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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL.  
 

 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COMISSÃÕ DE 
POLÍTICA AFIRMATIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL 
DA BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 11/03/2019, 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, a 2 

servidora técnica Renata Amoedo Miranda, a assistente social: Rosangela Santos 3 

Rocha, a docente Leila Oliveira dos Santos e os discentes: Emerson da Silva Mendes, 4 

Carolina Alves Marques e Ailque Santos Matos. Pauta: 1.  Atualização da 5 

Composição da Comissão de Verificação da Autodeclaração SISU/2019, 6 

rediscussão dos procedimentos de análise e definição sobre a Verificação dos 7 

autodeclarados indígenas; Referente a metodologia do procedimento de verificação 8 

da comissão, após discussões entre os membros foram apresentadas 3 alternativas: 9 

a primeira de manter a deliberação anterior, de que o procedimento vai acontecer de 10 

modo metapresencial para todos. Alternativa 2: convocar para um procedimento 11 

presencial e permitir para que eles que declarem impedimento de comparecimento 12 

presencial, que façam de modo metapresencial. Alternativa 3: Realizar de modo 13 

presencial com todos no primeiro dia de aula. Alternativa 4: Convocar presencialmente 14 

e aqueles que não puderem se apresentar, permitir que possam se apresentar 15 

posteriormente, no primeiro dia de aula. Por 2 votos e 3 abstenções foi aprovada a 16 

alternativa 4. Acerca da composição da comissão, ficou definido uma comissão 17 

composta por servidores da instituição, em cada campus, desde que os membros 18 

escolhidos já tenham participados de outras comissões relacionadas às cotas. Além 19 

disso, a CPAf aprovou que os discentes indígenas não passarão pela comissão de 20 

heteroidentificação. Após essas deliberações, ficou definido que essas aprovações 21 

seriam encaminhadas para votação no Consuni. 2. Apresentação do Plano de Ação 22 

da Caravana das Ações Afirmativas/2019. Foi apresentado o objetivo das ações da 23 

Caravana, mostrando a execução das atividades, suas estratégias, ideias, públicos 24 

alvos e as vagas nos três campi. Após algumas dúvidas e contribuições dos membros 25 

presentes, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, 26 

Secretária Executiva da Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a 27 

presente ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 28 

11 de março de 2019. 29 


