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

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

servidoras técnicas: Renata Amoedo Miranda e Rosangela Santos Rocha; a docente 3 

Lidyane Maria Ferreira de Souza; e os discentes Helinduarte Sousa Batista Filho e 4 

Reinan do Carmo Souza. Pauta: Informes: Sandro iniciou a reunião informando 5 

acerca do andamento das atividades da comissão referente a denúncia de ocupação 6 

indevida de vaga supranumerária reservada a pessoa trans. Após discussão sobre o 7 

andamento dos trabalhos, o professor Sandro sugeriu o seguinte encaminhamento: 8 

que a comissão seja mantida para que dê continuidade aos trabalhos já iniciados. Os 9 

membros da CPAf aprovaram pela manutenção dos trabalhos da comissão. 1. 10 

Análise de recursos ao resultado da seleção de auxílios (Edital 17/2019 e 11 

18/2019); O Coordenador de Apoio à Permanência Estudantil, Vinicius Neri, iniciou a 12 

reunião apresentado o resultado da análise técnica dos recursos submetidos. Foram 13 

9 recursos enviados, sendo a indicação da CAPE pelo deferimento de 5 recursos e o 14 

indeferimento dos outros 4 recursos. A CPAf aprovou a indicação por unanimidade. 2. 15 

Alterações na minuta de Resolução que institui o Comitê de Acompanhamento 16 

da Política de Cotas (CAPC) em adequação às recomendações da Procuradoria 17 

junto a UFSB (Parecer n. 00045/2019/GAB/PFUFESBA/PGF/AGU); O professor 18 

Sandro Augusto Ferreira apresentou a minuta da CAPC com os ajustes realizados 19 

após análise da Procuradoria, realizando a leitura juntamente com os membros 20 

presentes. À medida em que a leitura era feita, eram apresentadas as alterações e 21 

substituições realizadas na minuta. Após votação, a minuta foi aprovada e 22 

encaminhada para o Consuni. A professora Lidyane Maria Ferreira pediu que 23 

registrasse seu voto contrário ao encaminhamento da minuta ao Consuni, sem nova 24 

submissão à Procuradoria, assim como solicitou o registro em ata de sua saída 25 

antecipada da reunião as 11:28h.  3. Análise e aprovação da Instrução Normativa 26 

que regulamenta a resolução 01/2016 em seu artigo 21, inciso VII; O professor 27 

Sandro Augusto Ferreira apresentou a minuta de Instrução Normativa e seus 28 

objetivos. Não houve nenhuma alteração ou sugestão de contribuições ao texto. 29 

Sendo assim, a instrução foi aprovada por unanimidade. 4. Respostas institucionais 30 

à recomendação do MPF; O pró-reitor Sandro Augusto Ferreira deu informes gerais 31 

dos encaminhamentos mais recentes sobre o tema. Não havendo mais nenhuma 32 

manifestação sobre o ponto, a discussão foi encerrada.  Sem mais a tratar, eu, Hanna 33 

Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de 34 

Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente ATA, que será lida por todos 35 

os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 11 de outubro de 2019. 36 


