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Item Informes e acompanhamentos 

1.  

 

A professora Fabiana Costa iniciou a reunião retomando sobre os dados apresentados acerca do orçamento 

de bolsas auxílios previstos para o 2º semestre.   

A discente Leticia Lacerda relata os informes da assembleia dos estudantes que sucedeu no dia anterior. 

- Criação de uma comissão para poder avaliar possíveis irregularidades no recebimento de bolsas;  

- Suspensão do auxílio eventos, e que essa verba seja remanejada para o auxílio transporte e alimentação; 

- Que ocorra visitas domiciliares no durante a fase final dos resultados das bolsas e auxílios;  

- Redução da renda per capita de 1 salário mínimo;   

A estudante Marina, representante do DCE, complementa falando que os estudantes entraram consenso 

acerca do remanejamento do valor do auxílio eventos para os demais auxílios. Informando que houve uma 

proposta, a qual tirasse o quantitativo dessas vagas incialmente, e só deveriam ser distribuídos após as 

análises e entrevistas dos estudantes inscritos, ou seja deixar essas vagas em aberto e só depois definir.  

Fabiana esclarece alguns pontos que foram colocados, falando que apesar da Cape ser uma equipe pequena, 

o setor faz rigorosas verificações, assim como as análises e as entrevistas individuais, e sobre as visitas 

domiciliares seria o ideal, porém é algo que agora não poderia colocar como critério, pois isso demoraria 

alguns meses para que o resultado fosse divulgado a tempo. Acerca da redução da renda per capita para 

um 1 salário mínimo, como critério, é possível, desde que o setor juntamente com a Cpaf entre em acordo, 

assim como a comissão para denúncias de fraudes nas bolsas, porém sugere que essa comissão pode ser 
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criada dentro da própria Cpaf, uma vez que a Cpaf é um espaço justamente para poder discutir sobre isso 

também.  Além disso, ela fala sobre a possibilidade de divulgar os nomes dos alunos que foram 

selecionados para receber o auxílio, já que até o momento a Prosis opta somente por mostrar o número de 

matricula, para que o aluno seja preservado. 

Quanto ao auxílio evento, a professora Fabiana aconselha a não suspender este benefício, uma vez que isso 

impediria e prejudicaria aos estudantes que irão ingressar no 2º semestre e consequentemente irão solicitá-

lo.  Amanda Bastos contribui falando que não é a favor dessa suspensão, pois a suspensão do auxílio 

eventos, causaria um impacto muito grande para os estudantes, uma vez que este benefício proporciona 

um desenvolvimento acadêmico, profissional e político para os estudantes durante a sua vivência na 

Universidade.  

Para finalizar Amanda e Fabiana falaram que na reunião da Cpaf anterior já ficou definido que o auxílio 

eventos deveria ser mantido, e que não tem motivo para discutir isso agora, sendo que já foi deliberado a 

manutenção deste benefício.  

Ficou decidido: 

- Deixar em aberta o número de auxílios (transporte, moradia e alimentação), mostrando apenas o valor 

total destinado a estes auxílios; 

- Redução da renda per capita para 1 salário mínimo; 

- Divulgação dos nomes dos estudantes na lista de classificados das bolsas e auxílios; 

- Instituir um disk denuncia na própria Cpaf para averiguar as possíveis denúncias; 

- Manter os auxílios eventos; 

 

 


