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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOCOMITÊDE 
ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE COTAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB, 
REALIZADA EM 24/07/2020, POR SALA VIRTUAL. 

 

 

 

Presentes: Sandro Augusto Silva Ferreira,Neymar Ricardo Silva,Gabriel Nascimento 1 

dos Santos, Célia Regina Silva; Radharani Teixeira de Arruda; Keilamara 2 

Araújo;Gilberlice Menezes, Francisco Nunes; Evani Tavares Limas e Ana Cristina 3 

Peixoto.Pauta:1. Informes; O professor Gabriel Nascimento iniciou falando acerca 4 

das reuniões e deliberações acerca da denúncia (protocolo ouvidoria 5 

n. 100.069.2019-0), que trata sobre a ocupação indevida de vaga reservada às 6 

pessoas trans. 2. Aprovação de ad referendum e da ata;Gabriel apresentou o ato 7 

que fala sobre uma denúncia de falsidade de autodeclaração étnico racial.Após 8 

discussões entre os membros, o ato foi aprovado por unanimidade. Além disso, ata 9 

referente a última reunião, ocorrida no dia 05 de março, também foi apresentada e 10 

em seguida encaminhada para votação, a qualfoi aprovada por unanimidade.3. 11 

Alteração emergencial da recomendação de realização das 12 

bancas de verificação presencialmente (enquanto durar a pandemia);O 13 

professor Gabriel Nascimento apresentou o documentode alteração do CAPC, em 14 

seguida abriu um momento para debate e discussão. Após este momento ficou 15 

encaminhado duas propostas, a primeira de que a UFSB através da 16 

Progeac/Secadentre em contato com os estudantes, por meio de email, e caso o 17 

discente não responda, que ele seja contactado por telefone; A segunda proposta éo 18 

envio da resolução da CAPC modificada temporariamente,ao Consuni para votação. 19 

Uma vez que essa alteração atenderá a necessidade de composição das bancas de 20 

verificação. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade.4. 21 

Homologação dos resultados das bancas de verificação da 2a. Chamada e 22 

chamada geral – SiSU/2020;A homologação da banca foi aprovada por 23 

unanimidade entre os membros presentes. 5. Indicação de comissão ad hoc para 24 

análise das denúncias protocoladas na ouvidoria e 25 

indicação de admissibilidade;Após discussões ficou deliberado de que a comissão 26 

ad hoc fosse composta por três membros, Sandro Augusto Silva Ferreira, Gabriel 27 

Nascimento dos Santos e Neymar Ricardo Silva. Todos os membros concordaram e 28 

aprovaram a composição da comissão. Sem mais a tratar,eu, Hanna Lourenço 29 

Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de Ações Afirmativas, lavrei 30 

a presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, 31 

de 24 de julhode 2020. 32 


