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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 13/04/2018, NO CAMPUS JORGE 
AMADO. 

 

 

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

Ferreira, a Diretora de Assuntos Comunitários e Estudantis: Amanda Suelen Bastos, 2 

o Coordenador de Permanência Estudantil: Vinicius Simas, o servidor técnico: Neymar 3 

Ricardo Santos, Mariana Lyra, as docentes Gabriela Lamego e Fabiana Lima a 4 

assistente social: Rosangela Rocha, e os discentes: Jorge Miguel Laje, Leticia 5 

Lacerda, Larissa Vieira e Thamiris Pereira. Pauta: 1. Informes; O pró-reitor Sandro 6 

Augusto Ferreira deu dois informes gerais, o primeiro foi sobre o processo de resultado 7 

dos editais 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018. O segundo informe foi acerca das 8 

vagas supranumerárias que serão ofertadas nos Colégios Universitários. 2. 9 

Aprovação das atas; Foram lidas as atas dos dias 17/11/2017 e a do dia 01/12/2017, 10 

logo após a leitura, houveram algumas alterações nos textos e em seguida foi 11 

encaminhada para aprovação. Ambas as atas foram aprovadas. 3. Composição de 12 

comissão de acompanhamento das políticas de cotas; O pró-reitor Sandro 13 

Ferreira sugeriu adiar essa discussão para uma reunião extraordinária, uma vez que 14 

essa comissão é citada na resolução 07/2017, a qual ainda não está finalizada. Todos 15 

os membros concordaram. 4. Sugestão de reforma no texto da resolução 07/2017; 16 

A resolução começou a ser lida e mediante à leitura, eram feitas as alterações, diante 17 

ao acompanhamento e concordância dos membros. Após algum tempo, foi sugerido 18 

não finalizar a resolução, visto que não daria tempo, pois faltavam muitos itens a 19 

serem analisados e possivelmente modificados. Logo, ficou decidido analisar numa 20 

próxima reunião extraordinária, lembrando que os itens pré-aprovados poderão ser 21 

modificados na próxima reunião. Todos os membros presentes concordaram. 22 

5.Apresentação e deliberação de minuta para a instrução normativa que 23 

regulamenta o entendimento sobre o “Conceito C” de desempenho acadêmico; 24 

A Diretora de Assuntos Comunitários e Estudantis, Amanda Bastos apresentou e 25 

explicou de maneira detalhada a minuta que delibera a Instrução normativa 01/2017 26 

que regulamenta o Conceito C, expondo a definição do conceito e como funcionará 27 

esta Portaria. Em seguida foi encaminhado para votação a aprovação dessa instrução 28 

normativa: Todos aprovaram. 6. O que ocorrer; O professor e pró-reitor Sandro 29 

Augusto Ferreira esclareceu algumas dúvidas e entendimentos de como funcionam 30 

as vagas reservadas aos indígenas nos editais do Colégios Universitários. Em seguida 31 

a Diretora Amanda Bastos deu um informe final acerca dos últimos processos 32 

seletivos, referentes aos editais 02/2018, 03/2018, 04/2018 e 05/2018 que estão em 33 

fase de conclusão, apresentando o quantitativo do resultado parcial de cada auxílio.  34 

Eu, Hanna Lourenço Ribeiro Nascimento, Secretária Executiva da Pró-reitoria de 35 
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Sustentabilidade e Integração Social, lavrei a presente ATA, que será lida por todos 36 

os presentes nesta reunião. Itabuna - BA, de 13 de abril de 2018. 37 


