Consuni encaminha proposta de assistência estudantil ao CEG
Entre as principais novidades no vestibular 2011, divulgadas com a publicação do edital
aprovado no dia 1o (www.acessograduacao.ufrj.br), está o fato de que das 9 mil vagas
oferecidas, 40% serão selecionadas por meio do concurso próprio da UFRJ e 60% pelas notas
do Enem e do Sistema de Seleção Unificado do MEC; 20% destas vagas são destinadas a
estudantes de escolas públicas. Além de definir tais mudanças, o Conselho Universitário dedicou
as últimas sessões ao debate de ações para garantir o acesso e a permanên- cia dos alunos
provenientes de baixa renda.
A Reitoria propôs encaminhar ao Conselho de Ensino de Graduação, para implementação, a
resolução de adoção dos novos modelos de ingresso, solicitando, entre outros pontos, a
elaboração de proposta para as políticas de apoio assistencial aos estudantes que ingressarem
pelo critério diferenciado, como bolsas, transporte gratuito, acesso à informática e orientação
acadêmica.
A resolução inclui ainda busca de recursos além dos previstos no programa de reestruturação
das universidades (Reuni). Por sugestão do conselheiro Agnaldo Fernandes, o Conselho
aprovou que a Reitoria elabore relatório sobre a aplicação dos recursos destinados ao Plano de
Reestruturação e Expansão. Foi aprovada ainda, por maioria, emenda proposta pelo conselheiro
Ricardo Medronho de que as políticas de assistência sejam extensivas a todos os estudantes de
baixa renda.
Debates
O Consuni deliberou sobre o relatório da Comissão instituída para elaborar plano de debates
sobre as ações afirmativas, que indicou a realização de seminários e um fórum para a
consolidação de proposta de modelo de acesso e permanência. Diante de inúmeras emendas e
sugestões que o tema levantou, o conselheiro Carlos Vainer propôs que estas fossem
encaminhadas à comissão que se encarregará de dar seguimento à organização do seminário,
iniciando nesse ano o calendário de debates que se desdobrará no ano que vem. A proposta foi
aprovada pela maioria

