Podemos pensar 

diversas dinâmicas. Nesse momento histórico essa conquista é importante. 

Encaminhamentos: 

- Proposta de projeto de reforma: aprovado por consenso. 

- Comissão paritária e controle politico: 

Propostas: 

Aceitar participar da comissão e fazer uma carta sobre o porquê que a gente entrou e 

sendo crítico: entramos na comissão e o DCE enquanto entidade defende ter a gerência 

completa do prédio. 

Comissão de gestão do DCE e que as propostas passem em CEB. 

Votação sobre composição da comissão: 

1 – metade dos estudantes da diretoria do DCE e metade tiradas em CEB 

2 – membros da comissão tirados pela gestão e os encaminhamentos aprovados em CEB 

– APROVADA A PROPOSTA DOIS. 

 

- Regimento Eleitoral 

 

(Igor - Geografia) O DCE fez alterações no último regimento e pede para os CA’s 

levarem e discutirem. 

Temos também uma proposta para os próximos CEBs. No próximo CEB vamos fazer o 

repasse financeiro dos selinhos para os CA’s e discutir o regimento eleitoral. O repasse 

do dinheiro dos selinhos faz um tempo que não é feito. Estamos finalizando a gestão, 

vamos fechar a finanças, os selinhos, a SAPo. Esse repasse vai ser uns 20min, depois 

entramos no regimento. Isso na segunda. Propomos outro CEB na quinta que finaliza o 

regimento e terá a prestação de contas da gestão. Inicia o processo 11 de abril, quinta. 

Formação de chapa 12/04 a 25/04. Inscrição 25/04. De 26 a 14/05 a campanha eleitoral. 

Votações 14 e 15/05 terça e quarta. Gestão voz ativa tomou posse em 12/05/12, esse 

prazo é razoável. Temos aqui a cópia da proposta do regimento para todos os CA’s 

pegarem e debatermos no próximo CEB. 

(Marino - Pedagogia) fazer debate do regimento não dá, devemos fazer 2 CEBs semana 

que vem. 3 ou 4 CEBs dá conta. Tem a semana de arte, mas fazer num dia mais leve 

para tocar o processo. 

(Gabriela - História) fiz parte da comissão que deu geral do projeto. A preocupação foi 

como agilizar sem perder o conteúdo. Vai depender do empenho de todos os CA’s. no 

primeiro CEB, ao invés de começar com a leitura a proposta é que os CA’s levem e 

discutam, anotem os destaques e no próximo CEB, ao invés de fazer a leitura completa, 



partimos para os destaques. Muito mais dinâmico e não perde em conteúdo. Isso reduz 

metade do tempo. 

(Lenio - História) debater os destaques. 

(Tito - Economia) a ideia é ter 3 CEBs para discutir o regimento. Endosso a proposta do 

Marino. É trabalhosa a semana, mas outros CEBs já foram feitos em semanas tão tensas 

ou mais. Temos que definir o prazo dia 11/04. Encerrar o regimento dia 11. Concordo 

com todas as propostas. 

(Vitor - Geografia) fazer o CEB semana que vem num horário mais viável. Colocar o 

começo 11h30 e começar 12h não dá tempo e terminar 13h30. 

(Jonatan - Geografia) além de ter tempo de reunião dos CA’s tem a SAPo. Vários CA’s 

estão envolvidos. Tem deslocamento para a UDESC. Pessoal, levem em consideração. 

Tem que fazer um esforço. Sobre o horário do CEB, já experimentamos diversas formas 

e acho que esse horário do meio dia é o que traz mais gente. 

(Henrique - Letras) a proposta da Gabi é a mais acertada, tem semana que vem para 

todos os CA’s discutirem. Tira um pouco o peso, é importante justamente para os CA’s 

discutirem o CEB. 

(Diego) tentar fazer que os CEB’s tenham como pauta única o regimento eleitoral. Que 

se faça CEB extraordinário com essas pautas específicas. Fazer uma comissão para 

debater o regimento. Ai apresenta e encaminha, otimizando. Apresenta os destaques e 

vota sim ou não e qualquer proposta. 

(Tito - Economia) o pior que pode acontecer é o CEB não dar quórum. 

(Igor - Geografia) gente, consenso, se faz a comissão, ter acúmulo, leva CA’s, mantem a 

data pro CEB segunda dia 8. Proposta dia 11 ser a última. Ainda dá para puxar mais 

CEBs entre segunda e quinta ou sexta. Esse calendário comporta mais CEBs. Se tudo 

der errado e chegar na sexta e não der, tem que votar e encaminhar. O regimento é 

limitado, tem inicio e fim, vamos avançando nas pautas. Esse calendário que o DCE 

colocou, o risco de fazer e não dar quórum, tem uma semana inteira para a galera se 

reunir e a comissão. Qualquer coisa atrasa um dia. Duas propostas: um CEB semana 

que vem, ou manter a proposta da gestão. 

(Gabriela - História) é um processo muito mais político disputar na base do curso, no 

CA. Chamar reunião do CA para discutir o regimento. Inclusive para não votar da 

cabeça. Todo o CEB tem coisa para votar que não discutimos, mas temos que ter mais 

tempo para discutir. Aí traz os destaques do CA e das propostas. Os estudantes tem que 

ter essa oportunidade. Facilita que trazemos os destaques anotados. É difícil ter um CEB 

que dê quórum semana que vem. A proposta é que se tenha discutido anteriormente e se 

faça os destaques na hora. 

(Zeva - Psicologia) é muito mais difícil dar quórum numa semana com 3 CEBs do que 

numa na semana que vem.  

(Henrique - Letras) Não dava conta antes porque a gente tinha uma metodologia 

diferente. Agora com essa nova metodologia dá conta sim. 

Votação: 

Proposta 1 - CEB dia 05/04 

Proposta 2 – sem CEB dia 05/04, próximo CEB dia 08/04. 

- APROVADA PROPOSTA DOIS. 


