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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

REITORIA - DIRETORIA GERAL 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 04/02/2016, NO CAMPUS 
JORGE AMADO. 

Presentes: Reitor Naomar Monteiro de Almeida Filho (Presidente da Sessão); Pró-Reitores: Joel 
Pereira Felipe (Prosis), Raimundo José de Araújo Macêdo*  (Protic), Jeane Almeida (Progeac), 
Tatiana de Souza Soares Borges, representante de Francisco José Gomes Mesquita (Propa); Robson 
da Silva Magalhães (CF-TCI), Augustin de Tugny*  (CF-Art), Rogério Ferreira*  (IHAC - CSC); 
Francesco Lanciotti Junior*  (IHAC-CPF); Kennedy Morais Fernandes*  (DA-IHAC); Jorge Antônio Silva 
Costa * (CF-Amb), Daniel Piotto*  (CF-CTA), Antônio José Costa Cardoso (IHAC-CJA), Gabriela 
Andrade da Silva (Representante Docente); lzadora Silva Guedes (Representante dos Técnicos 
Administrativos); Samuel Martins de Jesus Branco (Representante dos Discentes). Em pauta: 1. 
Informes, 2. Expediente: 2.1. Ad referendum: Resolução 0112016 - Resolução do Programa de 
Apoio à Permanência; 2. 2. Ad referendum: Autorização para Afastamento do País - Reitor; 3. 
Ordem do Dia: 3.1. Planejamento Acadêmico, Apresentação: Progeac; 3.2. Lotação da/do corpo 
docente nos CFs, Proponente: Progeac, Relatoria: Robson Magalhães; 3.3. Resolução que 
Dispõe sobre a estrutura de Gestão Acadêmica das Unidades Universitárias, em complemento 
à Resolução 2512015, Proponente: Reitoria, Relatoria: Joel Felipe; 4. O que ocorrer. 1. 
Informes - O Reitor informou que esteve em Portugal e assinou acordos de cooperação acadêmica 
com a Universidade de Lisboa e Universidade Lusófona (com esta última foi acordada intercâmbio 
interciclo, e, intercâmbio de pesquisadores e docentes). Informou ainda que realizou visita ao Centro 
de Estudos Sociais (CES), dirigido por Boaventura de Souza Santos, e que assinaram dois termos de 
parceria: 1. Com  a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, em que reconhece cursos livres 
como cursos de extensão com módulo de universidade popular; 2. Acordo de cooperação com o 
CES, em que a principal atividade indicada é programa de pós-graduação e doutorado 
interinstitucionais em regime de cotutela e dupla titulação. O Reitor informou ainda que Joaquim 
Ramos de Carvalho, vice-reitor de relações internacionais virá a UFSB em março, e a ideia é reativar 
o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) no programa de formação de professores. A 
conselheira Jeane apresentou relatório de ofertas de CCs 2016.1, e disse que acredita que as 
expectativas de vagas em comparação com o ano anterior serão superadas. O conselheiro Joel 
destacou sua visita ao Campus Paulo Freire em que discutiram as necessidades apresentadas por 
alguns segmentos, bem como dificuldades e alternativas para eles. O conselheiro Macêdo informou 
que discutiram com o governo, possibilidades de melhorias na banda de internet; informou que a RNP 
está fazendo upgrade de 20 megas no link Paulo Freire, mas que a PROTIC está tentando negociar 
obtenção de 100 megas. O conselheiro Rogério lembrou a realização da semana do complexo 
integrado de educação, enfatizou que houve muito envolvimento dos professores fazendo com que o 
projeto da universidade se fortaleça. O Conselheiro Jorge informou que esta é sua primeira reunião 
como Decano do Centro de Formação de Ciências Ambientais. O conselheiro Antônio informou que 
participou da reunião da jornada pedagógica e preocupou-se com a falta de retorno da Secretaria de 
Educação do Estado da Bahia, sugeriu uma conversa com Robson Costa. O conselheiro Samuel 
informou que estão preparando o primeiro congresso dos estudantes; e, que começaram uma 
mobilização humanitária em apoio â desocupação na cidade de Prado. A conselheira Gabriela 
informou que haverá uma assembleia para planejar sua substituição como representante docente no 
período de licença maternidade. 2.1 Ad referendum: Resolução 0112016 - Resolução do Programa 
de Apoio à Permanência - O Conselheiro Joel explicou as razões do Ad referendum. Todos 
aprovaram. 2.2. Ad referendum: Autorização para Afastamento do País - Reitor - O Reitor 
informou que a vice-reitora Joana está representado a UFSB no palácio do Itamarati no programa 
nacional do combate a zika, entre outras agendas. Reiterou que sua viagem ao exterior foi custeada 
pela instituição que o convidou. Todos aprovaram. 2.3. Ad referendum: Edital 0312016 e as 
Portarias nos. 04912016 e 05212016 - As razões do ad referendum foram esclarecidas. Samuel e 
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47 Jeane contribuíram com as discussões. Todos aprovaram. 3.1. Planejamento Acadêmico - A 
48 conselheira Jeane apresentou o Relatório de planejamento acadêmico. O Reitor contribuiu com as 
49 discussões enfatizando a necessidade de uma análise mais especifica sobre o tema. Samuel, 
50 Robson, Izadora, Piotto, Joel, Francesco, Kennedy, Augustin, Rogério, Jorge, Antônio (no chat) e 
51 Gabriela, contribuíram com as discussões. Foi acordado que a oferta para os componentes livres e 
52 optativos serão para o mínimo de 15 solicitações considerados para manutenção das turmas (os 
53 restantes permanecerão): o planejamento anual será feito no segundo quadrimestre, com finalização, 
54 apreciação e aprovação dos PPCs, e com participação das NDEs, dos Decanos e da Progeac: deve- 
55 se elaborar uma minuta de Resolução sobre alocação de carga horária docente anualizada. 
56 Aprovados por consenso. 3.2. Lotação da/do corpo docente nos CFs - O item foi apreciado e 
57 aprovado em reunião do dia 28 de dezembro de 2015 e aprovado. O Reitor Naomar agradeceu a 
58 participação de todos e declarou encerrada a reunião do CONSUNI. Eu, Núbia Lima de Oliveira, 
59 Secretária Executiva dos CONSELHOS, lavrei a presente ATA que, depois de lida e aprovada, será 
60 por todos assinada, ressalvando que o inteiro teor das falas e debates se encontra registrado em 
61 meio eletrônico, disponível conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro 
62 de 2011). Itabuna - BA, de 04 de fevereiro de 2016. 
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