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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 25/02/2022, POR SALA 
VIRTUAL. 

 

 

 

Presentes: Sandro Augusto Silva Ferreira; Vinicius Simas Moreira Neri; Jackson 1 

Santos Oliveira; Querolaine Santos Guimarães; Jhemisson Vitor de Amorim Araújo; 2 

Nicolle Monteiro da Silva; Antônio José da Conceição; Alison Ivens Oliveira de Brito; 3 

Vinícius Santana Muniz e Felipe de Paula Souza O membro Tássio Ferreira Santana 4 

teve sua ausência justificada. Pauta: 1. Informes: O pró-reitor de Ações Afirmativas 5 

Sandro Augusto Silva Ferreira iniciou a reunião dando alguns informes, o primeiro 6 

destacava o processo de seleção para Bolsa Permanência do MEC. Explicou sobre o 7 

programa, número de vagas e critérios a serem adotados. O segundo informe foi sobre 8 

a campanha que a Proaf promoveu, ofertando um auxilio destinado aos discentes 9 

atingidos pelas enchentes que aconteceu no final de dezembro na região do sul e 10 

extremo sul da Bahia, além desse auxílio, foram ofertadas também cestas básicas. 11 

No total até o momento 90 discentes foram beneficiados. Por fim, no último informe, o 12 

coordenador de Permanência Estudantil Vinicius Simas Moreira Neri falou sobre o 13 

baixo número de inscrições dos editais referente aos auxílios que já estão com as 14 

inscrições abertas. 2. Apreciação e aprovação do Edital 05/2022 - Auxílio Eventos; 15 

Vinicius Neri apresentou o edital, explicando os principais valores. Após debate entre 16 

os membros houve uma alteração no edital que se trata do critério referente ao 17 

esquema vacinal do candidato. Exigiam-se apenas a primeira dose da vacina, e agora 18 

passar a ser obrigatório as duas doses da vacina contra o covid-19. Em seguida foi 19 

encaminhado para consulta e aprovado por unanimidade. Apreciação e aprovação 20 

do Edital 06/2022 - Bolsa de Apoio à Permanência - Vivências Trans; O professor 21 

Felipe de Paula apresentou o edital explicando seus objetivos, o processo seletivo, 22 

valor da bolsa, cronograma e seus critérios. Depois da apresentação, foi encaminhado 23 

para consulta entre os membros. Durante a discussão houve uma alteração referente 24 

ao calendário de início das inscrições. Em seguida o edital foi aprovado por 25 

unanimidade. 4. Apreciação e aprovação do Edital 07/2022 - Auxílio à 26 

Permanência - Indígenas e Quilombolas; Assim como na pauta anterior, o professor 27 

Felipe de Paula apresentou o edital explicando seus objetivos, o processo seletivo, o 28 

valor do auxílio, cronograma e seus critérios. Depois de apresentado, foi encaminhado 29 

para consulta entre os membros. Durante o debate também houve uma alteração 30 

referente ao calendário de início das inscrições. Em seguida o edital foi aprovado por 31 

unanimidade. A discente Nicolle Monteiro sugeriu que a Proaf futuramente oferte um 32 

edital BAP com edição especial voltado aos estudantes PCDs, proposta que foi 33 

considerada relevante pelos demais presentes. Sem mais a tratar, eu, Hanna 34 

Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de Ações 35 
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Afirmativas, lavrei a presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. 36 

Itabuna - BA, 25 de fevereiro de 2022. 37 

 38 


