
ATA DA REUNIÃO DE TRABALHO DO FONAPRACE REGIONAL SUDESTE, REALIZADA NOS 
DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – 
Campus São Paulo. 
 
Aos vinte nove dias do mês de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas, se fizeram 1 

representar no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis da 2 

Região Sudeste – FONAPRACE, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 3 

Anfiteatro Boris Casoy – Campus São Paulo, as seguintes Instituições Federais de Ensino 4 

Superior (IFES), mediante representantes oficiais, cujos números destes, por instituição, 5 

se encontram entre parênteses após as siglas das IFES: CEFET-MG (1), CEFET-RJ (2), UFMG 6 

(5), UFABC (9), UFES (4), UFF (11), UFJF (4), UFOP (1), UFRJ (4), UFRRJ (5), UFSJ (1), UFU (5) 7 

UFV (6), UNIFAL (2), UNIFEI (2), UNIFESP (14), UFSCAR (5), UFVJM (1),UFTM(1), 8 

totalizando 17 IFES,  02 CEFET e um representante do MEC (Flávio Teixeira de Campos). 9 

Número total de participantes: 83 participantes. A reunião de trabalho do FONAPRACE foi 10 

iniciada com a composição da mesa de abertura dos trabalhos e contou com as seguintes 11 

autoridades: Prof.Dr. Walter Manna Albertoni – Reitor da Universidade Federal de São 12 

Paulo (UNIFESP); Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto – Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 13 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); e Rafael Magdalena - Pró-Reitor de 14 

Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Vice 15 

Coordenador do FONAPRACE Regional Sudeste.  Após a sessão solene de abertura houve 16 

apresentação musical de um discente do curso de Filosofia da UNIFESP e logo após deu-se 17 

início as reuniões de trabalho sob a coordenação do Vice Coordenador Rafael Magdalena, 18 

Prof.Dr. Luiz Leduino de Salles Neto e Maria Célia Nogueira Lima, Coordenadora de 19 

Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Minas Gerais, Secretária do 20 

FONAPRACE Regional Sudeste, que agradeceu a presença de todos desejando-nos boas 21 

vindas e bons trabalhos. Justificou a ausência da Coordenadora Regional do FONAPRACE, 22 

Maria Lúcia Casate, agradeceu ao Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto e a equipe pela 23 

ótima recepção e pela UNIFESP, em tão pouco tempo, ter aceitado sediar o FONAPRACE 24 

Regional Sudeste devido à impossibilidade de ser sediado na Universidade Federal de São 25 

Carlos (UFSCAR). Às 15h00 começou a primeira apresentação – Financiamento da 26 

Assistência Estudantil – Palestrante: Prof.Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto (UNIFESP), em 27 

anexo a referida apresentação. Após esta apresentação foi aberto o debate e 28 

posteriormente foi aprovado que a comissão da matriz orçamentária fizesse um estudo, 29 

para encaminhar para o FONAPRACE Nacional, sobre o valor orçamentário necessário 30 

para atender as dez ações de assistência estudantil do PNAES que deverão ser 31 

desenvolvidas nas seguintes áreas (moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção 32 

à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso, participação 33 

e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 34 

altas habilidades e super dotação), conforme decreto nº. 7.234, de 19 de julho de 2010, 35 

da Presidência da República. Às 16h15 começou a apresentação – Metodologias do 36 

Processo de Seleção Socioeconômica – Referencial Teórico e Operacionalização – 37 

Palestrante: Assistente Social Marisnei Dourado (UFMG) – Informatização caso UFMG – 38 

Palestrante: Prof. Seme Gebara (UFMG), após as apresentações foram abertos os 39 

debates. As referidas apresentações estão em anexo. Neste primeiro dia a reunião de 40 

trabalho foi encerrada às 18h30. Dando continuidade aos trabalhos no dia trinta de 41 

agosto às 8h00 foi realizado conferência com o tema – A importância das políticas de 42 

álcool e drogas no meio universitário. Palestrante: Prof.Dr. Ronaldo Laranjeira (UNIFESP) 43 

e Profa. Dra. Ana Cecília Marques (UNIFESP). A referida apresentação não pode ser 44 

anexada, mas os eixos da mesma estão nos seguintes endereços: www.uniad.org.br e no 45 

http://www.uniad.org.br/


www.senad.br. Após apresentação foi aberto o debate e foram tirados os seguintes 46 

encaminhamentos: Encaminhar para o FONAPRACE Nacional uma proposta de estudo 47 

comparativo entre os dados da pesquisa nacional e os da pesquisa do Prof.Dr. Ronaldo 48 

Laranjeira da UNIFESP, sobre álcool e outras drogas no ambiente universitário e 49 

encaminhar uma orientação para todas as IFES sobre os procedimentos concernentes à 50 

prevenção. Além disto, uma regulamentação visando a proibição do uso, comercialização 51 

e guarda de drogas lícitas e ilícitas nos campi das instituições federais de ensino superior. 52 

Orientações e regulamentação referendadas pelo pleno da ANDIFES e encaminhadas ao 53 

MEC. Vale ressaltar que foi proposto um curso de aperfeiçoamento sobre o referido 54 

assunto e entregue uma listagem a Profa. Isabel (UNIFESP), que vai estudar com os 55 

integrantes da UNIAD (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas), a possibilidade de 56 

ministrar um curso on line para os integrantes do FONAPRACE – Regional SUDESTE. Às 57 

10h45 foi apresentado o Sistema de Controle e Registro de Ações Utilizadas na 58 

Assistência Estudantil pela UFU – Palestrante: Assistente Social Maria de Fátima Oliveira 59 

(UFU) e Denilson Carrijo Ferreira (UFU). As referidas apresentações estão em anexo. O 60 

encaminhamento é que esta palestra seja apresentada no FONAPRACE – Nacional e 61 

posteriormente disponibilizá-la às IFES para que as informações sejam unificadas e 62 

socializadas. Na mesma perspectiva do SIEX, propor um sistema unificado dos programas 63 

de pré-seleção socioeconomica on line e com código aberto. Às 14h00 foi apresentado as 64 

Diferentes Modalidades de Moradia Estudantil – 1. Moradia Estudantil Própria nos Campi 65 

– Palestrante: Assistente Social Rosélia Pinheiro de Magalhães (UFRJ). Relatou sobre a 66 

experiência da Moradia Estudantil dentro do campus da UFRJ, apresentando os pontos 67 

positivos e negativos desse tipo de moradia, disponibilizando aos presentes o Regimento 68 

Interno da Moradia. 2.  Auxílio Moradia – Palestrante: Prof. Dr. Joel Pereira (UFABC). 69 

Antes de começar a falar sobre o auxílio moradia, o palestrante apresentou rapidamente 70 

alguns tipos de moradias em outras Universidades. Segundo ele, após um longo estudo, a 71 

UFABC optou pela não construção de moradia estudantil e sim em conceder o Auxílio 72 

Moradia no valor de 300,00 pelos seguintes motivos: maior integração dos estudantes 73 

com a cidade; autonomia dos estudantes para escolha do local para morar e com quem 74 

morar; manutenção elevada com a moradia própria e problemas de convivência. Além 75 

disto, o Prof. Dr. Joel Pereira (UFABC), mencionou alguns problemas que também existem 76 

com relação ao auxílio moradia conforme a seguir: especulação imobiliária, uma vez que, 77 

os proprietários dos imóveis sabem que os alunos recebem um auxílio da Universidade e 78 

conseqüentemente o valor do aluguel sofre um aumento elevado. Também foi 79 

comparado o custeio da bolsa x investimento em residências estudantis conforme 80 

apresentação em anexo. 3. Moradia Estudantil Própria fora do Campus – Palestrante: 81 

Técnico em Assuntos Educacionais Rafael Magdalena (UFOP): A UFOP tem vários tipos de 82 

moradias (aí incluído as repúblicas, inclusive as particulares). Com relação às repúblicas 83 

particulares, devido a alta especulação imobiliária, houve necessidade da intervenção da 84 

UFOP/PRACE para orientar os discentes com relação aos direitos e deveres do inquilino. 85 

Em contato com o Ministério Público e os discentes do curso de Direito, foi construído 86 

uma cartilha de locação imobiliária e um modelo de contrato de aluguel de imóvel. Os 87 

dois estão disponíveis no sitio da UFOP / seção moradia (www.ufop.br). Palestra em 88 

anexo. 4. Legislação Interna para implementar a Moradia Estudantil na UFF – Palestrante: 89 

Prof. Dr. Sérgio José Xavier de Mendonça (UFF). Foi apresentado em linhas gerais o 90 

Regulamento Geral das Moradias Estudantis da UFF, conforme anexo. Às 16h45 foi aberta 91 

discussão sobre o Decreto nº. 7.416 de 30 de dezembro de 2010 e suas implicações: 92 

Moderadoras; Assistente Social Claudia Macedo (UFF), Assistente Social Cristiane 93 

Lourenço (UFF), Assistente Social Márcia Cristina Feres (CEFET-MG). Conflito entre 94 

http://www.senad.br/
http://www.ufop.br/


Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010 e o Decreto nº. 7.416 de 30 de dezembro de 2010. 95 

Encaminhamento que as moderadoras formem um Grupo de Trabalho para revisar o 96 

Decreto nº. 7.416 de 30 de dezembro de 2010, apresentá-lo para a Regional Sudeste (na 97 

ciranda) para posteriormente ser encaminhado ao FONAPRACE Nacional. Dando 98 

continuidade aos trabalhos, no dia trinta e um de agosto às 8h20. Apresentação. 99 

Restaurante Universitário: Desafios e Práticas Exitosas. Os resultados do Encontro 100 

realizado na UFTM – Prof. Dra. Rosimar Alves Querino (UFTM). Segundo a Profa. Dra. 101 

Rosimar, a UFTM é uma universidade muito nova -2005 e ainda não tem restaurante. A 102 

implantação do restaurante universitário da UFTM está em discussão e desempenha lugar 103 

estratégico na efetivação do acesso à alimentação, na formação ampliada e na 104 

socialização entre a comunidade universitária. A finalidade da apresentação é contribuir 105 

na identificação de temas referentes ao RU que, na avaliação dos participantes devem ser 106 

aprofundados em outras reuniões do FONAPRACE. Às 9h40: foi realizada Palestra sobre 107 

Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das IFES “Um Olhar 108 

Sociológico” – Palestrante: Profa. Dra. Maria Inês Rauter Mancuso (UFSCAR). A Profa. 109 

Maria Inês, inicialmente abordou a estrutura de pesquisa destacando as características 110 

que descrevem o perfil dos estudantes. Na sequência fundamentou a escolha destas 111 

características a partir de duas perspectivas: Primeira, a dos indicadores sociais - decisões 112 

do Brasil quanto à definição de um sistema mínimo de indicadores sociais para orientar 113 

ações de políticas públicas – e, segundo, da perspectiva de construção dos direitos civis e 114 

sociais. Às 10h45 foi feita a leitura da ata e demais documentos com sugestões a serem 115 

enviadas para plenária nacional e encerramento. Encaminhamentos: 1- Aprofundamento 116 

dos dados da pesquisa. 2- Os assistentes sociais poderiam fazer relatórios para apontar os 117 

caminhos para futura pesquisa do perfil socioeconômico. 3- Convidar a Profa. Dra. Cláudia 118 

Mônica dos Santos (Presidente da Associação de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) 119 

para falar sobre a instrumentalização da análise socioecônomica. 4- Convidar a Profa 120 

Maria Inês para ajudar-nos na construção do perfil socioeconômico da Sudeste, 121 

juntamente à comissão formada por: CEFET-MG (Márcia), UFSCAR(1), UFMG (Célia), 122 

UFOP(Sabrina), UFJF (Maria Elizabeth), UFES (Ana Paula), UFF( Cristiane), UNIFESP (Eliana) 123 

e UFABC (Kajali). 5- Encaminhar para o FONAPRACE Nacional discussão urgente sobre a 124 

“Transformação do PNAES em Projeto de Lei”. 6- Encaminhar para o FONAPRACE- 125 

Nacional a proposição do MEC em fazer um estudo sobre evasão e retenção. 7-126 

Encaminhar para o FONAPRACE- Nacional uma proposição para a ANDIFES encaminhar 127 

para o MEC/SESU, uma solicitação para abrir concursos públicos para re-estruturar os 128 

quadros de áreas das ifes ligadas aos Assuntos Comunitários e Estudantis. 8- Encaminhar 129 

para o FONAPRACE – Nacional uma proposição a ANDIFES para estruturar as clínicas 130 

dentárias nas IFES, ações profiláticas e curativas contra cárie dentária. Implantar de forma 131 

emergente o Kit dentário e Kit profilaxia contra DST’s e AIDS e de planejamento familiar.      132 

9- Que nas próximas reuniões, após definidos os temas, criar espaços para apresentação 133 

de experiências em forma de pôsteres, com espaço para debate, otimizando o espaço de 134 

diálogo. 10- Que seja possível colocar na página da regional Sudeste, um local no qual as 135 

IFE’s informem a verdadeira situação da Assistência Estudantil: Quais os tipos de 136 

benefícios concedidos; programas ofertados; estrutura de cada uma e número de alunos 137 

atendidos.  Em seguida foram definidas as datas das próximas reuniões FONAPRACE 138 

Sudeste/2012: 16 a 18 de abril de 2012 na UFV e 3 a 5 de setembro de 2012 na UFF. Não 139 

havendo outros assuntos a tratar, às doze horas e trinta minutos, o vice-coordenador 140 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, Maria Célia Nogueira 141 

Lima, Secretária Regional Sudeste, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada pela 142 

plenária. São Paulo, trinta e um de agosto de dois mil e onze. 143 



__________________________________________________Secretário do FONAPRACE 144 

____________________________________________Vice-Coordenador do FONAPRACE 145 


