
CONSULTA PÚBLICA

REITOR/A e VICE-REITOR/A

DA UFSB (GESTÃO 2022-2026)

RELATÓRIO FINAL COC - 2021-2022

I- Formação

A Comissão Organizadora de Consulta - COC 2021-2022 foi instituída pelo

Ofício Conjunto nº 01.2021 (em Anexo) após assembleia conjunta realizada pelas

categorias: Seção Sindical de Docentes da Universidade Federal do Sul da Bahia

(SINDIUFSB), Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Federais do

Estado da Bahia (ASSUFBA) e Diretório Central dos Estudantes (DCE), com o

objetivo de organizar a consulta prévia para escolha de dirigentes à reitoria da

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), com a seguinte composição: I-

Representantes de Estudantes: Luiz Fernando da Conceição Júnior (titular) e Nicolle

Monteiro Da Silva (suplente); II- Representantes de Técnico-Administrativos em

Educação: Maristela Aragão (titular) e Zenilton Gondim (suplente); III-

Representantes de Docentes: Gustavo Bruno Bicalho Gonçalves (titular); Rafael

Alexandre Gomes dos Prazeres (suplente).

II- Realizações

Após a constituição da COC, demos início aos nossos trabalhos com a

primeira reunião realizada em 19 de outubro de 2021 e elegemos Gustavo

Gonçalves presidente da COC. Durante os quatros meses que ficamos ativos,

tivemos as seguintes realizações:

I- 16 reuniões internas e\ou com convidados\as, todas virtuais (extrato das atas em

Anexo);

II- 1 google.forms para inscrição de chapas para a consulta prévia;



III- 3 debates virtuais com as chapas candidatas, abertas ao público pelos canais

institucionais do Youtube (Reitoria, CSC e CPF), nos dias 22, 24 e 26 de janeiro de

2022, com os seguintes temas centrais: a) questões estruturantes; b) gestão; c)

questões estudantis.

IV- 1 transmissão ao vivo do resultado da consulta prévia no dia 09 de fevereiro de

2022.

V- 105 recebimento de e-mails em comissao.consulta.reitoria@gmail.com;

VI- 69 envios de e-mails pelo comissao.consulta.reitoria@gmail.com;

VII- Diversas trocas de mensagens pelo grupo criado no whatsapp com os membros

da COC e colaboradores;

VIII- Este presente relatório.

III- Regimento:

Discutimos e defendemos a necessidade de criação de um Regimento para

os processos de consulta à comunidade, detalhando as fases, processos, direitos,

deveres, dentre outras informações.

IV- Edital:

Conseguimos avançar com a nossa criação de Edital, alterando a estrutura

do Edital de consulta anterior, com o intuito de facilitar a leitura e entendimento do

processo, agora organizado e subdividido em 9 Capítulos: Das disposições iniciais;

Da Comissão Organizadora de Consulta - COC; Das inscrições; Da Campanha; Da

Votação; Da Apuração; Do Resultado; Do Cronograma; Das Disposições finais.

Durante o desenrolar da campanha, nos deparamos com a seguinte sugestão

para as próximas COC no próximo Edital: Da Pós-Campanha, a fim de estabelecer

as regras quando encerrarem os períodos de campanha e ocorrerem as votações.

Deparamo-nos com duas situações extemporâneas e não previstas no Edital de

divulgação de material ou de campanha explícita em favor de apenas uma das

chapas, advindas de uma secretaria e de uma pró-reitoria da instituição fora do

período de campanha. Fica para a próxima COC discorrer sobre as regras de

participação institucional de integrantes de Pró-Reitorias ou de Secretarias da

instituição.



Mantivemos e sugerimos que as próximas COC também mantenham a

paridade de ⅓ dos votos entre as categorias, a fim de preservar o caráter

democrático do processo de consulta prévia.

O Edital pode ser consultado em:

https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/Edital_COC_Reit

oria_UFSB_2021.pdf

V- Inscrições das chapas

Elaboramos um formulário no Google para acolhimento de inscrições de

chapas para consulta prévia à reitoria da UFSB, com as seguintes seções:

Apresentação; Dados do\da candidato\a a reitor\a; Dados do\da candidato\a a

vice-reitor\a; Dados da chapa.

Foram submetidas as seguintes chapas:

● UniDiversidade. Candidata a Reitora, a profª. Drª. Joana Angélica

Guimarães da Luz. E o candidato a Vice-Reitor, o prof. Dr. Francisco José

Gomes Mesquita.

● Democracia e Participação. Candidato a Reitor, o prof. Dr. Marcos Eduardo

Cordeiro Bernardes. E a candidata a Vice-Reitora, a profª. Drª. Ita de Oliveira

Silva.

O google.forms esteve aberto durante o período de 3 de novembro a 10 de

dezembro de 2021 pelo link: https://forms.gle/ZkYnwdvgzEooHRwXA

VI- Debates:

Realizamos três debates virtuais organizados por Campus e por temas

centrais. Consideramos um avanço na realização dos debates virtuais (em

comparação com os debates presenciais), possuindo nos canais do Youtube quase

1.400 acessos no debate de 22 de janeiro, mais de 600 acessos no debate de 24 de

janeiro, e mais de 700 acessos no debate de 26 de janeiro.

https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/Edital_COC_Reitoria_UFSB_2021.pdf
https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/Edital_COC_Reitoria_UFSB_2021.pdf
https://forms.gle/ZkYnwdvgzEooHRwXA


Consideramos também crucial e bem-articulado a divisão de cada dia por

temas centrais, sendo eles:

24/01 (questões estruturantes): Tema 1: unidades universitárias do CJA e

Reitoria, Tema 2: Arquitetura de Ciclos e Regime letivo quadrimestral, Tema 3:
territorialização e comunidades tradicionais, Tema 4: Colégios Universitários;

26/01 (Gestão): Tema 1: Unidades universitárias do CSC, Tema 2: Pesquisa,

extensão e internacionalização, Tema 3: Regime de trabalho presencial e

teletrabalho\home office, Tema 4: Gestão e Desenvolvimento Institucional;

28/01 (questões estudantis): Tema 1: Unidades universitárias do CPF,

Tema 2: Acessibilidade e inclusão social e educacional, Tema 3: assistência

estudantil e políticas afirmativas, Tema 4: Mobilidade estudantil.

A divisão temática seguiu, também, a diversidade de nossa COC com os

mediadores docentes Gustavo Gonçalves e Rafael dos Prazeres no primeiro dia

com o tema “Questões Estruturantes”; o mediador TAE Zenilton Gondim no segundo

dia, com o tema “Gestão”; e a mediadora estudante Nicolle Monteiro no terceiro dia,

com o tema “Questões Estudantis”.

Notamos, durante os debates, a ausência do tema pós-graduação, que

poderia ser acrescida ao Tema 2 de Gestão. Ficará como sugestão para a próxima

COC.

Tivemos relativa dificuldade na gerência de três canais distintos (tanto em

termos de comunicação - muitos tiveram a tendência de divulgar e\ou acessar o

canal do primeiro dia para todos os debates; quanto em termos logísticos e

operacionais). Foram utilizados os seguintes canais: o canal do Auditório Virtual da

UFSB; o canal do Campus Sosígenes Costa, e o canal do Campus Paulo Freire.

Nosso intuito era dar maior organização e descentralização com ênfase em cada um

dos Campi como potência mobilizadora de seu respectivo pessoal nos Campi.

Sugestão de avaliação pela próxima COC.

Os respectivos debates podem ser acessados em:

22/01/22 - https://www.youtube.com/watch?v=5aAg_PVtPjo&t=1352s

24/01/22 - https://www.youtube.com/watch?v=AKSQGfR2_Go&t=20s

26/01/22 - https://www.youtube.com/watch?v=dXVT0CHUElQ&t=1s

VII- Apuração dos votos

https://www.youtube.com/watch?v=5aAg_PVtPjo&t=1352s
https://www.youtube.com/watch?v=AKSQGfR2_Go&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=dXVT0CHUElQ&t=1s


Os votos foram apurados pelo SIGEleição a partir da chave de autenticação

gerada e em posse do presidente da COC, gerando o relatório final da votação. A

divulgação ocorreu ao vivo e transmitido pelo Auditório Virtual da UFSB, estando

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mpCU81ihPFo

Segue abaixo os seguintes dados do relatório (disponível em:

https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/relatorio_final_vo

tacao_090222.pdf ):

Votos válidos:

Chapa 01- Unidiversidade
Docentes - 145

TAE - 128

Discentes - 688

Total de votos - 959

Soma ponderada normalizada - 0,561

Chapa 02 - Democracia e Participação
Docentes - 104

TAE - 79

Discentes - 692

Total de votos - 875

Soma ponderada normalizada - 0,429

Brancos e Nulos
Docentes - 3 e 3

TAE - 3 e 3

Discentes - 9 e 3

Total de votos Brancos e Nulos - 15 e 9

Total de Votos
Válidos - 1834

Brancos - 15

https://www.youtube.com/watch?v=mpCU81ihPFo
https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/relatorio_final_votacao_090222.pdf
https://ufsb.edu.br/images/editais/2021/Edital_Escolha_de_Reitora/relatorio_final_votacao_090222.pdf


Nulos - 9

VIII- Resultado

Considerando-se os votos válidos e a soma ponderada normalizada, a chapa

vencedora foi a UniDiversidade com a candidata Joana Angélica Guimarães da Luz

para Reitora e Francisco Mesquita para Vice-Reitor obtendo 0,561 dos votos válidos

ponderados. A chapa Democracia e Participação com o candidato Marcos Eduardo

Cordeiro Bernardes para Reitor e Ita Guimarães da Luz para Vice-Reitor obteve

0,429 dos votos válidos ponderados, ficando em segundo lugar.

Considerações finais:

Ademais, agradecemos à colaboração das categorias por meio de seus

sindicatos (SINDIUFSB e ASSUFBA) e diretório (DCE-UFSB); a\aos candidatas\os a

Reitor\a e Vice-Reitor\a que submeteram suas propostas para a escolha de nossa

comunidade; à Instituição por meio de suas Pró-Reitorias e Setores. Em especial, à

multimídia, à\aos intérpretes de libras, à Assessoria de Comunicação Social, às

Secretarias Acadêmicas e Executivas do CJA, CSC e CPF, à Protic, à Progeac e a

Progepe; e, sobretudo, à comunidade universitária que participou dos debates e

acompanhou e depositou sua confiança no processo democrático de consulta pelo

SIGEleição.



Despedimo-nos aqui, em cumprimento ao artigo 33 do Edital da COC:

Art. 33. A Comissão Organizadora de Consulta extinguir-se-á
automaticamente após o recebimento da homologação final do processo
de Consulta encaminhada da Comissão Organizadora de Consulta para a
Secretaria de Conselhos.

Porto Seguro, Itabuna e Teixeira de Freitas, 15 de fevereiro de 2022


