
Ata do Conselho de Entidades de Base 
 
Aos 25 dias do mês de abril de 2020, às 15h, aconteceu a primeira reunião online via 
a plataforma Skype entre a diretoria da Executiva Regional de Estudantes de 
Biblioteconomia, Documentação, Gestão da Informação e Ciência da Informação das 
regiões centro-oeste, sudeste e sul e os representantes indicados pelos centros e 
diretórios acadêmicos (CAs e DAs) das regiões já citadas. Estiveram presentes Ares 
(ExREBD/UFRGS), Ricardo (ExREBD/UFMG), Mariana (ExREBD/UFSC), Carol 
(ExREBD/UNB), Manoela (ExREBD/Unesp), Alex e Lia (UNB), Clarice e Yasmin 
(UFG), Ricardo (UFF), Amanda (Unirio), Cintia (PUC Camp.), Daniely (USP RP), 
Felipe (USP SP), Ricardo (FESPSP), Bruno (UFRJ), Lara e Raniel (UFSCar), Simão 
(UNESP), Camila e Ana (UFMG), Julio (UFU), Gabriela (UFRGS), Lucas (UCS), 
Jheniffer (UFSC), Aline (Unochapecó), Caio e Larissa (UDESC) e Pedro (UFPR).  
 
As pautas discutidas foram:  
1 Informes 
1.1 ExREBD: história e atividades 
1.2 EREBD: o evento 
1.3 Organização do EREBD 
1.4 Sede 2019 e conjuntura atual 
2 Diretoria da ExREBD 
3 Próxima sede do EREBD 
3.1 Candidatura da UFSCAR 
4 Conjuntura das universidades diante do COVID-19 
5 Assuntos Gerais.  
 
Antes dos informes, a Manoela (ExREBD/UNESP) explicou a metodologia que seria 
adotada, não havendo divergências, solicitou que todos se apresentassem 
informando nome, instituição que representava e se já havia participado de algum 
EREBD para que todos tivessem ciência de quais entidades estavam presentes. 1. 
Informes: os membros da Executiva contextualizaram a ExREBD, o Encontro e sua 
organização. 1.1 ExREBD - história e atividades: Ares (ExREBD/UFRGS) 
apresentou a história recente da entidade partindo do momento da junção entre as 
regiões Centro-oeste/ Sudeste com a Sul. Elucidou, também, os objetivos da 
executiva e os motivos que tornavam necessária uma entidade regional. 1.2 EREBD 
- o evento: A Manoela (ExREBD/UNESP) apresentou o EREBD, os objetivos gerais 
e os específicos do evento. Por exemplo, a discussão das grades curriculares que 
têm sofrido alteração nos últimos anos. Além de promover a interação dos 
estudantes com o intuito de contribuir à prática do movimento estudantil e reforçou a 
importância do evento para que os alunos entenda todas as possibilidades 
acadêmicas e do mercado. 1.3 Organização do EREBD: O Ricardo (ExREBD/ 
UFMG) detalhou a experiência de organizar um evento desse porte e ressaltou o 



quanto nossa grade curricular auxilia no processo. Citou as comissões necessárias e 
deixou explícito que é um evento de estudantes para estudantes. Citou, também, a 
hierarquia da organização e o processo de decisão das comissões. 1.4 Sede 2019 e 
conjuntura atual: O Ricardo (UFF) explicou que por motivos políticos que causaram 
caos interno na instituição, o evento não pode ser realizado no ano de 2019. Ares 
(ExREBD/ UFRGS) complementou o quanto os eventos estudantis são pensados 
para serem acessíveis aos estudantes. 2. Diretoria da ExREBD: A Ana Carolina 
(ExREBD/UNB) apresentou a formação atual da diretoria, sendo ela, Ana Carolina e 
Manoela na coordenação geral. Ares e Ricardo na coordenação de comunicação e a 
Mariana na coordenação de finanças. Também levantou a questão da necessidade 
de outro membro da região centro-oeste, de preferência da UFG. Ares (ExREBD/ 
UFRGS) explicou como ocorreu a eleição da gestão, que a atual foi eleita em 2018 e 
que em teoria, a gestão duraria um ano, ou seja, até a plenária do próximo EREBD, 
mas como o evento não aconteceu a direção atual se manteve. Questionou a 
posição dos CAs e DAs sobre a continuidade da gestão atual ou se preferiam 
substituir os membros. A votação aconteceu pelo chat da plataforma e a 
continuidade da gestão foi aprovada. Os representantes da UFG se prontificaram a 
levar a necessidade para as reuniões do CA e decidir quem poderia assumir a tarefa 
e entrariam em contato até sexta, 01 de maio. 3. Próxima sede do EREBD: Ares 
(ExREBD/ UFRGS) explicou a necessidade de uma nova sede e o processo de 
divulgação do processo de escolha, no entanto, foi necessário consultar os 
representantes se eles acreditavam que aquele espaço poderia ser considerado um 
CEB (Conselho de Entidades de Base), devido às divergências do processo 
realizado com o previsto no estatuto. Houve acordo dos representantes. 3.1 
Candidatura da UFSCAR: Raniel e Brenda (UFSCAR), apresentaram a candidatura 
da universidade como sede, optando por manter o mesmo tema que seria abordado 
no EREBD UFF: ocupação de espaços não convencionais e as diferentes formas de 
atuação do profissional da informação: tecnologia, inovações, mídias e desafios. 
Após, a votação sobre a UFSCAR sediar o evento e as inscrições foram abertas. 
Larissa (UDESC) se inscreveu e expressou a vontade de sediar o evento, no 
entanto, repensaram e endossaram a candidatura da UFSCAR. A votação foi 
encerrada com 27 votos a favor da UFSCAR. 4. Conjuntura das universidades 
diante do COVID-19: Mariana (ExREBD/UFSC) analisou de forma rápida a 
conjuntura das universidades diante do COVID-19 e solicitou que os representantes 
repassassem como estaria o andamento das atividades e no caso das privadas, 
quais dificuldades haviam encontrado. Ricardo (FESPSP) apresentou que com 
relação às mensalidades nada havia mudado e que as aulas aconteciam 
normalmente online. Barbara (PUC - CAMP) disse que a universidade não se 
manifestou sobre o financeiro. Felipe (USP) relatou que as atividades estão 
parcialmente suspensas por decisão dos professores e apresentou a situação 
preocupante dos alunos que estão na moradia estudantil. Os professores do curso 
continuam com as atividades online e citou a falta de diálogo entre alunos e 



professores. Cintia (PUC - CAMP), complementou a fala da Barbara e disse que 
90% do curso é composto por alunos bolsistas. As aulas acontecem normalmente 
online e os alunos que não tem acesso a equipamentos ou internet acordaram 
diretamente com o diretor ou os professores do curso. Ricardo (FESPSP) explanou 
como acontecem as aulas EAD e levantou a questão do financeiro, visto que a 
mensalidade da universidade é relativamente alta. Ares (ExREBD/ UFRGS) leu 
alguns comentários do chat que haviam sido feitos durante as falas. Aline 
(UNOCHAPECÓ) levantou que como o curso é EAD, as aulas se mantiveram. 
Daniela ( USP - RIBEIRÃO PRETO) destacou que os professores não aderiram às 
aulas online e sofreram ameaças de processo por parte dos alunos que gostariam 
de seguir com o semestre. Devido a isso, os professores estão voltando às 
atividades por pressão da reitoria e desses alunos. Simão (UNESP) explicou que a 
universidade publicou uma portaria para que cada campus decidisse se manteriam 
as aulas no ambiente online ou se suspenderam o semestre e readequariam o 
calendário. O Campus de Marília suspendeu as aulas. Mariana (ExREBD/UFSC) 
questionou o posicionamento das reitorias acerca da falta de acesso por parte de 
alguns alunos. Camila (UFMG) explicou que o semestre da UFMG estava suspenso 
por hora e que o EAD não é uma opção. Ricardo (FESPSP) relatou que essa 
discussão não existe na instituição. Cíntia ( PUC - CAMP) concordou com o Ricardo 
e disse que essa também não é uma discussão existente. Ares (ExREBD/ UFRGS) 
apresentou o argumento dos estudantes serem contrários aos EAD por falta de 
estrutura e que esse posicionamento foi acatado pelo departamento e reitoria. Ilana 
(UFRJ) disse que a instituição suspendeu as atividades acadêmicas e apresentou o 
fato que EAD e ensino presencial possuem metodologias diferentes e que os 
professores precisam ser capacitados para atuar no ensino a distância. Larissa 
(UDESC) explicou que a instituição lançou um formulário online, mas ressaltou que 
aqueles que não tem acesso não teriam possibilidade de responder. O CAB - 
UDESC se posiciona contra e para piorar a situação, houve mudança de reitor. 
Yasmin ( UFG) relatou que a suspensão do semestre ocorreu a todos os cursos com 
exceção dos cursos da saúde. Ares (ExREBD/ UFRGS) comenta a nota proposta 
por Felipe ( USP - SP), mas diz que a nota deveria ser conjunta. A executiva insere o 
contexto geral e os CAs e DAs inserem os particulares de cada instituição. Uma 
versão inicial da nota deve ser compartilhada com os CAs e DAs até dia 28 de maio, 
terça - feira e assinada pelas entidades de base. 5. Assuntos Gerais: A ExREBD 
agradeceu a participação de todos e as inscrições são abertas para comentários 
sobre a metodologia e a atuação da entidade. Ricardo (FESPSP) gostou do sistema 
e sugere que se siga a metodologia às próximas. Simão (UNESP) achou 
interessante o espaço para articulação dos cursos e sugeriu que as reuniões 
aconteçam com periodicidade. Ares (ExREBD/ UFRGS) explicou como funcionava a 
filiação dos CAs e DAs à executiva. Manoela (ExREBD/UNESP) pediu aos alunos 
das instituições privadas que participassem mais das discussões . Encaminhou-se a 



proposta de periodicidade mensal, bimestral e semestral. Por votação, a 
periodicidade será bimestral. A reunião encerrou-se às 17h04min.  
 


