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DIRETÓRIO ACADEMICO EREMIAS DELIZOICOV
ATA DA REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO
DE 2016
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, os alunos
regularmente matriculados nos cursos superiores se reuniram no refeitório do
campus Cubatão para trazer questões referentes ao funcionamento do Diretório
Acadêmico Eremias Delizoicov (DAED), a reunião teve início as dezenove horas
e trinta minutos. Pablo inicia a reunião esclarecendo que o espaço é de diálogo
e esclarecimentos de dúvidas e que ofensas não seriam toleradas. Karem
pergunta ao DAED: - O que é um diretório acadêmico e como é seu
funcionamento? Jonatha Diretor Jurídico e representante do DAED explica: - Um
Diretório Acadêmico é uma representação estudantil que visa defender os
interesses da classe discente dentro e fora do campus, seu funcionamento
ocorre por meio de eleições anuais nas quais apenas os discentes tem direito a
voto e toda as ações só podem ser realizadas com assembleias gerais ordinárias
e extraordinárias. Leandro pergunta: - A quem recorrer, DAED ou secretaria?
Quais os canais de comunicação com o DAED? Jonatha responde: - Os alunos
sempre devem procurar o DAED independente da questão, pois este órgão deve
ser o principal canal de informação dos alunos e seguramente os diretores terão
competência para indicar qual o setor que irá atender a sua solicitação,
atualmente os canais de comunicação com a diretoria do DAED se dá por meio
de redes sociais como o FACEBOOK e o endereço eletrônico. Iara interpela: - O
papel do DA não é fornecer informações sobre setores e sim lutar pelos direitos
coletivos dos alunos, pode até tomar um caso particular no caso de estupro por
exemplo, mas deve ser pautado em questões coletivas. Jonatha responde: O DA
é a principal fonte de informações dos alunos e se uma turma for nova e não
conhece o funcionamento do campus o DA tem o dever de auxiliar esses alunos
e a quem vir a recorrer por mais banal que possa parecer a questão o papel do
DA é ajudar os alunos. Lúcio questiona: - O DA deve tomar posições políticos
partidárias? Vários alunos questionaram essa questão apontando que não
deveria, pois, o DAED não está vinculado a nenhum partido, outros alunos ainda
relataram que o DA deveria tomar uma posição apartidária, porém filosófica
acerca da posição política. Jonatha responde: O DAED deve ser apartidário,
porém engajado nos problemas sociais que afetam diretamente a vida dos
alunos. Daniele pergunta: Quem são os membros? Jonatha responde:
Atualmente, a diretoria é composta pelo Paulo diretor presidente, Tatiane vicepresidente, Felipe Sabará, Diretor Acadêmico e é interpelado por uma aluna que
questiona a saída e entrada dos membros do DAED, Pedro vice-diretor de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) responde: - Estamos aprendendo
com os alunos verificando os problemas, justificando a saída dos membros do
Da. A mesma aluna questiona sobre o estatuto qual está válido o de dois mil e
treze ou o publicado no site em março. Jonatha responde: O Estatuto de dois mil
e treze continha erros que inviabilizaram seu registro no cartório sendo
necessário uma criteriosa revisão, o publicado atualmente no site ainda contém
erros e eu estou verificando junto a advogados como resolver esse problema,
para que ainda esse mês seja disponibilizado aos alunos o estatuto, a fim de
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que, possam dar sugestões e melhorias. Após esse período será marcado uma
assembleia ordinária para discutirmos as últimas questões e por fim registrar o
estatuto. A atual gestão se compromete a registrar o estatuto e abrir uma conta
corrente no nome do DAED, para que as próximas gestões possam realizar um
trabalho conciso e auxiliar ainda mais os alunos. Ainda a aluna questiona qual
estatuto será válido para as novas eleições da diretoria. Jonatha responde: Devemos entender o que a comissão eleitoral formada em assembleia deverá
elaborar um edital de convocação das eleições como o regulamento eleitoral e
estes documentos é que determinam como será o funcionamento das eleições
e isto nada tem a ver com o estatuto, o estatuto é algo mais amplo quanto esses
documentos regulamento apenas o processo eleitoral. Sem mais a tratar, a
reunião foi encerrada às vinte umas horas. Eu (Luiz Carlos Burgos Faleiro Filho),
Secretário Executivo do Diretório Acadêmico Eremias Delizoicoiv, lavrei esta ata
que foi assinada pelos presentes na ocasião e posteriormente será publicada no
site do campus Cubatão no link do Diretório Acadêrmico.
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