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Ata nº 01 do Assembleia Geral dos Estudantes (Conselho de entidades de bases 

- CEBS) da Universidade do Estado do Amazonas. Aos 18 dias do mês de setembro do 

ano de 2020, às 14 horas, em primeira convocação, reuniram-se, conforme o Edital de 

Convocação publicado no Diário Oficial no dia 15 de setembro de 2020 edição 14.348, 

caderno de publicações legais D4, em Assembleia Geral, sob a coordenação da União 

Estadual dos Estudantes, o qual convocou para fazer parte da mesa coordenadora os 

seguintes membros: Joao Victor Cascaes Barros (Presidente da União Estadual dos 

Estudantes), Joao Paulo Queiroz (Presidente do Diretório Acadêmico da Escola Normal 

Superior). 

Composta a mesa, designou-se João Victor Cascaes Barros para secretariar a 

Assembleia. 

Dando início, procedeu-se a seguinte leitura da ordem do dia: O Conselho iniciou 

com a fala do Presidente da União Estadual dos Estudantes, no qual abordou a 

importância da reconstrução do Diretório Central dos Estudantes, dada a falta de 

participação dos estudantes nas conselhos superiores da universidade, além disso o 

Presidente da UEE-AM fez uma breve saudação aos Centros e Diretórios Acadêmicos e 

se solidarizou aos que perderam familiares na Pandemia do Novo Coronavírus. 

Logo após passou-se a palavra a Vice-Presidente da União Nacional dos 

Estudantes no Amazonas, Rayane Garcia que reforçou a importância do DCE para a 

instituição e orientou a dinâmica do Conselho de Entidades. Em seguida abriu-se o 

momento de inscrições aos representantes dos Centro e Diretórios Acadêmicos, para 

que pudess fazer uso da fala por dois minutos. O primeiro inscrito foi João Paulo Queiroz, 

Presidente do Diretório Acadêmico da Escola Normal Superior, o qual falou estar 

disposto a ajudar na reconstrução do Diretório Central. Em seguida ouviu-se a 

representante do Diretório Acadêmico da Escola de Saúde, que questionou a falta de 

representatividade dos estudantes, apontou a necessidade da participação dos 

estudantes nos conselhos superiores. Em seguida, passou-se a palavra à Presidenta do 

Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica Daiane Alencar que apoiou a ideia de 

construção das eleições, além disso os Estudantes representantes das Unidade de 

Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Humaitá, 

abordaram, de que o Diretório Central dos Estudantes seria de extrema importância 

para lutar por seus direitos, visto que nos municípios do estado as Unidades Acadêmicas 

recebem pouca estrutura e que suas vozes não são ouvidas, considerando a dificuldade 

de deslocamento à Reitoria, que fica em Manaus. Houve também inscrição do Centro 

acadêmicos de Administração, Centro acadêmico de Geografia, Centro Acadêmico de 

Biologia, Centro Acadêmico de Medicina, Centro Acadêmico de odontologia, Centro 

Acadêmico. Encerrando-se as falas, deu-se inicio a votação sobre a convocação da 

Eleição do Diretório Central dos Estudantes (DCE – UEA), sendo aprovado com 97,4% 

dos votos. 



Após a votação da convocação da eleição, deu-se início a leitura do Regimento 

Eleitoral das eleições, sendo ao final aprovado por unanimidade. 

Ao final foi aberto o processo de eleição da comissão eleitoral, sendo no primeiro 

momento a consulta aos Centro e Diretórios Acadêmicos sobre a participação da União 

Estadual dos Estudantes na comissão eleitoral, aberto o processo de votação obteve-se 

o seguinte resultado 69% a favor, 21% contrário e 10% abstenção. Em seguida abriu-se 

a votação para os membros da comissão eleitoral na capital, tendo como candidatos 

Giovana Torres, representante do Centro Acadêmico de Enfermagem, Renata Helena, 

representante do centro acadêmico de Biologia, e Lucas Vinicius, representante do 

Diretório Acadêmico da Escola de Saúde. O resultado se deu da seguinte forma: Giovana  

Nogueira Torres 43,3%,  Renata  Helena Ribeiro Ferreira 46,7% e Lucas Vinicius 10%, 

sendo eleita Giovana Torres e Renata Helena para a comissão e Lucas Vinicius como 

suplente. Ficou acordado que os outros dois representantes serão estudantes das 

unidades do interior eleitos através de reunião com a comissão eleitoral eleita. 

 

Nada mais a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a Assembleia à qual eu, Joao Victor Cascaes Barros, secretariei e registrei a presente Ata 

que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 

 

 

 

Manaus, Am, 18 de setembro de 2020. 
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