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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICAS 
AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 10/07/2019, NO CAMPUS 
JORGE AMADO. 

 

 

 

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

Ferreira, o Coordenador de Permanência Estudantil: Vinicius Simas Moreira Neri, os 2 

servidores técnicos: Neymar Ricardo Santos da Silva; Renata Amoedo Miranda e 3 

Maria Inês Sperandio; a docente: Lidyane Maria Ferreira de Souza; e os discentes: 4 

Carolina dos Santos Soares; Emerson da Silva Mendes e Reinan do Carmo Souza. 5 

Os convidados: Felipe de Paula, Lilian Mara Buonicontro, Camila Calhau Reis, os 6 

estudantes Saulo Carneiro e Luara Silva. Pauta: 1. Posse de membra/o e suplente 7 

representante dos Técnico-Administrativos do Campus Paulo Freire; O professor 8 

Sandro Ferreira apresentou os nomes enviados para representação técnica do CPF 9 

na CPAf, os quais foram: Arlete Camargo Alves como titular e Evaldo Ferreira como 10 

suplente. Em seguida declarou a posse, os membros aprovaram a posse por 11 

unanimidade. 2. Aprovação de Atos Ad Referendum – a) Indicação de suplentes 12 

da Comissão de Verificação da autodeclaração (Processo nº 23746.000510/2019-13 

39); O professor Sandro Augusto Ferreira apresentou cinco nomes que se dispuseram 14 

a compor a lista de suplentes da Comissão de Verificação de Autodeclaração do 15 

Campus Jorge Amado: Ana Cristina Santos Peixoto; Fabiana de Lima Peixoto; 16 

Gilmara dos Santos Oliveira; Sandro Augusto Silva Ferreira e Lucas D’elion Correia 17 

Limeira. Após apresentação, os membros aprovaram, com uma abstenção registrada. 18 

b) Composição da Comissão Especial para análise da Denúncia registrada na 19 

Ouvidoria da UFSB sob nº de protocolo 100.069.2019-0; Foram apresentados os 20 

nomes da comissão especial já aprovados anteriormente na reunião passada, (03/06). 21 

No entanto, o servidor Pedro Dantas do CPF, sugeriu ser substituído, uma vez que 22 

ele se encontrará impossibilitado de participar. A sugestão dele foi a servidora Rebeca 23 

Valadão Bussinger, professora da área de psicologia que possui conhecimento da 24 

temática. O professor Sandro aprovou a sugestão dele e encaminhou para votação 25 

dos membros. A CPAf aprovou por unanimidade. 3. Aprovação das Atas da Reunião 26 

Ordinária do dia 26/04/2019, e das Reuniões Extraordinárias dos 27 

dias 17/05/2019 e 03/06/2019; As três atas foram enviadas aos membros para leitura. 28 

Houveram algumas sugestões no cabeçalho do texto, e em seguida foram 29 

encaminhadas para aprovação. As atas foram aprovadas por unanimidade. 4. 30 

Apreciação e aprovação da Minuta do Edital 15/2019 – UFSB: Universidade 31 

Promotora de Saúde; A coordenadora Camila Calhau Andrade Reis apresentou o 32 

edital, dando orientações gerais, expondo em que o mesmo consiste, sua forma de 33 

inscrição, seu cronograma e como será o processo seletivo. Em seguida foi aberto o 34 

momento para dúvidas. Após discussões dos membros, o edital foi aprovado por 35 



                                                                                                                                                                                                      2/2 

unanimidade. 5. Apreciação e aprovação da Minuta do Edital 16/2019 – UFSB: 36 

Lugar de Cultura; A coordenadora Lilian Mara Buonicontro apresentou o edital, 37 

mostrando como se dará o processo de seleção, quais os seus objetivos, seu prazo 38 

para inscrições, cronograma e algumas orientações gerais. Em seguida foi aberto o 39 

momento para dúvidas. Após isso o edital foi aprovado por unanimidade. 6. Análise 40 

das solicitações apresentadas pelo Centro Acadêmico do BI em 41 

Humanidades/CJA por meio do Memorando 007/2019 e do Manifesto pela 42 

Radicalização da Política de Ações Afirmativas da UFSB; Após manifestação do 43 

representante do Centro Acadêmico foi apreciado apenas a recomendação de 44 

discussão sobre a política de alimentação para os estudantes. Realizada algumas 45 

discussões e sugestões entre os membros, o Pró-reitor Sandro Augusto Silva Ferreira 46 

sugeriu uma comissão composta por 5 membros, três discentes da CPAf, sendo um 47 

representando cada um dos campi, um membro do DCE e a nutricionista da 48 

Universidade, com acompanhamento do Pró-reitor da PROSIS na execução das 49 

atividades. A comissão faria visitas técnicas às universidades da região, afim de 50 

produzir relatórios acerca de modelos já utilizados nessas universidades e qual se 51 

adequaria melhor a UFSB. A comissão inicialmente seria composta pela nutricionista 52 

Luce Alves da Silva, os estudantes Emerson da Silva Mendes do CSC e Reinan do 53 

Carmo Souza do CPF. Todos os membros presentes ficaram de acordo, e a sugestão 54 

foi aprovada pela CPAf. 7. Análise do procedimento de aplicação da reserva de 55 

vagas no Edital 10/2019 em resposta ao Requerimento enviado à CPAf em 56 

26.06.19; Após discussões entre os membros presentes, o professor Sandro deu o 57 

seguinte encaminhamento: que essa pauta seja retomada numa próxima reunião com 58 

a presença da DPA-PROGEAC, pois há muitas informações e detalhes que precisam 59 

ser verificados e explicados claramente, no qual a Cpaf não tem como esclarecer sem 60 

a presença da DPA. O encaminhamento foi aprovado pelos membros. 8. 61 

Apresentação da Proposta de Realização de Minicurso de Capacitação sobre os 62 

Procedimentos de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial; O professor 63 

Sandro Augusto Ferreira apresentou uma proposta de minicurso para procedimentos 64 

de verificação de autodeclaração étnica-racial, elaborada por ele e pelo servidor 65 

Neymar Silva, mostrando a proposta de metodologia, público alvo, programação, 66 

inscrição e objetivos da capacitação. Após um momento de dúvidas e contribuições, 67 

o projeto foi aprovado. 9. Análise de solicitação de Auxílio Emergencial de 68 

estudantes assistidos pelo PAP. Foram analisadas 3 solicitações de auxílios 69 

apresentadas por estudantes já assistidos pelo Programa de Apoio à Permanência, 70 

sendo os três deferidos por 5 votos a favor. Sem mais a tratar, eu, Hanna Lourenço 71 

Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de Sustentabilidade e 72 

Integração Social, lavrei a presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta 73 

reunião. Itabuna - BA, de 10 de julho de 2019. 74 


