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Presentes: o Pró-reitor de Ações Afirmativas Sandro Augusto Silva Ferreira; o 1 

Coordenador de Apoio à Permanência Estudantil: Vinicius Simas Moreira Neri, a 2 

assistente social Rosangela Rocha; a servidora técnica Maria Ines Sperandio; as 3 

docentes Leila Oliveira e Lidyane Ferreira; os discentes, Carolina Soares, Reinan do 4 

Carmo e Emerson Mendes. Pauta: 1. Aprovação de Ata da Reunião Extraordinária 5 

do dia 16 de dezembro de 2020;  Após consulta aos membros, a ata foi aprovada por 6 

unanimidade, sem nenhuma alteração. 2. Aprovação de Atos Ad Referendum – a) 7 

Determinação de pagamento de 4a. parcela de Auxílio Emergencial para 8 

estudantes indígenas e quilombolas excluídos do Programa Bolsa Permanência 9 

do MEC; o pró-reitor Sandro Augusto Silva  Ferreira explicou acerca desse 10 

documento que solicita o pagamento da quarta parcela do auxilio emergencial aos 11 

estudantes do PBP. Falou como está a situação desta solicitação no MEC, no qual 12 

ainda está aguardando uma resposta do órgão. Após consulta aos membros 13 

presentes, o ato foi aprovado por unanimidade. 3. Apreciação e aprovação da 14 

proposta de execução orçamentária - PNAES 2021; o pró-reitor Sandro Augusto 15 

Silva Ferreira fez uma introdução acerca da proposta orçamentaria no nosso contexto 16 

atual, após isso o coordenador da CAPE, Vinicius Neri apresentou o orçamento para 17 

2021, explicando cada auxílio e seus valores previstos. Após debate entre os 18 

membros, o orçamento foi aprovado. 4. Apreciação de demanda apresentada pelo 19 

Centro Acadêmico de Medicina; o professor Sandro Augusto Silva Ferreira 20 

apresentou e explicou a demanda, o qual os estudantes de Medicina solicitam um 21 

apoio financeiro para compra dos EPI’s para a participação dos estudantes do curso 22 

de medicina nas aulas práticas. Após intensa discussão foi aprovado a necessidade 23 

de maior levantamento de informações sobre a decisão de retorno as aulas 24 

presenciais e sobre quais estudantes estariam envolvidos. Na ocorrência de situação 25 

semelhante a concessão de auxílio feita aos alunos do Internato do curso, será feito 26 

o apoio aos estudantes cadastrados na PROAF. Foi também destacado que o mesmo 27 

apoio será garantido aos estudantes dos demais cursos na mesma situação. 5. 28 

Apreciação das condições de vulnerabilidade específicas dos estudantes de 29 

Direito. O estudante Emerson da Silva Mendes faz um breve relato da situação 30 

acadêmica dos estudantes de Direito e os problemas que eles vêm enfrentando no 31 

curso. Após discussão entre os membros, a fim de encontrar soluções para as 32 

condições de vulnerabilidade desses discentes, ficou deliberado a elaboração de 33 

documentos aos setores responsáveis, visando maiores esclarecimentos e 34 

procedendo recomendação de apoio aos estudantes impactados pela atual situação 35 
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do curso. 6.  Discussão de dispositivos de inclusão de estudantes em situação 36 

de vulnerabilidade social em programas de Iniciação Científica; A discente 37 

Carolina expôs seu ponto de vista acerca da inclusão desses alunos nos programas 38 

de iniciação científica. Após isso, o professor Sandro Ferreira sugeriu o 39 

encaminhamento de um ofício ao PROPPG solicitando esclarecimentos acerca dos 40 

critérios para as concessões de bolsas, a fim de uma melhor avaliação sobre a 41 

possibilidade de inclusão desses critérios em editais vundouros. A proposta foi 42 

aprovada por unanimidade. Sem mais a tratar, eu, Hanna Lourenço Ribeiro 43 

Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de Ações Afirmativas, lavrei a 44 

presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 45 

05 de fevereiro de 2021. 46 


