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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 09/02/2018, 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, o servidor técnico: Neymar 3 

Ricardo Santos, os assistentes sociais: Roosewelt Fiorot e Rosangela Rocha, as 4 

docentes: Gabriela Lamego e Fabiana Lima, e os discentes: Jorge Miguel Laje, Leticia 5 

Lacerda e Larissa Vieira. Pauta: 1. Discussão e deliberação da nota em defesa à 6 

livre manifestação; - O pró-reitor Sandro iniciou a reunião, lendo a nota, em seguida 7 

sugeriu algumas alterações, que por unanimidade foi aprovada. 2. Discussão e 8 

deliberação do orçamento do recurso PNAES para 2018; - A Diretora de Assuntos 9 

Comunitários e Estudantis apresenta a proposta de orçamento do Pnaes 2018, com 10 

valores e dados acerca das bolsas e auxílios ofertados para os estudantes da Ufsb. 11 

Todos estiveram de acordo e aprovaram a devida proposta. 3. Discussão e 12 

deliberação das minutas dos editais de bolsas e auxílios do Programa de Apoio 13 

à Permanência; - Neste ponto de pauta foram apresentados 4 editais. A 14 

Coordenadora de Qualidade de Vida, Camila Calhau falou acerca do edital de 15 

monitoria inclusiva, edital 05/2018, feitos alguns ajustes e propostas, e em seguida 16 

este edital foi encaminhado para aprovação. Sendo aprovado por consenso. O 17 

Coordenador da Cape, Vinicius Neri, apresentou de forma geral os editais 02/2018 18 

(auxílio alimentação, moradia e transporte); 03/2018 (auxílio creche); e (bolsa de 19 

auxílio permanência) 04/2018. Além disso, ele informou sobre a nova forma das 20 

inscrições dos alunos nos auxílios, o qual será online, pelo Sigaa. Ou seja, isso facilita 21 

o fato do aluno não ter que ir presencialmente ao campus. Depois de alguns 22 

esclarecimentos e alterações, foi encaminhado para votação a aprovação dos editais. 23 

Foram aprovados por unanimidade. 4. Discussão e deliberação sobre a 24 

transmissão das reuniões da CPAf pelo canal institucional no Youtube. O 25 

servidor técnico Neymar fez uma sugestão para que os membros autorizassem a 26 

exibição das próximas reuniões da CPAf via youtube, a fim de que garanta mais 27 

publicidade, além disso garantirá uma melhor forma de registro tanto em vídeo quanto 28 

em áudio. Todos concordaram e aprovaram.  29 

Eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de 30 

Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente ATA, que será lida por todos 31 

os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 09 de fevereiro de 2018. 32 


