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1 Presentes: Reitor Naomar Monteiro de Aimeida Fllho (Presidente da Sessâo), Vice-Reitora Joana 
2 Angel/ca Guimaräes da Luz; Prô-Reitores Joel Pereira Felipe (PROSIS), Raimundo José de Araujo 
3 Macedo ( PROTIC), Ricardo de Araájo Kalid (PROGEAC), Francisco José Gomes Mesquita (PROPA); 
4 Decanos AntOnio José Costa Cardoso (IHAC-CJA), Jorge Antonio Silva Costa (IHAC-CSC), 
5 Francesco Lanciotti Junior (IHAC-CPF), Augustin de Tugny (CF-Art), Carlos Alberto Caroso Soares 
6 (CF-CHS), Asher Kiperstok ( CF-Amb), Robson da Silva Magalhäes (CF-TCI); Representantes 
7 Discentes Vicente Izidro de Souza, Karyna Duarte Alcântara, Samuel Martins de Jesus Branco, João 
8 Paulo Magaihães; Representante dos Servidores Técnicos Administrativos - STAs Claudia 
9 Tondolo. Em pauta os seguintes assuntos: 1. Atas; 2. Informes sobre atos administrativos da 

10 Reitoria; 3. Ordem do Dia: 3.1 Resolucao de Estagio Probatorio; 3.2 Eleiçao dos membros dos 
11 Conseihos de Etica; 33 Processo de escoiha dos representantes dos STA e Docentes no 
12 CONSUNI; 3.4 Programa de Formacao Interdisciplinar de Professores para a Educacão Básica; 
13 3.5 Edital de selecao para os Colégios Universitários; 4. 0 que ocorrer. 1. Atas - Constatada a 
14 necessidade de revisão extensa das minutas. As atas foram encaminhadas para aprovacâo em 
15 reuniäo posterior. Todos concordaram. 2. Informes sobre atos administrativos da Reitoria - 0 
16 Reitor Naomar informou que o Prof. Robson assumiu, a seu convite, o Decanato do Centro de 
17 Forrnaçao em Técnociências e lnovacao (CF-TCI). Comunicou ainda que houve avanco nas 
18 negociaçOes para construçâo dos campi, que retomaram as negociacöes para construçào da UFSB 
19 no terreno da CEPLAC e que o processo do Campus SosIgenes Costa para funcionamento no Centro 
20 de Convencoes ainda nâo foi efetivado. 0 Prof. Caroso apresentou preocupacào a respeito do 
21 retardamento das aulas em funcâo dos eventos que ocorrem no Centro de ConvençOes. 0 Reitor 
22 respondeu que terä reuniäo com o Secretário de Turismo Nelson Pelegrino para tratar do tema. 0 
23 PrO-reitor Kalid mencionou a necessidade de mudança no calendário para injcio do quadrimestre em 
24 25/05/2015 e 19/12/2015, respectivarnente; recomenda tomada de decisâo nesta reuniâo, 
25 acrescentando o assunto a pauta; informou que a FAPESB iiberou 30 bolsas para iniciaçâo cientifica, 
26 corn Editais em que o estudante serä o proponente dos projetos cientificos. 0 Prof. Joel informou a 
27 realização da prirneira Reuniâo do Comitê Consultivo de Sustentabilidade no Campus Jorge Amado 
28 (CJA) no dia 23/02/2015, atendendo ao Piano Orientador e a portaria n° 151/2014; informou que a 
29 reuniào contou corn a presenca de representantes da CEPLAC, UESC, UNEB, IFBA, IF-Balano, 
30 membros da UFSB, Prefeitura de Itabuna, Teixeira de Freitas e de Porto Seguro. Acrescentou que a 
31 reuniäo do Conselho Estrategico está prevista para o dia 06/03/2015 e que o FOrum Estrategico 
32 Social está previsto para setembro de 2015 concornitantes a comemoraçâo de 02 anos de fundaçâo 
33 da UFSB. A Vice-reitora Joana informou sobre a contrataçäo de uma pessoa para realizar os 
34 treinamentos necessários ao pessoal da PROTIC e da PROGEAC. 0 Prof. Asher rnencionou a 
35 necessidade de um contingente de Técnicos Administrativos para atender as demandas que ocorrem 
36 no perlodo noturno. 0 PrO-reitor Mesquita comunicou que o combustIvel vem sendo adquirido corn 
37 recursos da UFSB e que a licitaçao para uma nova empresa de reforma está em andamento com 
38 chamada provável para o dia 13103/2015. A Representante Claudia Tondolo informou que está 
39 acontecendo mobilizaçâo em pelo Dia Nacional de Lutas dos Servidores Federais. 0 Representante 
40 Samuel informou da reunio para formalizar o DiretOrlo Central de Estudantes - DCE que será criado 
41 em breve. 3.1 Resolucäo de Estágio Probatório - 0 PrO-reitor Kalid apresentou o conteOdo da 
42 Resoluçao, destacando que a capacitaçâo de professores deve seguir o modelo pedagOgico proposto 
43 para a UFSB. Houve intervençOes em favor da proposta. 0 Reitor propOs aprovaçâo da Resoluçao 
44 nesta data e 0 barema em 30 dias apOs contribuiçâo de todos. A resolucäo foi aprovada corn uma 
45 abstençäo. 3.2 Eleição dos membros dos Conselhos de Etica - 0 PrO-reitor Joel explanou sobre a 
46 pauta, enfatizando a contribuiçäo do Reitor ao Edital que trata do assunto. Foi proposto para 
47 cornposicao do Comite de Etica Estudantil: 01 membro da PROSIS, 01 Técnico Administrativo, 01 
48 Gestor, 01 Estudante de graduaçao e posteriormente alunos de pOs-graduação. 0 Reitor propOs que 
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49 cada segmento taca uma consulta a seus pares e apresente nomes para compor a comissão eleitoral. 
50 Alguns Conseiheiros Ao final dos debates, o Reitor propos aprovacão da Resolução e do Edital. 
51 Aprovado por consenso. 0 Pro-reitor Joel esclareceu que para a Comissão de Etica dos Servidores 
52 haverä 07 membros: 03 servidores, 03 técnicos administrativos, 01 representante dos estudantes e 
53 que todos terão seus supientes; foi aberta possibilidade para a revisão do texto. 0 Reitor propOs näo 
54 encaminhar irnediatamente a proposta e aguardar a incorporacão da segunda turma de servidores da 
55 UFSB. A Vice-reitora Joana sugeriu que a prOpria Comissäo de Etica conduza as discussöes no 
56 momento oportuno. Todos concordaram. 3.3 Processo de escoiha dos representantes dos STAs e 
57 Docentes para representacao no CONSUNI - 0 PrO-reitor Joel lembrou da proposta de criacäo do 
58 Forum de Representaçao para as eleicoes dos estudantes corn posterior formacao das chapas 
59 defende a criação de urn FOrum semeihante para os STAs. Foi elaborada uma minuta corno base 
60 para a discussão do tema pelos Decanos corn os STAs e Docentes. 0 Reitor consuftou a todos sobre 
61 o encaminhamento. Todos concordaram. 3.4 Programa de Formacao Interdisciplinar de 
62 Professores para a Educacao Básica - 0 Reitor afirmou que o Projeto implica em requalificacao da 
63 Rede AnIsio Teixeira de Colegios Universitários e expiicou os objetivos do projeto e Os pianos para 
64 sua implantação, além do impacto nacional do projeto por seu caráter estruturante. Acrescentou que 
65 o projeto será ligado a Reitoria; e que, nesse piano, o IHAC será reconfigurado como Centro de 
66 Formaçäo Interdisciplinar de Professores sem deixar de ser IHAC; a UFSB se responsabilizará pela 
67 cogestâo pedagOgica; e que haverá mudanca do nome do projeto inicial para "Programa de 
68 Formaçao Docente Permanente". Os custos de operacâo da equipe de gestão e pessoal docente do 
69 Centro de Ensino Médio Integral continuam sendo responsabilidade da SEC. Aiguns conseiheiros 
70 cornentaram a matéria e apresentaram sugestOes. ApOs Os ajustes a criaçâo de urn Bacharelado 
71 Interdisciplinar em Educação será avaliada. Foi encaminhada a minuta do projeto para aprovação, ate 
72 a seçäo 9 do documento conceitual, sendo que Os outros desdobramentos serão discutidos 
73 posteriormente. Aprovacão por consenso. 0 Reitor propôs uma reuniâo extraordinária para a prOxima 
74 semana, porem adiantou a deiiberacäo de proposta para a entrada dos estudantes nos CUNIs no 
75 més de setembro e näo no mês de maio. Essa proposta foi detaihada pelo PrO-reitor Kalid, que 
76 explicou todas as vantagens. Aprovada corn uma abstençao. 0 Reitor remeteu assuntos näo 
77 contemplados para a prOxirna reunião, agradeceu a participacao de todos e encerrou a reunião. Eu, 
78 NUbia Lima de Oliveira, Secretária Executiva dos CONSELHOS, lavrei a presente ATA que depois de 
79 lida e aprovada, será por todos assinada, ressalvando que o inteiro teor das falas e debates se 
80 encontra registrado em meio eietrOnico, disponivel conforme a Lei de Acesso a Informacào (Lei 
81 12.527, de 18 de novembro de 2011). Itabuna-BA, 03 de marco de 2015. 
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