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SAUDAÇÕES A QUEM TEM CORAGEM! 
GESTÃO 2011/2012 

 

Ata da Assembleia Ordinária do Centro Acadêmico Sérgio 

Buarque de Holanda - CASEBH - da Faculdade de História da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e doze, a partir das dezoito horas e trinta 1 

minutos teve início no mini-auditório da Faculdade de História/UFG a Assembleia 2 

Ordinária desta entidade. Estiveram presentes os membros da gestão Iago Montalvão 3 

Oliveira Campos, Leonardo Vinícius Pires da Silva e Weniskley Coutinho Mariano 4 

(relator). Estiveram também presentes os estudantes: Camilo Ely Silva, Renato P. 5 

Gomes, Pollyanna T. Caixeta, Deusiane Moraes do Nascimento, Ricardo Leonard 6 

Alves, Marcivon Dinis Linhares, Letícia Soares Ferreira, Krisley Aparecida de Oliveira, 7 

Orisnalda N. de Alencar, Sarah Rodrigues da Silva, Loudinéia dos Santos Silva, Juliana 8 

S. Santos, Natália Lima, Paulo Roberto de Araújo, Túlio Henrique Queiroz e Silva e 9 

Matheus Campos de Moraes. Antes de iniciar a assembleia o acadêmico Iago reforçou o 10 

convite aos estudantes para participarem do debate entre as chapas candidatas à diretoria 11 

da Faculdade de História a ser realizada no dia seguinte, de manhã e à noite nas 12 

dependências da entidade. Depois de lida e aprovada a pauta da assembleia seguiu-se os 13 

debates e as deliberações nesta ordem: 1) Proposta de permanência da assembleia nesta 14 

data ou de transferência para o dia oito de novembro de dois mil e doze. Tendo apenas 15 

UM voto a favor da transferência e nenhuma abstenção a assembleia seguiu conforme 16 

foi convocada; 2) Finanças: Feita pelo Leonardo a leitura da carta (Anexo I) do ex-17 

membro e tesoureiro do CASEBH Geórgio Sérgio Rocha Silva onde ele confirma o uso 18 

indevido dos recursos financeiros da entidade e afirma seu interesse em negociação. 19 

Explicado pelo Leonardo a situação que se encontra a negociação e retificado pelo 20 

Weniskley que um acordo para o pagamento da dívida no valor de mil e novecentos 21 

reais foi realizada, porém o devedor não cumpriu com o acordo alegando que a sua irmã 22 

havia sofrido um acidente. Informou, ainda, que foi enviada uma nova proposta e que se 23 

aguarda uma contraproposta para o fechamento das negociações. Sem nenhuma rejeição 24 

as contas da entidade foram aprovadas; 3) Encerramento da gestão: Prestadas contas 25 

políticas e feito um resgate do histórico das ações da gestão o encerramento da gestão 26 

foi aceito e aprovado por todos os presentes; 4) Proposta de calendário para as eleições 27 

da nova gestão: Feita a leitura do calendário e realizada as seguintes alterações. 28 

Inscrição de chapas - de 31 de outubro a 10 de novembro; Campanha - de 12 a 24 de 29 

novembro; Votação - de 28 a 30 de novembro; 5) Regras para as eleições: Realizada a 30 

leitura das regras propostas pela gestão (Anexo II) e realizada a inclusão da seguinte 31 

regra no ítem 4 - " Caso os membros que compõe o Centro Acadêmico abandonem a 32 

gestão por qualquer motivo, qualquer aluno do curso de história poderá convocar uma 33 

Assembléia Geral dos Estudantes, para a abertura de um novo processo eleitoral". 6) 34 

Escolha da comissão eleitoral: Como voluntária a acadêmica Deusiane irá participar 35 

como membro da comissão eleitoral, porém como não houve outro voluntário ela ficará 36 

responsável por encontrar outra pessoa para compor a comissão. Sem mais a acrescentar 37 

a assembleia foi encerrada. 38 



ANEXO I 

 

Em 21 de janeiro de 2012, Geórgio Rocha envia e-mail propondo os valores e a 
quantidade de parcelas para quitar a dívida de R$1.900,00 como na imagem 
abaixo. 
 

 
 
Como foi exigido pela gestão do C.A, em 24 do mesmo mês ele envia uma 
carta de esclarecimentos acerca da origem de sua dívida e dos motivos que o 
levarão a se desligar do corpo de colegiados: 
 

 
 

Seque a carta: 
 
CARTA DE ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO A SAIDA DE GEORGIO ROCHA  DO CENTRO 

ACADEMICO DE HISTORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DO MESMO. 

 

PRIMEIRAMENTE, VENHO EXPLICAR MINHA SAIDA, ONDE A MESMA OCORREU, POIS EU 

GEÓRGIO, ALUNO DO CURSO DE HISTORIA,  RESPONSAVEL PELA PARTE ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA DO C.A., NÃO QUIS MAIS FAZER PARTE E TAMBEM PELO MAU USO DO DINHEIRO 

ENCARREGADO A MIN. ENTÃO VENHO POR MEIO DESTA DIZER-LHES QUE O DINHEIRO DO C.A. 

QUE ME CONFIADO,  FOI GASTO DE FORMA ERRADA, APENAS PARA BENEFICIO PRÓPRIO, 

POREM EM ACORDO COM A ATUAL GESTÃO EU IREI DEVOLVER ESSE VALOR, REALIZANDO O 

PAGAMENTO EM PARCELAS. GOSTARIA DE PEDIR DESCULPAS AOS ESTUDANTES PELO MAU 

USO, E TAMBÉM PELO QUE O C.A NÃO PODE PROPORCIONAR E REALIZAR UMA VEZ QUE NÃO 

TINHAM ESSE DINHEIRO DEVIDO A MEU ERRO E A MINHA FALTA DE RESPONSABILIDADE. 



ANEXO I 

 

SEM MAIS DELONGAS, 

GEORGIO ROCHA  

 
A gestão do C.A, crendo no recebimento da dívida, recebe um infeliz 
comunicado do devedor. O mesmo não conseguiria pagar a sua dívida como 
proposto por ele próprio devido a um possível acidente com sua irmã como 
consta abaixo: 
 

 



ANEXO II 

 

CALENDÁRIO E REGRAS PARA O PROCESSO ELEITORAL 2012/2 
 
1) Segundo o estatuto do CASEBH, para concorrer a direção do Centro 
Acadêmico a chapa interessada deverá conter no mínimo 4 (quatro) 
integrantes.  
 
2) Os mesmos devem estar devidamente matriculados e cursando 
regularmente o semestre em questão. É necessário o comprovante de 
disciplinas matriculadas no semestre vigente, assinada e carimbada pela 
diretoria ou secretaria da Faculdade de História. 
 
3) A chapa deverá ser minimamente composta por alunos de ambas as 
modalidades/turnos do Curso de História, Bacharelado e Licenciatura 
(Exemplo: 3 alunos da Licenciatura e 1 do Bacharelado, etc.).  
 
4) Os alunos que compõe a chapa do Centro Acadêmico não podem estar em 
seu semestre de formatura ou fazer parte da comissão eleitoral. Caso os 
membros que compõe o Centro Acadêmico abandonem a gestão por qualquer 
motivo, qualquer aluno do curso de história poderá convocar uma Assembleia 
Geral dos Estudantes, para a abertura de um novo processo eleitoral. 
 
5) Posteriormente, os alunos que fizeram parte da Comissão Eleitoral poderão 
fazer parte do Centro Acadêmico caso tenham interesse, assim como qualquer 
outro aluno do curso de História da UFG, desde que aprovado em reunião da 
atual gestão.  
 
6) A comissão eleitoral deverá ser composta por no mínimo 2 (dois) membros, 
que deverão se voluntariar na data da Assembleia, sujeitos a aprovação por 
esta instância. Esta comissão tem por responsabilidade a posse da Ata, caixa e 
gestão do Centro Acadêmico. Os mesmos deverão ser responsáveis por 
divulgar as Datas, Locais e Horários para que ocorra a votação. Também é de 
responsabilidade da Comissão Eleitoral registrar todo o processo eleitoral em 
Ata.  
 
7) As chapas receberão 50,00 reais do caixa do Centro Acadêmico e uma cota 
de 100 cópias, para fazerem sua campanha. As chapas deverão prestar contas 
de seus gastos, em horário, data e local a serem marcados pela Comissão 
Eleitoral de 2012/2. Caso não o façam, as medidas legais cabíveis deverão ser 
tomadas, tanto no âmbito da UFG, quanto no âmbito jurídico.  
*As chapas não poderão fazer uso de outro tipo de verba, que não esta ou 
de origem particular. Evitando assim que as chapas que tenham apoio 
partidário e/ou privado possam dispor de mais meios para sua campanha, 
de forma a promover um processo eleitoral mais justo e igualitário.  
 
8) As inscrições das chapas serão feitas por meio de um formulário que será 
deixado em uma pasta na Xerox do Centro Acadêmico, nomeada “Eleições do 
C.A. de História 2012/2”, ou poderá ser solicitada por e-mail em 
<comissaoeleitoral12@gmail.com>.  
Os formulários corretamente preenchidos e os comprovantes de matrícula 
deverão ser deixados nesta mesma pasta, ou serem entregues a um membro 



ANEXO II 

 

da Comissão Eleitoral. 
*O não cumprimento ou cumprimento parcial deste processo de inscrição 
deverá ser julgado pela Comissão Eleitoral que deve decidir pela 
efetivação ou exclusão da Chapa do Processo Eleitoral 2012/2.  
 
9) As regras aprovadas em Assembleia Geral dos Estudantes não poderão ser 
descumpridas ou alteradas pela Comissão Eleitoral sem uma nova Assembleia. 
Caso seja necessário, os estudantes podem fazer uma nova Assembleia Geral 
e alterar a Comissão Eleitoral. 
 
09/11 às 21h00min: Encerramento para a inscrição das chapas. 
12/11 a 24/11: Campanha. (Debates, Apresentação de propostas e eventos 
deste tipo ficam a critério das chapas) 
28, 29 e 30/11: Eleições. (Manhã e Noite) 




