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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL.  
 

 
ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO DE COMISSÃÕ DE POLÍTICA 
AFIRMATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
- UFSB, REALIZADA EM 05/01/2018, NO CAMPUS JORGE 
AMADO. 

 

Presentes: Pró-reitor de Sustentabilidade e Integração Social: Sandro Augusto Silva 1 

Ferreira, Diretora de Assuntos Comunitários e Estudantis: Amanda Suelen Ferreira, 2 

Coordenador de Permanencia Estudantil: Vinicius Simas, servidor técnico: Neymar 3 

Ricardo Santos, Mariana Lyra, e os discentes: Jorge Miguel Laje, Leticia Lacerda e 4 

Larissa Vieira. Pauta: 1. Análise e aprovação do Edital 08/2017 - Auxílio Migração 5 

Interna; - O pró-reitor Sandro iniciou a reunião apresentando o edital de migração 6 

interna 08/2017, explicando no que consiste e como será o processo de seleção. Após 7 

algumas discussões foi encaminhado para a votação duas propostas: Proposta 1: a 8 

qual defende a manutenção do perfil como está exposto no edital, não permitindo que 9 

o estudante que recebe o auxílio moradia, não pode receber o auxilio de mobilidade 10 

interna. A proposta 2 defende que altere o perfil exposto, permitindo que o estudante 11 

que recebe o auxílio moradia também receba o auxílio de mobilidade interna. O 12 

resultado foi: por 5 votos para a proposta a 1 e 2 votos para a proposta 2. 2. Análise 13 

e aprovação da minuta do edital Auxílio Eventos para 2018; - O professor Sandro 14 

e o coordenador Vinicius iniciaram informando sobre o edital de auxilio eventos 15 

01/2018, citando e esclarecendo algumas mudanças que foram feitas da versão do 16 

edital enviada aos membros. Tais alterações foram: Ficou definido que o edital será 17 

vigente até o primeiro semestre de 2018; A segunda alteração foi a definição de que 18 

caberá a PROSIS decidir se o estudante pode ou não solicitar um segundo auxílio no 19 

mesmo semestre, desde que tenha um orçamento. E por fim, a terceira alteração, a 20 

qual define que o estudante que não apresentar conta corrente bancária, será 21 

automaticamente desligado do auxílio. Por unanimidade foi aprovado a publicação do 22 

edital com as três alterações mencionadas. 3. Mecanismos de acompanhamento 23 

das Políticas de Ações Afirmativas (Cotas) da UFSB. Neste último ponto de pauta 24 

Sandro fez algumas contribuições sobre os mecanismos de acompanhamentos e 25 

melhorias das políticas de ações afirmativas da UFSB, abordando acerca das cotas 26 

na UFSB. Após algumas discussões entre os membros, ficou deliberado a divulgação 27 

da lista com os nomes dos alunos aprovados para o segundo ciclo de medicina, e 28 

além disso a sua respectiva categoria de cota. Deixando claro que nada seria 29 

divulgado para a comunidade, até que o setor responsável concluísse todo o processo 30 

de avaliação, e assim divulgaria oficialmente para toda a comunidade acadêmica. Foi 31 

deliberado também a aprovação formal destas informações, a fim de dar transparência 32 

ao processo e possibilitar a todos os discentes o acesso às informações que possa 33 

facilitar possíveis denúncias, e assim serem encaminhadas para a Ouvidoria da 34 

Universidade. Todos concordaram e aprovaram. 35 
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Eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de 36 

Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente ATA, que será lida por todos 37 

os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 05 de janeiro de 2018. 38 


