MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CONSELHO ESTRATÉGICO SOCIAL.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTRATÉGICO SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
SUL DA BAHIA - UFSB, CAMPUS SOSÍGENES COSTA, 106 e
07 DE JULHO DE 2016.
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Presentes: Reitor da UFSB, o Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho (Presidente da Sessão);
o Pró-Reitor de Sustentabilidade e Inovação Social, o Professor Joel Pereira Felipe, o Decano do
IHAC Campus Jorge Amado, o Professor Antônio José Cardoso, o representante da instituição
parceira AMURC - Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia Luciano Robson
Rodrigues Veiga; o representante da instituição parceira CEPLAC - Comissão Executiva de
Planejamento da Lavoura Cacaueira - José Marques Pereira; os representantes do segmento social
dos Movimentos Sociais - José Carlos da Silva, Ana Paula Antunes Martins e Elisângela Almeida dos
Santos; os representantes do segmento social das Comunidades Tradicionais – Cacique Nailton
Muniz Pataxó, Gilneto Selvo dos Santos, Maria Aparecida dos Santos, Raimundo José Bonfim
Cardoso e Wilker Santana de Carvalho; os representantes do segmento social Empresarial - Eduardo
Oliveira Carqueija Júnior e Pedro Luiz Valli Cardoso; os representantes do segmento social da
Educação Básica- Camila Soares Ferreira e Ivanilda Fernandes Gomes Poiares; os representantes
do segmento social dos Trabalhadores - Joelson Ferreira de Oliveira, David Simões Soares, Thaise
Farias da Rocha e Letícia Altoé Sessa; os representantes do segmento social Estudantil - Cintia
Regina Gomes Faria e Whine Moenda Locatelli Teixeira; o representante do Poder Público - Andrea
Balmant de Almeida. Em Pauta: 1. Regimento do CES e eventuais mudanças no Estatuto da
UFSB (termos relativos ao CES e ao Fórum Social); 2. Participação do CES nas congregações
de unidades universitárias; 3. Inclusão de representantes do CES: a) no Conselho
Universitário; b) na Comissão de Políticas Afirmativas da UFSB; c) na mesa redonda na SBPC,
sobre integração social na UFSB; d) redação da moção de apoio à consolidação do projeto da
UFSB para o MEC. 4. Estruturação do CES - recursos e infraestrutura. O Reitor Naomar de
Almeida Filho, abriu a sessão e, em uma breve fala, destacou a importância da estrutura do CES para
a construção da UFSB, em seguida passou a presidência para o Prof Joel Filipe em virtude de
compromissos na Programação da SBPC. 1. Regimento do CES e eventuais mudanças no
Estatuto da UFSB (termos relativos ao CES e ao Fórum Social); Foram feitas alterações no Art. 1
inciso III - incluídos representantes dos Técnicos-Administrativos, docentes e discentes, que serão os
mesmos do CONSUNI. Nos Incisos seguintes decidiram por limitar o quantitativo de membros IV (até
6), V (3) VII (3), VIII (6), IX (9, sendo 3 indígenas, 3 extrativistas, 3 quilombolas, 3 povos de terreiro),
X (3), XI (3), XII (3), XIII (acrescentado 3 representantes de servidores públicos exceto da UFSB).
Houve a proposta de acrescentar outro inciso para incluir 3 representantes dos discentes em
substituição aos ex-alunos, a proposta foi rejeitada por 8 votos contrários, 1 favorável e 1
abstenção. Por consenso foi acrescentado no inciso XIV- três representantes dos professores do
ensino superior público e privado, exceto da UFSB. Foi posta em votação a proposta de acrescentar
outro inciso com 3 estudantes do ensino superior que foi indeferida por 5 votos favoráveis, 8
contrários e 5 abstenções. No Art 1, parágrafo 2, foi alterada a redação e acrescentados os
parágrafos 4 e 5 (parágrafo discutido pois a preocupação do CES não ter, na prática, a sua
efetividade). Em seguida foram feitas as modificações seguintes: Inclusão de 5 artigos. Alteração no
Art. 6, de uma reunião anual para 2 reuniões anuais e na ocasião do Forum. No Art. 10, sugestão de
alteração na redação quanto ao papel do secretário/a, consenso de que seja um/a secretário/a
designado/a pela UFSB. Entendido que, em caso do representante de algum seguimento não mais
fazer parte daquele grupo, seja substituído pelo seu suplente. A proposta de Regimento aprovada
será encaminhada ao CONSUNI para revisão e eventual aprovação. 2. Participação do CES nas
congregações de unidades universitárias Participantes expõem suas opiniões. Houve duas
propostas, sendo uma proposta de fazer um conselho social por campus, e a outra proposta de ser
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um por unidade universitária - IHACs e Centros de Formação. O Conselho terá uma atuação local
por campus para acompanhar as principais pautas relacionadas à universidade. Ficou decidido por
consenso que shaverá um Conselho Social por Campus, composto pelos próprios membros do
Conselho Estratégico Social. 3. Inclusão de representantes do CES: o Pró-reitor Joel Felipe
apresentou a estrutura dos conselhos da universidade como introdução e explicou como e quando
acontecem as reuniões. Ressaltou que, por questões legais, só poderão ser representantes os
membros titulares do CES e, os suplentes só poderão em caso de ausência do titular do seu titular.
Após a explicação do presidente da sessão, seguiu para as escolhas dos representantes: a) no
Conselho Universitário; Joelson (titular), Ivanilda (1º suplente), David (2º suplente) b) na Comissão
de Políticas Afirmativas da UFSB; como não houve consenso entre os candidatos sobre qual deles
seriam titulares ou suplentes, foi realizada uma votação, cada membro votava duas vezes e, os dois
mais votados seriam os titulares, consequentemente os dois menos votados os suplentes. O
resultado da votação foi a seguinte: Camila 15, Elisangela 9, Whine 8, Wilker 5. Resultado: titulares
são Camila e Elisângela e os suplentes são Whine e Wilker. c) na mesa redonda na SBPC, sobre
integração social na UFSB; um representante de cada segmento, serão 30min de apresentações,
cada membro terá 6 minutos. Os escolhidos foram: Joelson, Pedro, Ivanilda, Nailton e José Marques.
d) redação da moção de apoio à consolidação do projeto da UFSB para o MEC. A redação inicial
foi feita pelo Prof. Antonio Cardoso. Após a leitura e algumas contribuições na redação, a Moção foi
aceita e assinada por todos. 4. Estruturação do CES - recursos e infraestrutura. Foi proposto de
não discutir esse item agora e conversar ainda hoje com o objetivo de montar comissões que possam
trabalhar durante os próximos meses e discutir esse item na próxima reunião que está pré agendada
para outubro. Todos os participantes concordaram. Considerações finais e informes: finalizando a
reunião foram feitas algumas consideração de satisfação com a reunião e também com a SBPC
sediada pela UFSB, e propostas de que a UFSB possa ter encontros parecidos com a SBPC para a
mobilização dos jovens e poder oferecer uma universidade/educação melhor para os estudantes.
Agradecimentos por mais este encontro produtivo e avanço na política da UFSB. Informes da teia dos
povos - Joelson fez os informes Caminhada teia dos povos - último domingo de setembro, acontece
em Olivença. Jornada de Agroecologia - provavelmente em janeiro, quer o espaço e apoio da UFSB e
da prefeitura de Porto seguro. A pauta foi finalizada com a fala do Antônio Cardoso pontuando que
esses encontros (SBPC, ENABLI, Fórum Social ) são eventos de afiliação, são momentos
fundamentais para quebra de paradigmas. Finalizando a sessão o presidente, conselheiro Joel,
indicou que no próximo Fórum Social os integrantes do CES possam participar da condução das
mesas e dos trabalhos para que haja uma maior integração com a universidade. A sessão foi
encerrada às doze horas do dia sete de julho e eu, Andreia Leandro de Andrade, lavrei a presente
Ata que segue assinada, pelo presidente da sessão e por todos os membros presentes.
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