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MINISTERIO DA EDUCAcAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

REITORIA - DIRETORIA GERAL 

ATA DA REUNIAO DO CONSUNI - CONSELHO 
UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA - UFSB, REALIZADA EM 30/04/2015 e 04/05/2015, NO 
CAMPUS JORGE AMADO. 

Presentes: Reitor Naomar Monteiro de Almeida Fllho (Presidente da Sessao); Vice-Reitora Joana 
Angélica Guimaräes da Luz; PrO-Reitores Joel Pereira Felipe (PROSIS); Ricardo de Araüjo Kalid 
(PROGEAC); Francisco José Gomes Mesquita (PROPA); Decanos AntOnio José Costa Cardoso 
(IHAC-CJA); Robson da Silva Magalhaes (CF-TC1); Decano Daniel Piotto (CF-CTA); e, 	por 
videocoriferência os Conselheiros: Raimundo José de Araujo Macedo (PROTIC), Augustin de Tugny 
(CF-Art), Carlos Alberto Caroso Soares (CF-CHS), Jorge Antonio Silva Costa (IHAC-CSC), Francesco 
Lanciotti Junior (IHAC-CPF), Asher Kiperstok (CF-Amb), Márcio Florentino Pereira (CF-SaOde) e os 
Representantes Discentes João Paulo Magalhäes, Vicente Izidro de Souza, Karyna Duarte Alcéntara 
e Samuel Martins de Jesus Branco. Em pauta os seguintes assuntos: A) informes sobre atos 
administrativos da Reitoria; C) Ordern do Dia: 1. Relatório da Gestão 2014, Expositora: Joana 
Guimaraes; 2. Definicao da oferta de Cursos de Segundo Ciclo, Proposta: Decanos dos CFs - 

Relator: Ricardo Kalid; 3. Edital para Rede AnIsio Teixeira - set/2015, Proposta: PROGEAC - 

Relator: Francesco Lanciotti Junior; 4. Concurso para o Magisterio Superior: Avaliacäo dos 
concursos realizados e Planejamento Preliminar do próxirno - Reiatório da Cornissäo de 
Selecao 	Docente, 	Relator: 	Antonio 	José 	Cardoso; 5. Concurso 	para 	Servidor Técnico 
Administrativo: Avaliacao dos concursos realizados e Planejamento Prelirninar do próxirno - 

Relatório da PROPA, Expositor: Francisco Mesquita; 6. Programacao da Jornada Pedagógica - 

Proposta: PROGEAC, Relator: Augustin de Tugny; 7. Escritório da UFSB em Salvador - 

Proposta: Reitoria; Relator: Francesco Lanciotti Junior; 8. Acordo de Cooperacao Técnica 
corn o Jardim Botânico de Nova York, Proposta: Reitoria. Relator: Joel Felipe; 9. Piano de 
Formacao 	Permanente 	Docente, 	Proposta: 	PROGEAC. 	Relator: 	Augustin 	Tugny; 
10. Atualizacao do Calendário Acadêrnico 2015, Proposta: PROGEAC, Relator: Raimundo 
Macedo; 11. Diretrizes para preenchimento do Piano de Ensino-Aprendizagern, Programa do 
Componente Curricular e Piano de Atividades Acadêmicas do CC - Proposta: PROGEAC. 
Relator: Carlos Caroso; 12. 	Comité de Etica de Pesquisa no Uso Animal (CEUA) - Proposta: 
PROGEAC. Relator: Jorge Costa; 13. Cornitê de Etica de Pesquisa Humana (CONEP) - 

Proposta: PROGEAC. Relator: AntOnio Cardoso; 14. Resolucao sobre Colegiados de Curso - 

Proposta: PROGEAC. Relator: Márcio Florentino; 15. 	Resolucao sobre Nucieo Docente 
Estruturante, Proposta: PROGEAC. Relator: Robson Magalhães; 16. 	Resultado da Cornissäo 
para elaboraçao de Diretrizes para implantacao e funcionarnento de Iaboratórios, proposta: 
PROGEAC. Relator: Asher Kiperstok; 17. Processo seletivo para transferência interna para o 
mesmo curso de graduacao para ingressantes no sernestre 2015.2 Edital n°xxx!2015, Proposta: 
PROGEAC, Relator: Joel Felipe; 18. Processo n° 23066.011945/2015-82 aiteracao do regime de 
trabalho do Prof. Mãrcio Garcia Maia. Relator AntOnio Cardoso. A) inforrnes sobre atos 
administrativos da Reitoria - 0 Reitor Naomar cornpartilhou sua participação em evento prornovido 
pela USP em que o modelo pedagOgico da UFSB foi apresentado; informou que a visita da auditoria 
ocorrida na Ultirna semana foi bem sucedida, visto que os auditores aprovaram a estrutura bem 
organizada para uma Universidade implantada ha tao pouco tempo. A Vice-Reitora Joana informou 
que o modelo pedagogico da UFSB foi muito bern conceituado na reunião da UNIPAMPA. 0 PrO- 
reitor Kalid informou que dentro das exigências do Edital PIBIPCI, a UFSB apresentou 119 pIanos de 
trabaiho e 60 foram aprovados. 0 PrO-reitor Joel informou que na paralisacäo dos servidores foi 
encarninhada a Reitoria carta de reinvindicacOes dos TAs, respondida em 14 de abril, sendo que que 
algurnas questoes foram acatadas e outras foram ponderadas para discussâo corn os Servidores; 
Informou que o PROEXT - Programa de apoio a Extensäo Universitária 2016 ficou a cargo da 
PROSIS, que recebeu 19 propostas, realizando análise por consultores ad hoc para qualificar os 
projetos; acrescentou que submeterá Os 19 projetos e que o MEC adiou o prazo de entrega para 08 
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47 de maio; avaliou o processo para formacäo da Comissâo de Etica como muito born e em breve os 
48 resultados seräo divulgados; disse que foi divulgada a programacão de 18 a 22 de maio. 0 PrO-reitor 
49 Joel compartilhou que haverá uma segunda reunião do Conselho Estrategico Social. 0 PrO-reitor 
50 Macedo informou que a Rede Nacional de Pesquisa - RNP lançou Edital para conectividade para a 
51 UFSB; compartilhou que realizaram açoes para interligar o escritOrio da CEPLAC em Salvador; disse 
52 também que o Sistema Integrado de Gestão de Atividades AcadOmicas - SIGAA, já está em processo 
53 de implantaçao. Comunicou também uma vista a UAB-UNEB a convite da SEC em que o projeto da 
54 UFSB foi apresentado. 0 Conselheiro AntOnio informou que haverá uma conferência livre do CFA no 
55 colégio Model, no dia 09 de maio e convida a todos. 0 Conselheiro Vicente leu carta enviada pelos 
56 discentes descontentes corn o modelo pedagOgico da Universidade, principalmente no que diz 
57 respeito ao Componente Curricular de Exames - CCX. 0 Reitor Naomar remeteu o item 13 da pauta 
58 para a proxima reunião. 0 Conselheiro Francesco informou que realizaram a Conferéncia Livre de 
59 SaUde que contribuiu para a comunidade se aproxirnar da UFSB. 0 Conselheiro João Paulo solicitou 
60 reabertura da discussão geral acerca dos auxIlios permanéncia. 0 Decano Jorge informou que 
61 haverá eventos nos dias 7 e 8 de maio no Campus Sosigenes Costa e cerimônia de entrega de 
62 diploma do PRONATEC. 0 Reitor informou que a sistemática de construção das pautas não coloca 
63 as novas questOes "na ordem do dia", mas no item "o que ocorrer" e, que, ao final da reunião serä 
64 realizado o encaminhamento para as propostas seguindo as regras aprovadas. 1. Relatório da 
65 Gestão 2014 - A Vice-reitora Joana apresentou o RelatOrio de Gestäo do ano de 2014; o documento 
66 possui informaçoes como: indicadores de desempenhos para os trés Camp!, vagas preenchidas em 
67 2014, gráficos de vagas ofertadas e preenchidas, notas de corte, selecao de docentes, informaçoes 
68 sobre concursos realizados, redistribuiçOes, estrutura de gestao, organograma, planejamento para 
69 2015, descriçäo das diretorias e suas acoes desenvolvidas, quantitativos de gastos no ano, planilhas 
70 corn previsão de pessoal ate 2017, fotos dos setores e seus funcionários, informacoes de alguns 
71 municIpios da região, descriçao de alguns CUNIs instalados. 0 Reitor Naomar sugeriu urn anexo 
72 detalhando as atividades dos Centros de Formaçao e dos IHACs. Acatadas algumas sugestoes e 
73 feitos os devidos ajustes, o relatOrio foi aprovado. 2. Definicao da oferta de Cursos de Segundo 
74 Ciclo. 0 relator Kalid apresentou seu parecer. Feitas as devidas discussOes entre Os Conselheiros, o 
75 Reitor encaminhou a aprovaçao do conjunto de propostas para Os cursos de 2 0  ciclo gerando 540 
76 vagas corn a cobertura das areas: Engenharia Florestal (40 vagas), Engenharia Agricola e Ambiental 
77 (40 vagas), Engenharia de Processos (80 vagas), Engenharia de LogIstica em Transporte (40 vagas), 
78 Engenharia Sanitária e Ambiental (40 vagas), SaUde Coletiva (60 vagas, corn duas entradas de 30 
79 vagas), Ciências Biologicas (40 vagas), Oceanologia (40 vagas), Administraçao (40 vagas), 
80 Antropologia (40 vagas), Direito (40 vagas), Ciências EconOmicas (40 vagas). Aprovaçao em 
81 consenso. 18. Processo n° 23066.01194512015-82 Alteracao do Regime de Trabaiho do Prof. Márcio 
82 Garcia Maia -0 Decano AntOnio apresentou a proposta de solicitaçao do regime de trabalho para DE 
83 do Prof. Märcio. A Vice-Reitora Joana encaminhou a proposta para aprovaçào. Todos aprovaram. 
84 5. Concurso para Servidor Técnico-Administrativo: Avaliação dos concursos realizados e 
85 Planejamento Preliminar do próximo - 0 PrO-reitor Mesquita apresentou a proposta para o prOximo 
86 concurso, disse que estão sendo negociadas trocas de vagas corn o MEC em razão da necessidade 
87 de alguns servidores corn formaçoes especificas; disse que a proposta para o prOximo concurso 
88 implica em levantamento de dados ate is de maio, avaliaçao da lista prévia e seu encaminhamento 
89 em 21 de maio, escolha da empresa que executará o concurso e a previsào de Edital para agosto de 
90 2015, corn resultado final previsto para 10 de fevereiro de 2016. Todos aprovaram. A Vice-Reitora 
91 Joana encerrou a reunião que será retomada na proxima segunda-feira as 8h30min. Itabuna-BA, 30 
92 de abril de 2015. Em 04 de maio de 2015 a reuniäo foi reiniciada retomando-se a pauta: 3. Edital 
93 para Rede AnIsio Teixeira - setI2015 - 0 relator Francesco encaminhou pela aprovação do texto, 
94 sugeriu revisão de texto e inclusão de documentos aceitos. 0 PrO-reitor Kalid informou que Os 
95 môdulos para os CUNIs foram aumentados para 40, em Itajuipe, Eunápolis, Nova Viçosa e Posto da 
96 Mata, corn entrada por meio do ENEM, mas fora do SISU e corn acréscimo da cota indigena, 
97 atendendo a proporçäo para cada municFpio segundo IBGE, garantindo o mmnimo de I vaga para 
98 cada CUNI e 8 vagas no CUNI de Cabrália. 0 Reitor Naomarsugeriu que Os itens 3.4.1 e 6.4 sejam 
99 simplificados em funçao da clareza que necessitarn. Foram sugeridas alteraçoes no Edital 

100 incorporadas pela relatoria. A proposta foi aprovada por consenso. 4. Concurso para o Magisterio 
101 Superior: Avaliaçao dos concursos realizados e Planejamento Preliminar do próximo - 
102 Relatório da Comissão de Selecäo Docente - 0 relator AntOnio sugeriu aprovacão mesmo 
103 destacando a insuficiência de subsIdios para a programaçao do próximo concurso. ApOs debate, 
104 aprovado por consenso. 6. Programaçao da Jornada - 0 Relator Augustin destacou que a 
105 programação é aberta para quem deseja participar, sugeriu que o item avaliaçao seja integrada as 
106 discussöes. 0 PrO-reitor Kalid acrescentou que foi construldo urn GT dentro da PROGEAC para 
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107 planejamento do Seminário Pedagogico. 0 Representante Samuel soiicitou a inclusào da discussäo 
108 sobre o CCX. Foi proposto que a Vice-Reitora Joana faca uma apresentacao do relatôrio 2014, e, 
109 confirmou sua participação efetiva no encerramento do mesmo; a referida professora concordou corn 
110 a sugestào. A proposta foi aprovada por unanimidade. 7. Escritório da UFSB em Salvador - 0 
111 Relator Francesco apresentou seu parecer e sugeriu aprovaçâo da Resolução. Apresentadas 
112 consideraçoes por vários conseiheiros e após várias manifestacoes foi aprovado por consenso. 
113 8. Acordo de Cooperacao Técnica corn o Jardim Botânico de Nova York - 0 Relator Joel 
114 considerou que a proposta estä ern conforrnidade corn a poiltica da UFSB, e sugerlu a aprovaçâo 
115 pelo seu mérito, mas recomenda que seja supervisionado pela procuradoria antes da assinatura. 0 
116 Decano Jorge expos que ha pianos de criar o Jardirn Botânico do Sul da Bahia, e que, já conta corn 
117 apoio, inclusive do Jardim Botânico de Nova York e tern ate 2 de maio para registrar a criaçäo no 
118 novo Jardim Botânico. A apreciaçâo do Jardim Botãnico do Sul da Bahia foi transferida para o item '0 

119 que ocorrer". 0 item de pauta n° 8 foi aprovado em consenso. 9. Piano de Formacao Permanente 
120 Docente - 0 Relator Augustin inforrnou que a eiaboração da proposta nega a existéncia de outros 
121 pIanos, sugeriu a reforrnulação da proposta tendo em vista as referências existentes que podern 
122 enriquecer sua elaboração. Foi sugerido ativar o GT para essa forrnuiação. Feitos os devidos 
123 esclarecimentos, o Reitor Naomar acredita que a pauta pode ser levada ao Serninário PedagOgico 
124 para dar inicio as atividades, propOs acatar o parecer pela reformulaçao do programa, o que é 
125 urgente, e, na prOxima reuniào, rediscutir o item. Todos concordaram. 10. Atualizacäo do 
126 Calendãrio Acadêmico 2015 - 0 PrO-reitor Kalid recapitulou as necessidades urgentes corno inIcio 
127 de prôxirno quadrimestre e sua repercussão nas atividades seguintes, soiicitando apoio da PROTIC 
128 para viabilizar a aplicacão do CCX. 0 PrO-reitor Macedo informou que não recebeu documentacao da 
129 secretaria executiva para análise. 0 Conseiheiro Mesquita sugeriu retomar a pauta na reunião do dia 
130 18/05 e analisar melhor as propostas. 0 Pró-reitor Macedo opinou que a questão näo é apenas 
131 discutir os calendários, rnas avaiiar suas irnpiicacOes nos processos internos operacionais. 0 Decano 
132 AntOnio sugeriu que a ponderaçao CCX/CCC seja de 50% a 50%. 0 Conselheiro Samuel concordou 
133 e enfatizou que a conceito do CCX requer urn debate mais profundo, sendo que Os pesos devern ser 
134 discutidos antes da entrega das notas. 0 Reitor Naomar considerou que a discussão necessita de 
135 aprofundamento, e propôs postergar a discussão ern urna sernana, sugeriu que a ponderacâo da nota 
136 do CCX nâo seja fixada no momento, corn a sugestao de rediscutir o CCX no CONSUNI dia 18 de 
137 rnaio. 0 Conselheiro Vicente comentou que a aplicação do CCX quebra o conceito inovador da 
138 Universidade. 0 Reitor Naomar advertiu aos estudantes presentes em Porto Seguro que seu protesto 
139 corn cartaz na frente da cârnera não é pertinente, visto que contam com representacäo legitirna no 
140 CONSUNI; propOs avaliar a reiteracäo e retificaçao do calendário corno pontos principais da prOxirna 
141 reuniâo. Todos concordararn. 0 Reitor Naomar remeteu assuntos não contemplados para a proxima 
142 reunião, agradeceu a participaçao de todos e encerrou a reuniào. Eu, NObia Limb de Oliveira, 
143 Secretária Executiva dos CONSELHOS, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada, será 
144 por todos assinada, ressalvando que a inteiro teor das falas e debates se encontra registrado em 
145 rneio eietrOnico, disponIvel conforme a Lei de Acesso a lnformacao (Lei 12.527, de 18 de novembro 
146 de 2011). Itabuna-BA, 04 de maio de 2015. 
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