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Às nove horas e sete minutos do dia três de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu-1 

se o Conselho da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade 2 

Federal de Lavras na sala de treinamento, prédio da PRAEC, Campus Histórico, sob a 3 

presidência da professora Ana Paula Piovesan Melchiori, Pró-Reitora da PRAEC e 4 

com a presença das conselheiras e dos conselheiros Kátia Poles, Eliane Oliveira 5 

Moreira, Emília Cristina Mões, Nathália Maria Resende, Soraya Comanducci da Silva 6 

Carvalho, Eduardo Oliveira Moreira, Euzébio Luiz Pinto, Gustavo Seferian Scheffer 7 

Machado e Rossano Wagner de Lima Botelho. Foram tratados os seguintes assuntos: 8 

Primeiro. Aprovação da ata da 1ª Reunião 2017 do Conselho da PRAEC: Após leitura 9 

e sugestões de pequenas alterações a Ata foi aprovada. Segundo. Pedido do 10 

presidente da comissão de elaboração de Proposta de Regimento do Conselho da 11 

PRAEC, instituída pela Resolução CPRAEC Nº3, de 21 de novembro de 2017, de 12 

prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos: Aprovada a prorrogação dos 13 

trabalhos por mais 90 dias. Terceiro. Recurso interposto pelo estudante Celson Heitor 14 

da Silva Júnior, graduando do curso de Administração, contra perda de vaga na 15 

Moradia Estudantil: O conselho Euzébio propôs o acolhimento do recurso e sugeriu 16 

que o discente fosse acompanhado pela PRAEC. A Senhora Presidenta ressaltou os 17 

programas de assistência estudantil da PRAEC. O conselheiro Eduardo questionou o 18 

critério de perda de assistência estudantil por reprovação por frequência, ponto que foi 19 

esclarecido pela conselheira Soraya. O Conselheiro Eduardo solicitou, então, que na 20 

próxima reunião do Conselho os critérios para a perda da assistência estudantil 21 

fossem objeto de revisão. Após intervenções dos conselheiros Gustavo e Rossano 22 

houve a deliberação pelo acolhimento do recurso com a extensão dos efeitos aos 23 

demais programas da assistência estudantil. Quarto. Recurso interposto pela 24 

estudante Elaine Cristine de Oliveira Cruz, graduanda do curso de Letras, contra perda 25 

de vaga na Moradia Estudantil: A Conselheira Kátia sugeriu que os psicólogos da 26 

Coordenadoria de Programas Sociais evitassem o apontamento e laudos do 27 

diagnóstico clínico em razão dos impedimentos constantes na legislação pertinente, se 28 

pautando apenas pela descrição dos sintomas. A conselheira Soraya prontificou-se a 29 
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realizar consulta junto aos psicólogos da Coordenadoria quanto às questões legais. 1 

Após intervenções das conselheiras Soraya, Emília e Kátia, e sob proposição de 2 

deferimento do conselheiro Euzébio, o recurso foi acolhido com a extensão dos efeitos 3 

aos demais programas da assistência estudantil. Quinto. Recurso interposto pelo 4 

estudante Bruno de Almeida de Paula, graduando do curso de Ciência da 5 

Computação, contra perda de vaga na Moradia Estudantil: Com intervenções de 6 

Michele, Euzébio e Gustavo o recurso foi acolhido com a extensão dos efeitos aos 7 

demais programas da assistência estudantil. Deliberou-se, ainda, pela constituição de 8 

Comissão encarregada de versar proposta de normatização de abono de falta de 9 

discentes quando motivada por questões religiosas. Comporão a Comissão os 10 

conselheiros Renato dos Santos Belo, presidente, e Eduardo Oliveira Moreira além do 11 

servidor Leonardo Gomes Penteado Rosa, docente do departamento de Direito. 12 

Sexto. Recurso interposto pela estudante Jenifer Lima de Souza, graduanda do curso 13 

de Medicina Veterinária, contra perda de vaga na Moradia Estudantil: Com 14 

intervenções dos conselheiros Gustavo, apontando a comprovação documental, e 15 

Nathália, indagando a respeito da participação da discente no PADNEE, o recurso foi 16 

acolhido com a extensão dos efeitos aos demais programas da assistência estudantil. 17 

Sétimo. Recurso interposto pelo estudante Madjer Rezende de Oliveira, graduando do 18 

curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, contra perda de vaga na Moradia 19 

Estudantil: A conselheira Soraya apresentou breve histórico de recursos do estudante; 20 

se manifestaram as conselheiras, Kátia, Michele e Emília. O conselheiro Eduardo 21 

propôs o adiamento da decisão. Após intenso debate, formou-se consenso acerca do 22 

acompanhamento do caso pela Coordenadoria de Programas Sociais, deliberando-se, 23 

pois, pela retirada de pauta do item em tela. Superado o tempo previsto, a reunião foi 24 

interrompida e será retomada no dia 10 de maio de dois mil e dezoito. Às nove horas e 25 

onze minutos do dia dez de maio de dois mil e dezoito reuniu-se o Conselho da Pró-26 

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, da Universidade Federal de Lavras, 27 

na sala de treinamento, prédio da PRAEC, Campus Histórico, sob a presidência do 28 

professor Luiz Henrique Rezende Maciel, Pró-Reitor em exercício, para a retomada da 29 
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primeira reunião de 2018 do Conselho. Com a presença das conselheiras e dos 1 

conselheiros Kátia Poles, Eliane Oliveira Moreira, Nathália Maria Resende, Soraya 2 

Comanducci da Silva Carvalho, Gustavo Seferian Scheffer Machado, Eduardo Oliveira 3 

Moreira e Rossano Wagner de Lima Botelho, o Senhor Presidente justificou a 4 

ausência da senhora Pró-Reitora, professora Ana Paula Piovesan Melchiori, e na 5 

sequência, retomou a reunião. O senhor presidente solicitou ao Conselho a inversão 6 

de um item da pauta. Após deliberação favorável, abordou, como item Oitavo a 7 

Proposta da Coordenadoria de Moradia de alteração do Regulamento da Moradia 8 

Estudantil: O senhor presidente explanou os motivos de preocupação quanto a 9 

diversos pontos da referida proposta. Na mesma linha, os conselheiros Gustavo, 10 

Rossano e Soraya apontaram problemas e fragilidades de caráter administrativo e 11 

legal contidas na proposta apresentada. Diante das questões colocadas e ainda da 12 

necessidade de revisão das normas em vigor, formou-se consenso quanto à 13 

necessidade de versar nova proposta de alteração, recusando, por conseguinte, a 14 

atual proposta de alteração. Deliberou-se pela recusa da proposta de alteração e pela 15 

constituição de comissão encarregada pela elaboração de proposta de alteração do 16 

regulamento da Moradia. Comporão a comissão a conselheira Soraya Comanducci da 17 

Silva Carvalho, como presidenta, e Michelle Júlia de Souza, além dos conselheiros 18 

Gustavo Seferian Scheffer Machado, Luiz Henrique Rezende Maciel, Rossano Wagner 19 

de Lima Botelho e Eduardo Oliveira Moreira. A conselheira Nathália deixou a reunião 20 

em razão de compromissos diversos. Nono. Recurso interposto pela estudante 21 

Marline Freire de Carvalho Santana, graduanda do curso de Filosofia, contra perda de 22 

vaga na Moradia Estudantil: O senhor presidente solicitou ao secretário que 23 

apresentasse o item em tela. Após apresentação, e com intervenções das 24 

conselheiras Soraya, Kátia, Eliane e do conselheiro Eduardo, foi proposto pelo 25 

conselheiro Gustavo, e aprovado pelos demais, o acolhimento do recurso com a 26 

extensão dos efeitos aos demais programas da assistência estudantil. Décimo. 27 

Recurso interposto pela estudante Maryane Pereira Rodrigues, graduanda do curso de 28 

Agronomia, contra perda de vaga na Moradia Estudantil: O senhor presidente solicitou 29 
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ao secretário que apresentasse o item em tela. Após apresentação, a conselheira 1 

Soraya manifestou-se solicitando a retirada do item da pauta para posterior diligência 2 

por parte da Coordenadoria de Programas Sociais. Proposta de retirada de pauta 3 

aprovada. Décimo Primeiro. Recurso interposto pelo estudante Antônio Edrey de 4 

Castro, graduando do curso de Agronomia, contra perda de vaga na Moradia 5 

Estudantil. O senhor presidente solicitou ao secretário que apresentasse o item em 6 

tela. Após apresentação deliberou-se pelo acolhimento do recurso com a extensão dos 7 

efeitos aos demais programas da assistência estudantil. Décimo Segundo. Pedido de 8 

revisão do valor da bolsa de Pós-Graduação prevista no Edital 9 

nº07/2018/PIB/PRAEC/UFLA – Pós-Graduação, de 13 de abril de 2018, e demais 10 

providências: O senhor presidente discorreu a respeito das competências da PRAEC e 11 

dos demais setores envolvidos no Programa Institucional de Bolsas. Ocorreu intenso 12 

debate com intervenções dos conselheiros Rossano, Soraya, Eduardo, Eliane, está 13 

última, a respeito das dificuldades por que passam os discentes de pós-graduação e 14 

da necessidade de mais atenção da Universidade para com esse discentes. Nada se 15 

deliberou sobre o tema. Décimo Terceiro. Assuntos Gerais. A conselheira Eliane 16 

informou que em breve concluirá o programa de pós-graduação. Solicitou, portanto, 17 

que novo edital para escolha de representante seja publicado.  Às onze horas e vinte e 18 

dois minutos, nada mais havendo a ser tratado, eu, Rossano W L Botelho, secretário, 19 

lavrei a presente ata que após leitura e aprovação será assinada por mim, pelo Senhor 20 

Presidente e demais conselheiros e conselheiras presentes à reunião de aprovação da 21 

mesma. 22 
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