
ATA DA REUNIÃO DE TRABALHO DO FONAPRACE REGIONAL SUDESTE, 
REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010 NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO Campus Universitário de Goiabeiras-Vitória-ES. 
 
 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dez, às oito horas e trinta 1 
minutos, se fizeram representar no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 2 
Comunitários e Estudantis da Região Sudeste – FONAPRACE-SE, na 3 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – Núcleo dos Servidores da UFES 4 
– NTS/UFES, Campus Universitário de Goiabeiras – Vitória – ES, as seguintes 5 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), mediante representantes oficiais, 6 
cujos números destes, por instituição, se encontram entre parênteses após as 7 
siglas das IFES: IFSMG (01), UFABC (01); UFES (11), UFRRJ (03), UFJF (01), 8 
UFF (02); UFLA (01); UFMG (02); UFOP (04); UFSCar (01), UFSJ (1), CEFET-9 
MG (1), UFRJ (02); UFTM (05), UFU (05); UFV (08), UFVJM (01); e UNIRIO (04), 10 
totalizando 18 IFES e 54 participantes. A reunião de trabalho do FONAPRACE-SE 11 
foi iniciada com a composição da mesa de abertura dos trabalhos e contou com 12 
as seguintes autoridades: Prof. Dr. Reinaldo Centoducate – Vice-Reitor da 13 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Prof. Dr. Derly José Henriques da 14 
Silva – Pró-Reitor de Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Viçosa e 15 
Maria Lúcia Casate – Secretária de Assuntos Comunitários da Universidade 16 
Federal do Espírito Santo, respectivamente Coordenador e Vice-Coordenadora do 17 
FONAPRACE-SE e Rafael Magdalena, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e 18 
Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), secretário do 19 
FONAPRACE-SE.  A sessão solene de abertura contou com o pronunciamento do 20 
Prof. Dr. Derly José Henriques da Silva e do Prof. Dr. Reinaldo Centoducate.  21 
Logo após a abertura solene deu-se inicio as reuniões de trabalho sob a 22 
coordenação do Prof. Derly que agradeceu a presença de todos desejando-nos 23 
boas vindas e bons trabalhos.  O Prof. Derly abordou o tema da terceirização nos 24 
Restaurantes Universitários e da permanência dos estudantes em vulnerabilidade 25 
econômica que agora estão tendo mais acesso às universidades, frisando assim o 26 
desafio da Assistência Estudantil: restaurante universitário e alojamentos ou 27 
moradia estudantil. Abordou sobre o PNAES que agora passa a ser Decreto 28 
Presidencial (Dec. Nº 7234 de 19 de julho de 2010), ressaltando que, no entanto, 29 
o mesmo não tem garantia de verbas. Mencionou levantamentos que atestam a 30 
importância dos alojamentos estudantis, tendo em vista a média de coeficiente de 31 
rendimentos destes alunos aliada a um menor consumo de álcool. Logo após, o 32 
Coordenador passou à pauta do dia. A Diretora do Restaurante Universitário da 33 
UFES, Amélia Lopes Lima, deu início à apresentação “Gestão RU: qualidade no 34 
atendimento dos estudantes da UFES”, falando das metas que assumiu no início 35 
de sua gestão em 2007: trabalhar a estrutura física e os recursos humanos, 36 
aquisição de novos equipamentos, qualidade da alimentação e diminuição das 37 
filas. Ao longo desses anos a média de refeições cresceu de 2.000 refeições dia 38 
para 4.000 refeições dia. Após a apresentação foi aberto um espaço para 39 
perguntas, em que foram levantadas questões sobre a venda dos tíquetes, valor 40 
da refeição para servidores, custo real das refeições, processo de seleção e 41 
capacitação dos terceirizados. Foi também feita uma proposta de um encontro 42 
nacional ou regional sobre a temática RU’s em 2011. Houve uma pequena 43 
inversão de pauta e às 12h teve início o Mapeamento das IFES – regional 44 
sudeste – sob a coordenação do Professor Seme Gebara Neto - Presidente da 45 
Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) com a Assistente Social Maria 46 



Célia Nogueira Lima, da UFMG. Foi feita a apresentação de uma proposta de 47 
questionário que poderá ser utilizado para levantamento de dados com objetivo 48 
de conhecer as ações em Assistência Estudantil das IFES – SE. A montagem do 49 
questionário levou em consideração as ações propostas pelo PNAES. Às treze 50 
horas foram encerrados os trabalhos da manhã. Às quatorze horas iniciou-se os 51 
trabalhos da tarde com a divisão dos grupos: Grupo 1 – Assistentes Sociais – 52 
Finalização da proposta para avaliação socioeconômica dos estudantes de 53 
graduação. Grupo 2 – Profissionais de Esportes e Lazer – Debate e novas 54 
proposições. Grupo 3 – Profissionais de nutrição e restaurante universitário – 55 
Debate e novas proposições. Grupo 4 – Profissionais de saúde – Debate e novas 56 
proposições. Às 16h30min a Assistente Social, Maria de Fátima Oliveira (UFU) 57 
iniciou a apresentação “Proposta de adequação de linguagem utilizada pelas 58 
IFES-SE para assistência estudantil”. Utilizando do modelo do sistema de 59 
gerenciamento do SIEX da UFU, destacou a importância de um sistema de 60 
gerenciamento das Áreas Temáticas Assuntos Estudantis. Em seguida passou a 61 
apresentar a proposta elaborada pelo grupo de trabalho das temáticas de 62 
assuntos estudantis. Maria de Fátima faz uma apresentação das questões 63 
conceituais da assistência. Em seguida abriu-se para discussão dos eixos 64 
temáticos para finalização da planilha. Após ampla discussão ficaram aprovadas 65 
as Áreas Temáticas de Assuntos Estudantis que se encontram nos anexo IA e IB 66 
desta ata. Dando continuidade aos trabalhos no dia 14 de setembro às 8h30min 67 
as professoras do Centro de Educação da Ufes Maria Aparecida Santos Correa 68 
Barreto (Diretora do Centro de Educação da Ufes) e Marlene de Fátima Cararo 69 
deram início a Palestra “Assistência Estudantil: Olhar multi (interprofissional)”. 70 
Abordaram as políticas de inclusão que tem propiciado o acesso à universidade 71 
de uma parcela desfavorecida da população, ressaltando a necessidade de se 72 
oferecer condições para um efetivo aprendizado desses alunos por meio da 73 
política de Assistência Estudantil, e do reconhecimento dos profissionais da 74 
educação da universidade de sua função como representante do Estado perante 75 
o aluno. Em seguida o Prof. Derly agradece a participação das palestrantes e 76 
abre espaço para debate. Às 10h20min teve início a Apresentação “Moradia 77 
Estudantil: um primeiro olhar” com a Psicóloga Letícia Maria Alvares da Divisão 78 
Psicossocial da UFV. Foi ressaltada a importância dos alojamentos e mencionado 79 
um movimento que busca promover uma mudança na nomenclatura, de 80 
Alojamento para Moradia Estudantil, o que parece implicar uma maior autonomia 81 
para os alunos na gestão dos espaços físicos. Alguns dados foram apresentados: 82 
1) Os moradores de alojamento estão entre os estudantes de maior rendimento 83 
acadêmico da UFV; 2) o tempo médio de estadia nas moradias gira em torno de 4 84 
a 5 anos; 3) Os estudantes que moram nos alojamentos apresentam o segundo 85 
melhor indicador médio quando comparados com moradores de repúblicas e 86 
pensão em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, o que se reflete também 87 
no consumo de outras substâncias (exceto álcool e tabaco); 4) Os alojamentos 88 
conferem segurança e amparo para seus moradores funcionando como fator de 89 
proteção aos comportamentos de risco. Ao final foi aberto espaço para 90 
discussões. Foi sugerida uma reunião da regional relacionada à temática da 91 
moradia estudantil e feita uma proposta para se pensar formas alternativas de 92 
moradia, tendo em vista a impossibilidade de algumas universidades de se 93 
ajustarem aos moldes tradicionais. Após esse momento o Prof. Carlos, Pró-Reitor 94 
da UFRRJ, denunciou a instalação de um lixão (CTR) junto da universidade por 95 
parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, Prefeitura de Seropédica, do Governo do 96 
Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal e solicitou que seja encaminhado 97 
ao Governo Federal um pedido de cancelamento da instalação da CTR junto ao 98 



Campus da UFRRJ, em Seropédica. Em seguida teve início a apresentação dos 99 
documentos dos grupos, conforme arquivos em anexo: Anexo II (Grupo 1 - 100 
Assistentes Sociais); Anexo III (Grupo 2 - Profissionais de Esportes e Lazer); 101 
Anexo IV (Grupo 3 – Profissionais de Nutrição e Restaurantes Universitário); 102 
Anexo V (Grupo 4 – Profissionais de Saúde). Após a apresentação dos grupos, 103 
Seme apresentou a proposta de encaminhamento de grupo de trabalho para 104 
detalhar a nomenclatura e o questionário a partir da tipologia aprovada durante o 105 
Fonaprace com as integrantes: Márcia (CEFET-MG), Célia (UFMG), Rosimar 106 
(UFTM) e Fátima (UFU). Em seguida passou-se a eleição do local do próximo 107 
Encontro Regional Sudeste. Ficou determinado que o próximo evento ocorrerá em 108 
São Carlos que contou com 9 votos, enquanto Viçosa contou com 8 votos. Ficou 109 
definido que o tema principal será Moradia Estudantil e que a duração do 110 
encontro será de dois dias inteiros, exceto segunda-feira. Foi feita indicação da 111 
recondução da coordenação da Regional Sudeste. Não havendo outros assuntos 112 
a tratar, às treze horas, o coordenador agradeceu a presença de todos e declarou 113 
encerrada a reunião. Eu Rafael Magdalena, Secretário Regional Sudeste, lavrei a 114 
presente ata que foi lida e aprovada pela plenária. Vitória, quatorze de setembro 115 
de dois mil e dez........................................................................................................ 116 


