
 

 

Relatório Parcial das atividades da Comissão de Ações  

Solidárias do Centro Socioeconômico - CAS/CSE 

Período: 25/05/2020 - 05/08/2020 

 

A Comissão de Ações Solidárias do Centro Socioeconômico - CAS/CSE foi 
criada no dia 25/05 conforme portaria n. 044/CSE/2020. A sua criação foi 

motivada a partir de várias discussões ocorridas anteriormente. Uma delas 

aconteceu em uma reunião realizada no dia 13 de maio de 2020, com o propósito 
de levantar as necessidades dos estudantes em situação de vulnerabilidade.  

Nesta reunião participaram o diretor do CSE, Prof. Irineu Manoel de Souza, 

a  Vice-diretora do CSE, Profa. Maria Denize Henrique Casagrande, o coordenador 
administrativo do CSE, Roberto Carlos Alves  e alunos integrantes dos Centros  

Acadêmicos (CA’s): Amanda da Silva Camargo, do Centro Acadêmico de Ciências 

Contábeis – CACIC; Lucas Lima da Silva, do Centro Acadêmico de Relações 

Internacionais – CARI; Luiz Fernando Britto, do Centro Acadêmico de 
Administração – CAAD; Maria Júlia,  Representante do Centro Acadêmico Livre de 

Serviço Social – CALISS e Wellington Gubiani Maiberg, do Centro Acadêmico Livre 

de Economia - CALE. A acadêmica do Serviço Social indicou a colega Mayara 
Manes, para ser integrante da Comissão.  

Nesta reunião foi discutida a ideia da criação de uma Comissão de Ações 

Solidárias. Uma das ações sugeridas foi uma campanha de arrecadação de 
dinheiro, por meio de uma Fundação. No entanto, foi constatado um empecilho, 

pois as Fundações cobram por este serviço, Surgiu a ideia em nome de uma pessoa 

física. O que não foi aconselhado pela Profa. Maria Denize, que, então sugeriu a 

utilização de contas bancárias do Centros Acadêmicos, visto que são organizações 
sociais (não governamentais) e mencionou que o Centro Acadêmico de Ciências 

Contábeis (CACIC) poderia ajudar. A presidente do CACIC, Amanda, mencionou 

que o CACIC não possui conta corrente e que está em fase de transferência de 
responsabilidade do CNPJ para seu nome e que por isso não conseguiria abrir 

imediatamente uma conta corrente para receber recursos financeiros da doação.  

Em outra reunião, da Coordenadoria Administrativa do CSE, foi discutido o 
assunto novamente e colocado os problemas elencados naquela reunião com os 

CA’s. Foi proposto pelo Roberto que a arrecadação de dinheiro fosse realizada 

diretamente na conta do Supermercado perto da sua residência. Roberto ficou de 

verificar essa possibilidade com o Supermercado. Entre o período das duas 
reuniões, a Profa. Maria Denize, contactou individualmente com os servidores 

docentes e técnicos administrativos, com a finalidade de convidá-los a participar 

da Comissão. As diretrizes estratégicas que nortearam esta ação, sugerida pelos 
membros que participaram das reuniões foram: convidar docentes que tivessem 

alguma atividade extensionista na unidade e técnico-administrativos que 



mantivessem relações mais próximas com os alunos. Feito os convites e tendo a 

aceitação das pessoas, assim como dos representantes do CA’s, a comissão foi 
regulamentada por meio da Portaria n. 044/CSE/2020, de 25 de maio de 2020.  

No dia 26 de maio de 2020, houve a reunião oficial de abertura das 

atividades da CAS/CSE, onde cada membro se apresentou e foram discutidas as 

ações que poderiam ser desenvolvidas. Nesta reunião, a servidora técnico-
administrativa, Angela Cristina Corrêa, administradora, vinculada à coordenadoria 

administrativa do CSE, relatou que já estava em fase de desenvolvimento a 

plataforma SIGSOL, a qual se constitui em um sistema de gestão da integrada de 
solidariedade, com o propósito de atender as necessidades socioeconômicas e 

socioemocionais das pessoas em situação de vulnerabilidade. Prof. Alvim, sugeriu 

inserir na plataforma SIGSOL, o apoio jurídico também às pessoas em situação de 

vulnerabilidade à luz do COVID 19. Ângela, ressalta que o SIGSOL poderia dar 
suporte às ações da comissão, já que se constitui em uma ferramenta desenvolvida 

com o propósito de contribuir para a operacionalização da responsabilidade social 

da universidade.  Oportunamente apresentaria a plataforma à comissão e um 
plano estratégico operacional para subsidiar as ações da comissão de ações 

solidárias.  

Posteriormente, a comissão discutiu uma necessidade primária de atender 
as demandas básicas dos alunos. Foi consenso que a primeira ação emergencial 

da comissão seria a doação de cestas básicas para estudantes do CSE, funcionários 

da empresa de serviço terceirizado e servidores técnico-administrativos em 

situação de vulnerabilidade. Para implementar esta ação, foi proposta uma 
campanha de coleta de dinheiro para a aquisição de cestas básicas. O coordenador 

administrativo do CSE, Roberto Carlos Alves, mencionou que o Supermercado “É 

de Casa”, concordou com que a doações fossem depositadas em sua conta 
corrente – Banco SICRED (748), Agência 0226, Conta 84654-6, CNPJ 

33.030.242/0001-87.  

O controle contábil das doações financeiras ficou sob a responsabilidade do 
Prof. Cleyton de Oliveira Ritta, docente do departamento de Ciências Contábeis e 

do Roberto Carlos Alves, coordenador administrativo do CSE. O Prof. Alvim e o 

acadêmico Wellington se prontificaram a ajudar na parte Jurídica. A Prof. Maria 

Regina comentou que o seu núcleo de pesquisa está levantando as ações 
desenvolvidas no estado e que poderá compartilhar com a Comissão. Os 

estudantes, juntamente com os técnicos Thaynara e o Diogo, farão contato com 

os estudantes do CSE para verificar quem necessita de ajuda referente a 
alimentos. A Profª Maria Denize e o Roberto Carlos assumiram a responsabilidade 

de levantar as demandas dos funcionários terceirizados do CSE em situação de 

vulnerabilidade.  
No dia 05/06, a Comissão realizou reunião em que foram apresentadas as 

atividades desenvolvidas pelos seus membros. O professor Alvim não pode 

participar da reunião, mas mandou um WhatsApp informando que o escritório 

modelo do Curso de Direito – EMAJ não está com atividades presenciais, e ainda 
com demandas a cumprir e com isso, não aceitando mais demandas. Angela 

informou que foi criada a primeira versão da plataforma SIGSOL. O Prof. Irineu 

expôs que foi feita uma reunião com a Supervisora da PROVAC, a qual falou das 
necessidades de seus colaborados totalizando 11 pessoas e o Roberto contatou 

com o pessoal da segurança, levantando a necessidade de 4 pessoas, totalizando 

15 cestas para pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Para que essa ação fosse concretizada, o técnico Roberto conseguiu que o 
supermercado “É de Casa” recebesse o depósito no valor de R$ 70,05 equivalente 

a doação de uma cesta básica. A composição da cesta teve os seguintes alimentos: 



2 kg açúcar, 2 kg arroz, 1 kg farinha de mandioca, 1 kg farinha de milho, 1 kg 

farinha de trigo, 1 kg feijão, 1 kg sal, 1 pacote de biscoito, 2 refresco, 1 litro óleo 
de soja, 1 lata sardinha, 1 café 500 gr, 1 doce 400 gr, 1 macarrão 500 gr, 4 litros 

leite uht integral, 1 massa de bolo pronto chocolate, 1 margarina 500 gramas.  

No dia 10/06, a Prof.  Denize, por meio de mensagem no grupo WhatsApp, 

comunicou que o Roberto fez a entrega das cestas para os trabalhadores 
terceirizados, incluindo o pessoal da limpeza e de segurança. Foi passado no grupo 

que seria necessário 15 cestas, mas a Supervisora da PROVAC tinha naquele dia 

esquecido de 2 colaboradores. Além disso, foi u-incluída uma servidora técnico-
administrativa (STAE) de nossa comunidade, com uma cesta básica, com data de 

entrega para o dia 11/06. Portanto, foram doadas 18 cestas básicas, por meio do 

recebimento de doações financeiras no valor de $ 1.260,90, proveniente de 14 

doadores, no período de 05 a 09/06. 
No dia 02/07, a Comissão realizou reunião em que foi repassado o montante 

de doações financeiras recebidas e o número de alunos que solicitaram a doação 

de cesta básica. O Prof. Cleyton comunicou que no 1º Lote de Doações (12 a 
26/06) contou com 14 doadores que doaram o montante de R$ 1.680,15, 

equivalente a 24 cestas básicas. A quantidade de inscritos para doações de cestas 

até do dia 28/06 foi de 21 alunos. A data de entrega da primeira doação de cestas 
aos alunos foi no dia 29/06 no hall do CSE sob a responsabilidade do Roberto e 

lideranças dos centros acadêmicos Caetano, Amanda e Wellington. Na reunião, foi 

apontado pelos responsáveis pela entrega a necessidade de melhor logística na 

hora da entrega por preocupações sanitárias. Além disso foram destacadas as 
contribuições dos alunos que ajudaram na entrega. 

Posteriormente, constatou-se a necessidade de ajuda há mais três alunos e 

na semana seguinte dia 06/07, o Roberto entregou as três cestas, totalizando as 
24 cestas referente ao 1º Lote de Doações. Depois da reunião do dia 02/07, o Luiz 

Brito (Caetano) e Jonatas criaram as redes sociais e vários recados foram 

colocados no grupo com sugestões de datas para ir postando tais ações, conforme 
segue: “Caetano: Boa noite pessoal. Eu e Jonatas ficamos responsável pela criação 

e manutenção das redes sociais da comissão. O intuito dessas páginas é de 

prestação de contas, transparência, divulgação do projeto, captação de doações e 

prospecção de alunos que necessitem de doações. Entre hoje e amanhã criaremos 
as páginas”. No Instagram: 

https://www.instagram.com/comissaosolidaria/?hl=pt-br.   

No dia 03/07, a Comissão realizou reunião em que foi repassado o montante 
de doações financeiras recebidas e o número de alunos que solicitaram a doação 

de cesta básica. O Prof. Cleyton comunicou que no 2º Lote de Doações (27/06 a 

01/07) contou com 8 doadores que doaram o montante de R$ 770,00, equivalente 
a 11 cestas básicas. A quantidade de inscritos para doações de cestas até do dia 

03/07 foi de quatro alunos. As datas de entrega foram agendadas de modo 

individual e aconteceram entre os dias 06 e 13/07 sob a responsabilidade do 

Roberto. Após essas doações ficaram 7 cestas disponíveis no CSE para as próximas 
doações. 

No dia 13/07, o Luiz (Caetano) voltou a pedir ajuda para divulgar nas redes 

sociais as ações. No dia 15/07, a Amanda fez uma explanação do porquê não será 
possível abrir uma conta no nome do CACIC e a Profa. Maria Denize entrou em 

contato com a FEPESE para abrir uma parceria com eles. No dia 20/07, o Prof. 

Cleyton fez a prestação de contas do 3º lote de Doações (01 a 13/07) que teve 17 

doadores que doaram o montante de R$ 1.960,00, equivalente a 28 cestas básicas. 
Essa quantidade de cestas foi adicionada as 7 outras existentes no CSE, 

perfazendo um total de 35 cestas básicas disponíveis para doação.  

https://www.instagram.com/comissaosolidaria/?hl=pt-br


No dia 30/07, o Roberto chamou os terceirizados para uma segunda doação 

e com a ajuda da Supervisora da PROVAC entregou 18 cestas básicas, ficando no 
CSE 17 cestas disponíveis. Nesse dia, o Prof. Cleyton informa a comissão que havia 

uma lista de 28 alunos cadastrados com necessidade de recebimento de cestas. 

Por isso, seriam necessárias mais 11 doações financeiras para atingir o número de 

alunos cadastrados. Fez-se uma campanha com os membros da comissão e o 
objetivo foi atingido. Essa campanha contemplou o 4º Lote de Doações (22/07 a 

05/08), que teve três doações, totalizando R$ 770,00, equivalente as 11 cestas 

básicas.  
No dia 05/08, o Roberto foi ao Supermercado para a retirada das 11 cestas, 

pois foi agendada a segunda entrega para os 28 alunos cadastrados no dia 06/08 

no horário entre 16h às 18h no hall do CSE. A entrega da segunda doação das 

cestas aos alunos ficou sob a responsabilidade do Roberto e das lideranças dos 
centros acadêmicos, Amanda e Wellington.  

Em síntese, a campanha de Ações Solidárias do CSE, no período de 05/06 a 

05/08, recebeu 56 doações financeiras que totalizaram o montante de R$ 
6.441,05. Essas doações financeiras permitiram a compra e doação de 92 cestas 

básicas para 18 terceirizados e 28 alunos de graduação e pós-graduação. 

A partir de agora, o objetivo é recomeçar a campanha. Algumas ações estão 
sendo realizadas, mas com bastante dificuldades. Por exemplo, foi solicitado a 

PRAE a relação dos alunos que precisam de uma atenção especial e foi recebido a 

relação dos alunos que precisam de computador e internet. Aguardamos sugestões 

e incentivos aos doadores e aos que precisam de tais doações! 
 

 

 
 

 

 
 

 

Profª Drª Maria Denize Henrique Casagrande – Vice-Diretora do CSE 

Presidente da Comissão de Ações Solidárias - CAS/CSE 
 

 


