MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
SUL DA BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 17/05/2019, NO
CAMPUS JORGE AMADO.
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Presentes: o Pró-reitor de Sustentabilidade e Integração Social: Sandro Augusto Silva
Ferreira, o Coordenador de Permanência Estudantil: Vinicius Simas Moreira Neri as
servidoras técnicas: Barbara Damasceno Varjão de Aquino e Maria Inês Sperandio; o
docente: Gabriel Nascimento dos Santos; e os discentes: Erick Silva Vinhas Juriti; Igor
Rosa da Silva e Helinduarte Sousa Batista Filho. O discente Emerson da Silva
Mendes, justificou a sua ausência na reunião, em virtude de compromissos judiciais.
Informes: O professor Sandro Augusto Ferreira falou sobre a situação da UFSB, por
conta dos cortes que o Governo Federal vem fazendo sobre as Universidades
Federais. Pauta: 1. Apreciação da minuta de Edital de Auxílios Unificado
(Moradia, Alimentação e Transporte); O coordenador Vinicius Neri, apresentou o
edital, expondo em que consiste, vagas, valores dos auxílios, cronograma e como será
o processo seletivo. Em seguida foi aberto o momento para discussão e, após
votação, o edital foi aprovado por unanimidade. 2. Apreciação da minuta de Edital
de Auxílio Creche; assim como na pauta anterior, Vinicius Neri apresentou o edital,
mostrando como será o processo seletivo, em que consiste, inscrições, carga horária,
valor do auxílio e cronograma. Em seguida foi aberto o momento para dúvidas e
contribuições e, após recomendações de alterações, o edital foi aprovado por
unanimidade. 3. Atualização das indicações de suplentes às Comissões de
verificação da autodeclaração instituídas por meio das Portarias Progeac n.
05/2019, 06/2019 e 07/2019; Sandro Augusto Silva Ferreira apresentou a atualização
dos nomes dos suplentes que se candidataram até o momento, para compor a
comissão de verificação. O professor Sandro Ferreira propôs que a CPAf autorize a
PROSIS e a DPA para que constitua essa lista de suplentes que falta, uma vez que a
lista ainda não está completa, seguindo os critérios já estabelecidos. A deliberação
proposta foi aprovada por unanimidade entre os membros presentes. 4. Indicação de
membras/os da(s) Comissão(ões) de Verificação da autodeclaração étnicoracial para atuação no processo seletivo definido por meio do Edital 10/2019, em
resposta à solicitação enviada pela CSPA/DPA/PROGEAC por meio do
Memorando Eletrônico nº 3/2019 - CSPA (11.01.04.08.01); Professor Sandro
Ferreira propôs que seja uma única comissão, composta por três membros, um de
cada campus, com seus respectivos suplentes. Que seja enviado um e-mail a todos
os servidores, consultando quem tem interesse em compor a comissão. A partir dos
nomes enviados, a CPAf analisará os candidatos, considerando dois critérios:
experiência pregressa em comissões e conhecimento teórico acerca do tema. Além
disso a PROSIS solicitará ao servidor que elabore um memorial, explicando porque
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ele deve compor a comissão. Assim que finalizar esse processo e a CPAf aprovar, os
nomes serão encaminhados ao CONSUNI, e caso seja aprovado, a PROGEAC
preparará a portaria para publicação. Todos os membros aprovaram a proposta. 5.
Análise da minuta de Resolução que cria a CAPC – Comissão de
Acompanhamento da Política de Cotas; Sandro Ferreira apresentou a minuta da
CAPC para análise, realizando a leitura da minuta juntamente com os membros. Após
discussão, e algumas recomendações de retificações, a minuta foi aprovada por
unanimidade. 6. Discussão sobre a instalação da Comissão de Acompanhamento
do Programa Bolsa Permanência previsto no item IX do Art. 12 do Portaria MEC
nº 389, de 9 de maio de 2013; O professor Sandro Augusto Silva Ferreira apresentou
a portaria do MEC, em seguida juntamente com os membros ele realizou discussão
sobre itens da portaria. Após isso, Sandro propõe que a PROSIS proceda a
constituição da comissão de acordo como está no decreto do MEC. A CPAf aprovou
a proposta. Sem mais a tratar, eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária
Executiva da Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente
ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 17 de maio
de 2019.
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