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Presentes: Pró-reitora em exercício Fabiana Costa, Samuel Branco, Josivaldo Dias da Silva, Wilker 1 

Santana Carvalho, Elisângela Almeida dos Santos, Nailton Muniz Pataxó, José Carlos da Silva, 2 

Rogério H. Quintella, Ricardo Kalid, Gustavo Gonçalves, David Simões Soares, Maria Aparecida dos 3 

Santos, Camila Soares Ferreira, Paulo Dimas, Thaise Farias da Rocha, Andrea Balmant, Pedro 4 

Cardoso, Flávio Reis, Maristela Aragão, Eva Dayane Almeida de Góes. Em Pauta: 1 Informes sobre 5 

o CES. 2. Apresentação da versão final do regimento interno aprovado no Consuni. 3. 6 

Avaliação do CES em 2016. 4 Agenda do CES em 2017. Inicialmente a reunião foi aberta para 7 

informes de caráter geral, na qual várias pessoas deram seus comunicados. Em seguida, Paulo 8 

Dimas iniciou a reunião apresentando a versão final do regimento interno do CES, aprovado no 9 

CONSUNI. O conselheiro Samuel Branco, faz uma observação sobre o fato que os membros eleitos 10 

do CES, também deveriam ter o direito de serem articuladores de mobilização das reuniões, uma vez 11 

que sendo membros eleitos, o CES teria a possibilidade desta mobilização social ser feita pela 12 

própria sociedade externa, na ausência do reitor. Após isso, foi aberto um momento para que as 13 

pessoas presentes fizessem um balanço sobre o que foi o CES no ano de 2016. A conselheira 14 

Elisangela afirmou que, apesar das dificuldades que os membros encontram, as atividades que 15 

envolveram o CES foram realizadas com sucesso, sobretudo o Fórum Social. Os membros disseram 16 

que estas reuniões são de suma importância, pois proporcionam um espaço entre a Universidade e a 17 

sociedade, cujo resultado é positivo e relevante para o conselho. Paulo Dimas sugere que é 18 

importante que sejam criadas as comissões de organização do Fórum Social da UFSB. Fabiana 19 

Costa também faz uma avaliação sobre o CES, falou acerca dos desafios que o CES enfrentou, 20 

sobre seu primeiro ano de existência, das reuniões realizadas, destacando a criação de canais de 21 

diálogo entre a sociedade e a Universidade, lembrando que o CES é um espaço instutucional 22 

legitimado na UFSB. Além disso ela mencionou o papel fundamental do CES na realização do II 23 

Fórum Social, que é uma das atribuições regimentais deste Conselho. Ela finalizou falando sobre a 24 

participação do CES no I Congresso da UFSB, a ainda não definida, mas que certamente o Conselho 25 

terá um espaço para ouvir e ser ouvido no evento. Eva Dayane faz uma observação acerca da falha 26 

de comunicação que existe entre os conselheiros, uma vez que muitos deles só se comunicam nos 27 

dias da reunião. Com base nas manifestações dos Conselheiros, Paulo Dimas fez uma proposta para 28 

as próximas ações do CES neste ano de 2017: ampliar a comunicação entre os conselheiros, 29 

planejar e realizar II Fórum Social e preparar participação no I congresso da UFSB. No final da 30 

reunião, se deu um momento para todos os membros do CES, no qual eles manifestaram suas 31 

saudações e agradecimentos finais, além de darem opiniões acerca do que foi proposto na reunião. 32 

Ficou acordado que os conse;jheiros criariam um grupo no WhatsApp, a fim de que isso melhore e 33 

facilite a comunicação entre eles, para tratar de assuntos relacionados ao CES. Nada mais havendo a 34 

tratar, a encerrou-se a reunião, da qual eu, Hanna Lourenço, lavrei a presente Ata. 35 


