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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICAS 
AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA, REALIZADA NO DIA 25/04/2022, POR SALA VIRTUAL. 

 

 

 

Presentes: Sandro Augusto Silva Ferreira; Neymar Ricardo; Iris-Leyde Lima; Felipe 1 

de Paula Souza; Querolaine Santos Guimarães; Nicolle Monteiro da Silva; Vinicius 2 

Muniz. Ausência justificada: Jackson Santos Oliveira Pauta: 1. Informes; O professor 3 

Sandro Ferreira inicia a reunião dando alguns informes acerca das novas vagas 4 

ofertadas de bolsas permanência do MEC para os indígenas e quilombolas. Além 5 

desse informe, Sandro fala sobre uma parceria com ação da cidadania, acerca de 6 

uma possibilidade de oferta de vale gás para os estudantes vulneráveis que forem 7 

selecionados no cadastro Proaf. Por fim, um terceiro informe, o qual foi sobre as 8 

baixas inscrições de projetos dos servidores no banco de projetos do programa de 9 

Bolsa de Apoio a Permanência - BAP. 2. Apreciação e aprovação da Ata da 10 

Reunião Ordinária de 18 de fevereiro de 2022, da Reunião Extraordinária de 25 11 

de fevereiro de 2022 e da Reunião Extraordinária de 01 de abril de 2022; Sandro 12 

apresentou as atas referentes às reuniões passadas, depois de consultada aos 13 

membros presentes, as atas foram aprovadas por unanimidade. 3. Apreciação e 14 

aprovação do Edital Proaf 09/2022 - Auxílios Saúde Menstrual; A servidora Iris-15 

Leyde apresentou o edital explicando de forma breve acerca das inscrições, critérios 16 

avaliativos, cronograma e pagamento. Foi destacado também o papel deste edital no 17 

enfrentamento as desigualdades de gênero. Após consulta entre os membros 18 

presentes, a minuta do edital foi aprovada por unanimidade. 4. Apreciação e 19 

aprovação do Edital Proaf 10/2022 - UFSB: Universidade promotora da Saúde; 20 

Assim como na pauta anterior, a servidora Iris apresentou o edital, explicando sobre 21 

o processo seletivo e suas características, como por exemplo inscrições, cronograma 22 

e pagamentos. Após esclarecimentos, foi consultado entre os membros presentes, e 23 

a minuta foi aprovada por unanimidade. 5. Apreciação e aprovação do Edital Proaf 24 

11/2022 – UFSB: Lugar de Diversidade. O professor Felipe de Paula apresentou o 25 

edital, explicou as orientações gerais, o processo seletivo, cronogramas, pagamentos 26 

e recursos. Depois de apresentado foi encaminhado para consulta entre os membros. 27 

Em seguida o edital foi aprovado por unanimidade.  Sem mais a tratar, eu, Hanna 28 

Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de Ações 29 

Afirmativas, lavrei a presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. 30 

Itabuna - BA, 25 de abril de 2022. 31 


