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AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA, REALIZADA NO DIA 18/11/2020, POR SALA VIRTUAL. 

 

 

 

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; as docentes Naiara de Lima e Lidyane Ferreira 3 

de Souza; os discentes, Reinam do Carmo, Eric Silva Vinhas e Emerson Mendes.  4 

Convidada: Camila Calhau Andrade Reis. Pauta: 1. Aprovação de Ata da Reunião 5 

Ordinária do dia 06 de outubro de 2020; Após consulta aos membros, a ata foi 6 

aprovada por unanimidade, sem nenhuma alteração. 2. Aprovação de Atos Ad 7 

Referendum – a) Concessão de Auxílio Emergencial para estudantes indígenas 8 

e quilombolas excluídos indevidamente do Programa Bolsa Permanência do 9 

MEC; O Pró-reitor Sandro Augusto Silva Ferreira fez uma breve explicação acerca da 10 

suspensão determinada pelo MEC de alguns estudantes do Programa de Bolsa 11 

Permanência, e as medidas que estão sendo tomadas  para reverter essa situação. 12 

Enquanto o MEC não dá uma solução, a PROAF estará concedendo por um período 13 

provisório, um auxilio emergencial de 400 reais a esses alunos, a fim de que esses 14 

discentes não fiquem prejudicados financeiramente. O ato foi consultado e em seguida 15 

aprovado por todos os membros presentes, com a recomendação de que busque 16 

urgentemente uma solução definitiva, para que este problema não volte a acontecer. 17 

3. Análise e aprovação do Edital PROAF 05/2020 – Auxílio Material Pedagógico; 18 

O coordenador Vinicius Neri apresentou o edital, explicando os principais aspectos 19 

gerais, como critérios, objetivos, valores, cronogramas e como funcionará o processo 20 

seletivo. Em seguida foi aberto um momento para dúvidas e contribuições, após 21 

alguns ajustes na minuta, o edital foi encaminhado para votação, e logo após foi 22 

aprovado por unanimidade. 4. Análise e aprovação do Edital PROAF 06/2020 – 23 

Auxílios Acessibilidade e Inclusão; A coordenadora Camila Calhau apresentou o 24 

edital, explicando os principais quesitos, seus critérios, objetivos, pagamentos, 25 

cronogramas, resultados e algumas pequenas mudanças que ocorrerá no processo 26 

de seleção e na prestação de contas. Após algumas dúvidas e sugestões de 27 

alterações na minuta, o edital foi aprovado por unanimidade. 5. Apreciação da 28 

proposição de pagamento de parcela extra de Auxílio Alimentação em janeiro 29 

(férias); O professor Sandro fez uma breve introdução acerca da interrupção dos 30 

pagamentos de auxílio alimentação e transporte durante as férias, procedimentos 31 

correntes há algum tempo e previsto nos editais. Em seguida foi passada a palavra 32 

para a assistente social, Rosangela Rocha, que expos seu ponto de vista, explicando 33 

os motivos pelos quais defende que a interrupção do pagamento referente ao auxílio 34 

alimentação seja revista, em decorrência do ano atípico que estamos vivenciando. 35 
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Após discussões entre os membros presentes, a proposta apresentada por 36 

Rosangela, de que haja o pagamento do auxílio alimentação no mês de janeiro, foi 37 

encaminhada para votação, na qual foi aprovada por 6 votos e 2 abstenções. 6. 38 

Solicitação de Auxílio Intercâmbio; O professor Sandro Augusto Silva Ferreira 39 

iniciou o ponto de pauta apresentando a solicitação da estudante. Logo após o 40 

coordenador de Apoio a Permanência Estudantil, Vinicius Neri explicou como funciona 41 

o auxílio intercambio e seus critérios. A professora Lidyane Ferreira sugeriu que na 42 

resolução 01/2016, constasse a necessidade de previsão orçamentária desse tipo de 43 

auxílio, uma vez que se trata de um auxílio já previsto, mesmo que inicialmente não 44 

haja orçamento. Após um momento de debate entre os membros, a solicitação da 45 

concessão do auxílio feito pela discente, foi aprovada por 7 votos a favor e 1 46 

abstenção. 7. Análise dos Recursos interpostos ao resultado da seleção dos 47 

Editais 01 e 02/2020. O coordenador da CAPE, Vinicius Neri apresentou o parecer 48 

acerca dos 9 recursos submetidos, que após analise entre profissionais capacitados, 49 

decidiram pelo deferimento de 6 recursos, (1, 2, 5, 6, 7 e 9), e o indeferimento de 3 50 

recursos: (3, 4 e 8). Em seguida, a proposição da CAPE foi encaminhada para 51 

votação, a qual foi aprovada pelos membros presentes, por 5 votos a favor e 3 52 

abstenções. Sem mais a tratar, eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária 53 

Executiva da Pró-reitoria de Ações Afirmativas, lavrei a presente ata, que será lida por 54 

todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 18 de novembro de 2020. 55 


