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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE SUSTENTABILIDADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
SUL DA BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 19/08/2019, 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 e as 2 

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

docentes Naiara de Lima Silva e Lidyane Maria Ferreira de Souza; e os discentes 4 

Emerson da Silva Mendes e Igor Rosa da Silva. Pauta: 1. Apreciação das 5 

solicitações de Auxílio Emergencial de estudantes assistidos pelo PAP; O 6 

Coordenador de Permanência Estudantil Vinicius Neri, iniciou a reunião apresentado 7 

o resultado da análise. Foram 3 auxílios enviados, desses três auxílios, dois 8 

receberam recomendação de deferimento. A CPAf aprovou a proposta por 9 

unanimidade. 2. Apresentação e aprovação da proposta de Reorganização 10 

Orçamentária – PNAES/2019; O professor Sandro Ferreira e o Coordenador Vinicius 11 

Neri, apresentaram a proposta orçamentária, mostrando os meses, os auxílios e seus 12 

respectivos gastos. Além disso, apresentaram os gastos previstos dos próximos 13 

meses referentes aos editais que ainda serão publicados. Todos os membros ficaram 14 

de acordo e aprovaram a proposta, por 7 votos a favor e 1 abstenção 3. Apresentação 15 

e aprovação da minuta de Edital de Auxílios Unificado (Execução de 16 

caráter excepcional); O coordenador Vinicius Neri, apresentou o edital, expondo em 17 

que consiste, vagas, valores dos auxílios, cronograma e como será o processo 18 

seletivo. Em seguida foi aberto o momento para discussão e, após votação, o edital 19 

foi aprovado por unanimidade. 4. Apresentação e aprovação da minuta de Edital 20 

de Auxílio Creche (Execução de caráter excepcional); Assim como na pauta 21 

anterior, Vinicius Neri apresentou o edital, mostrando como será o processo seletivo, 22 

em que consiste, inscrições, valor do auxílio e cronograma. Em seguida foi aberto o 23 

momento para dúvidas e contribuições, e após esse momento o edital foi aprovado 24 

por unanimidade. 5. Respostas Institucionais às Ações Judiciais que atingem o 25 

Edital 10/2019. Houve uma rediscussão acerca do edital, após esse momento foram 26 

deliberados dois encaminhamentos: O primeiro é solicitar a Progeac, um pedido de 27 

recomendação, para que seja publicado a lista inicial com os nomes dos discentes, 28 

antes da decisão judicial. A segunda é pedir novamente ao Consuni, a inclusão de um 29 

ponto de pauta para uma nova discussão sobre o assunto, na próxima reunião 30 

ordinária. Sem mais a tratar, eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária 31 

Executiva da Pró-reitoria de Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente 32 

ATA, que será lida por todos os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 19 de agosto 33 

de 2019. 34 


