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MINISTERIO DA EDUCAçAO 
UN!VERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

REITORIA - DIRETORIA GERAL 

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO UNIVERSITARIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB, 
REALIZADA EM 10/03/2015, NO CAMPUS JORGE AMADO. 

Presentes: Reitor Naomar Monteiro de Almeida Fllho (Presidente da Sessâo), Vice-Reitora Joana 
Angelica Guimarães da Luz; PrO-Reitores Joel Pereira Felipe (PROSIS), Raimundo José de AraUjo 
Macedo (PROTIC), Ricardo de Araujo Kalid (PROGEAC), Francisco José Gomes Mesquita (PROPA); 
Decanos AntOnio José Costa Cardoso (IHAC-CJA), Jorge AntOnio Silva Costa (IHAC-CSC), 
Francesco Lanciotti Junior (IHAC-CPF), Augustin de Tugny (CF-Art), Carlos Alberto Caroso Soares 
(CF-CHS), Asher Kiperstok (CF-Amb), Robson da Silva Magalhäes (CF-TCI); ; Márcio Florentino 
Pereira (CF- Saüde); e Kennedy Morals Fernandes (DA-IHAC); Representante dos Servidores 
Claudia Tondolo ; Representantes Discentes Vicente Izidro de Souza, Karyna Duarte Alcântara, 
Samuel Martins de Jesus Branco e Joâo Paulo Magalhäes;. Em pauta os seguintes assuntos: A) 
Atas; B) Informes sobre atos administrativos da Reitoria; C) Ordem do Dia - 1. Minuta de 
Resolucao do Programa de Apoio a Permanência de estudante de graduacão da UFSB - 
Relatoria: Prof. Jorge AntOnio Silva Costa; 2. Minuta de Resoiucão que Regulamenta 0 

funcionamento dos Orgaos Colegiados da UFSB - Relatoria: Prof a  Joana Angelica Guimarães da 
Luz; 3. Minuta de Resoiucäo que Regulamenta a concessäo de Graus Universitários Especials - 
Relatoria: Prof. Augustin de Tugny; 4. Minuta de Resoluçäo que dispOe sobre Crédito 
Condicional e Repeticao de Componentes Curriculares de Conhecimento e de Exame - 
Relatoria: Prof. Francesco Lanciotti Junior, 5. Minuta de Resolucäo que dispöe sobre duracao 
dos cursos de 10  Ciclo e Tempo Mãximo de Permanência para Integralizacäo Curricular - 
Relatoria: Prof. AntOnio José Costa Cardoso; 6. Minuta de Resoiucäo que estabelece critérios 
para cadastramento de Pesquisadores e credenciamento de Grupos de Pesquisa - Relatoria: 
Prof. Prof. Asher Kiperstok; 7. Minuta de Resolucao que Reguiamenta a Matricula Especial - 
Relatoria: Prof. Carlos Alberto Caroso Soares; 8. Minuta de Resolu(;ão para ReguIamentacao das 
Atividades Complementares - Relatoria: Prof. Joel Pereira Felipe; 9. Concurso para o Magisterio 
Superior - 2° Ciclo - Relatoria: REITORIA; 10. Concurso para Servidor Técnico-administrativo - 
Relatoria: PROPA; 11. Propostas de Cursos de 2° Ciclo - Relatoria Ricardo Kalid. 12. Propostas 
de Cursos de 3° Ciclo (APCN's) - Reiatoria: Ricardo Kalid; 13. Programacao de Acolhimento - 
PROSIA; 14. Reajuste do Calendário 2015 - Relatoria: Ricardo Kalid; 15. Adiamento do iniclo das 
aulas do Quadrimestre 2015.2 - Relatoria: Ricardo Kalid; 16. Modelo de Piano e Programacao 
dos Componentes Curriculares - Relatoria: Ricardo Kalid; 17. Programa de Formacao 
Permanente dos Servidores Docentes da UFSB - Relatoria: Ricardo Kalid. A) Atas - As atas dos 
dias 19/12/2014, 16/01/2015 e 30/01/2015 foram apreciadas. Todos aprovararn. B) Informes sabre 
atos administrativos da Reitoria - 0 PrO-reitor Joel falou a respeito da primeira reuniâo do conseiho 
Estrategico Social que aconteceu no dia 06/03/2015 no Campus Jorge Amado; informou que foram 
definidas composicöes pro tempore ate a eleiçao no FOrum Social previsto para setembro de 2015; 
destacou que a escolha dos representantes do CONSUNI no CSC se deu ad referendum e foram 03 
membros: Joel Pereira Felipe, AntOnio Cardoso e Samuel Branco. A Vice-Reitora Joana informou que 
esteve em reuniâo corn a Associaçäo Nacional dos Dirigentes das lnstituiçaes Federais de Ensino 
Superior (ANDIFES) em Pocos de Caldas/MG na semana anterior e que trataram dos assuntos 
relacionados a orçarnentos e a seguranca nos Campi; comentou que está prevista reunião no 
Congresso Nacional para criar estrategias de defesa nas Universidades Federais; noticiou que está 
sendo estudada implantaçao de laboratórios para a UFSB e que foram analisados orçarnentos para 
tal. 0 Reitor informou que houve norneacâo de 21 docentes para a UFSB e que ha a expectativa de 
13 codigos de vagas para inserçäo dos dernais; informou ainda que houve mudanças nos acordos de 
cessäo dos terrenos para a construçao da Universidade e que o processo de aquisição está se 
desenvolvendo; registrou visita realizada a CEPLAC corn o objetivo de inclusão de sua biblioteca nos 
acordos de cessão de uso das instalaçOes que constarn de urn pavilhäo que inclul biblioteca e espaço 
para salas de aulas e laboratOrios. 0 PrO-reitor Kalid informou que a partir de 11/03/2015 será 
realizada a terceira chamada para o SISU. 0 Decano Asher solicitou que o rnaior nümero 
Componentes Curriculares - CC sejam oferecidos para todos os destinos da UFSB por meio 
metapresencial. 0 Representante Samuel informou que foi convocada assembleia geral dos 
estudantes para o dia 23/03/2015, quando será tratada a aprovacäo do estatuto para a criaçao de 
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52 Diretôrio Central de Estudantes - DCE, aprovaçâo da comissão eleitoral e convocaçao do processo 
53 eleitoral. 0 Decano AntOnio informou que haverá, na UFSB, programaçao em homenagem a mulher 
54 nos dias 10, II, 17 e 23/03/2015. 0 Reitorsugeriu inverter a pauta para 2. Minuta de Resoluçao que 
55 Regulamenta o funcionamento dos Orgaos Colegiados da UFSB - A Vice-Reitora Joana 
56 apresentou seu parecer destacando que a regulamentaçao deve inserir todos Os Orgaos colegiados e 
57 outras instancias; vários conselheiros apresentararn sugestOes que foram incorporadas pelo relator. 0 
58 parecer da relatoria foi aprovado por consenso. 1. Minuta de Resolucao do Programa de Apoio a 
59 Permanencia de estudante de graduacao da UFSB - 0 Decano Jorge sugeriu atentar para a 
60 clareza dos parägrafos e recornendou que os docentes propusessern açOes de apoio para os 
61 discentes em suas atividades. 0 PrO-reitor Joel esclareceu que o principio proposto pretende que 
62 bolsas e auxiUos tenham agilidade de implantacao; sugeriu que o CONSUNI aprove o princIpio geral 
63 e as demais questoes serâo adequadas a realidade e suas implicaçoes; propos ainda, que apOs a 
64 aprovacao desta minuta pelo CONSUNI, os Editais relacionados fiquem a cargo dos ôrgãos 
65 especificos que 5O Os seus proponentes, deste modo, também responsáveis pelos casos omissos; 
66 acrescentou que em dUvidas, a procuradoria da UFSB seja acionada . 0 Conselheiro Samuel 
67 sugeriu que em desacordo corn qualquer deliberacão, o interessado tenha a opçäo de recorrer ao 
68 CONSUNI. 0 Reitor encaminhou a aprovaçäo corn as sugestoes apresentadas; recornendou também 
69 que apôs urn prazo de experiência a Resoluçao retorne ao CONSUNI para avaliaçao de sua eficãcia. 
70 Aprovada por consenso. 3. Minuta de Resoluçao que regulamenta a concessäo de Graus 
71 Universitários Especials - 0 relator Augustin apresentou sua relatoria. 0 Reitor compilou as 
72 discussöes em: incluir as proposicOes do relator, excluir o item da formaçâo stricto sensu e suprimir 0 

73 item que descreve a concessão do reconhecimento para gestores pUblicos; sugeriu também, realizar 
74 uma revisão no prazo de urn ano. Aprovado por consenso. 4. Minuta de Resolução que Dispoe 
75 sobre Crédito Condicional e Repetiçao de Componentes Curriculares de Conhecimento e de 
76 Exame - 0 relator Francesco apresentou o parecer e considerou que a proposta cumpre o 
77 recornendado. ApOs discussoes acerca das notas, concluiu-se que se deve aprovar a proposiçâo do 
78 relator e a sugestão dos Representantes Estudantis pela supressao do Art. 30  que diz "A aprovação 
79 no processo avaliativo do crédito condicional irnplicara na atribuição de nova nota final maxima de 6,0 
80 (seis inteiros), correspondente ao rnInimo para aprovaçäo em CCs", acolhida pela PROGEAC. 
81 Aprovada por consenso. 7. Minuta de Resolucao que Regulamenta a Matricula Especial - Foi 
82 proposto estabelecer o termo "rnatrIcula" como registro de aluno na Universidade e "inscricäo" como 
83 registro de alunos nos CCs 0 PrO-reitor Joel esclareceu que a colocacao do terrno "Matricula para 
84 Estudante Especial" causaria urn equlvoco corn estudante corn deficiencia; para ilustrar, acrescentou 
85 que atualrnente ha urna referéncia errOnea quando se fala ern Estudante corn Deficiência ao usar o 
86 termo "PNE - Pessoas corn Necessidades Especlais" (termo tambérn já em desuso); inforrnou que o 
87 terrno atual e "Estudantes corn Necessidades Educacionais Especlais" e enfatizou que isso näo 
88 implica apenas em necessidades de acessibilidade ou visual e auditiva, portanto manteria "rnatrIcula 
89 especial". PropOs excluir o Art. 4 que diz "Toda vaga não preenchida de CC de 1 1, 21  ou 3° ciclo e 
90 autornaticarnente disponibilizada para ME", pensa que devern ser elencados critérios de prioridade de 
91 oferecirnento de vagas para: Professores de ensino básico, pessoas de maioridade, indigenas, 
92 negros, LGBT, entre outros; considerou que o art. 9 deveria substituir o CONSUNI como avaliador 
93 dos casos ornissos, transmitindo-os para a PROGEAC. 0 Reitor registrou a ideia de esclarecer o 
94 terrno "rnatrIcula" corno registro do aluno na Universidade e "inscriçâo" corno registro do aluno no 
95 Corn ponente Curricular; disse que talvez corn o esclarecimento seja feita uma supressão da ideia do 
96 terrno "matricula especial". Propoe que em maio sejarn otimizadas vagas, prevendo as inscriçOes nas 
97 etapas de confirrnaçao e reconfirrnaçâo; propos tarnbérn incluir na ordern de prioridades antecipadas 
98 pelo Pró-reitor Joel, indicando alunos que tenham convênio com a Universidade. 0 Reitor 
99 encaminhou Minuta para aprovaçäo com correçoes da redaçâo e corn reavaliação apOs periodo de 

100 experiencia. Acolhidas as sugestoes a rninuta foi aprovada por consenso 5. Minuta de Resolucao 
101 que Dispôe sobre duracäo dos cursos de 10  Ciclo e Tempo Máximo de Permanência para 
102 Integralizacão Curricular - Foram apresentadas sugestoes de ajuste ern minimo e rnáxirno de 15 
103 quadrirnestres para diurno e 18 para noturno. 0 Decano AntOnio sugerlu ajustes na redaçao e avaliou 
104 o tempo dos ciclos, sugeriu que o Bacharelado diurno e noturno aumentasse o tempo em 50% e das 
105 Us minirno diurno em 50% (12 rneses) e a LI noturno em 100% (24 rneses). 0 Reitor propOs a 
106 duraçao das Us e Bacharelados ern rnInirno de 9 quadrirnestres e rnáximo de 15 para diurno e 18 
107 para o noturno, incluindo abreviada duraçao para aqueles que tenham créditos especiais. A 
108 Resolucao foi aprovada por unanimidade. 6. Minuta de Resoluçao que estabelece critérios para 
109 cadastramento de Pesquisadores e credenciamento de Grupos de Pesquisa - 0 PrO-reitor 
110 Macedo assumiu a relatoria da minuta como relator ad hoc, sugeriu diminuir as exigencias para atingir 
111 mais colaboradores, falou sobre patentes e registro de software como gerador de inovação, solicitou 
112 rnais clareza ern alguns pontos de redaçao. 0 Reitor Naomar propOs urna reavaliaçao em cinco anos, 
113 propôs tarnbém, criar "Comités Assessores da Producao Acadérnica" de pesquisa da UFSB que 
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114 represente todas as instâncias e que tenha regimentos prôprios, possibilitando obter crivo interno de 
115 qualidade dos trabaihos dentro da Universidade; sugerlu a entrada de produção artistica no 
116 documento corn o texto "Produçâo em tecnologia e inovaçâo sob a forma de patente concedida ou 
117 depositada, e, ou software registrado no Instituto Nacional de Propriedade intelectual - 1NPI". Todos 
118 concordararn. 0 Pró-reitor Kalid propos inversão na pauta justificando urgencias. Os itens seguintes 
119 foram remetidos para a prOxima reuniâo: 8. Minuta de Resoiucao para Reguiamentacao das 
120 Atividades Complementares; 9. Concurso para o Magisterio Superior - 2° Ciclo; 10. Concurso 
121 para Servidor Técnico-ad min istrativo; II. Proposta de Cursos de 2° Ciclo; 14. Reajuste do 
122 Calendário 2015 - Reiatoria: PROGEAC; 15. Adiamento do início das aulas do Quadrimestre 
123 2015.2 - Relatoria: PROGEAC - 0 Reitor Naomar disse que a proposta é adiar em uma semana o 
124 inIclo das aulas, fazendo ajustes no caiendário e mantendo duas semanas de recesso. Aprovado por 
125 consenso. 16. Modelo de Piano e Programacäo dos Componentes Curriculares— 0 PrO-reitor 
126 Kalid apresentou a tabela correspondente ao Piano de Ensino Aprendizagem do Componente 
127 Curricular corn seus objetivos, procedimentos a seguir e avaiiaçöes a realizar; acrescentou que será 
128 criado urn tutorial para apoiar no seu preenchimento. ApOs discussöes e recomendacoes o modelo 
129 apresentado pelo relator foi aprovado. Foi acordado criar uma Resoiuçao sobre planejamento e 
130 programaçäo dos CCs seguindo o modelo aprovado. Todos concordararn. 17. Programa de 
131 Formacao Permanente dos Servidores Docentes da UFSB - 0 PrO-reitor Kalid apresentou o 
132 programa composto 18 atividades, corn base para progressâo; citou os modelos compostos de cicios 
133 de conferências, grupos de estudos, producoes tecnoiOgicas e afins que sustentem idelas dos 
134 autores que embasam o piano orientador da UFSB. 0 Decano AntOnio recomendou a aprovacao do 
135 escopo e suas diretrizes gerais que definem a abrangencia do programa que deve ser aprovado peio 
136 CONSUN1; sugeriu que faca uma distribuiçâo conforme o piano de atividades, como urn reiatOrio a ser 
137 preenchido; o programa foi aprovado por consenso. Todos concordaram. 13. Proposta pela 
138 programação de acoihimento aos estudantes - proposta e ter atividades distribuldas em todos os 
139 Campi entre o fim do mês de marco ate maio, corn apresentacao da PROSIS, PROGEAC nos 3 
140 campi corn reuniöes corn os pais e famiiiares. Todos concordaram. 0 Reitor Naomar agradeceu a 
141 participaçào de todos e encerrou a reuniäo. Eu, NObia Lima de Oliveira, Secretária Executiva dos 
142 CONSELHOS, iavrei a presente ATA que depois de iida e aprovada, será por todos assinada, 
143 ressaivando que o inteiro teor das falas e debates se encontra registrado em meio eietrOnico, 
144 disponIvei conforrne a Lei de Acesso a informaçâo (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011). 
145 itabuna-BA, 10 de marco de 2015. 

£ 
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