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Presentes: Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho, Reitor da UFSB, Antônio José Costa 1 

Cardoso, Cacique Nalton Muniz Pataxó, Caio Formiga, Elizângela Almeida, Eva Dayanne Almeida de 2 

Coes, Fabiana Costa, Gilneto Selvo dos Santos, Joel Felipe, Joelson Ferreira de Oliveira, Luciano 3 

Veiga, Maria Muniz, Samuel Branco, Vanner Boere Souza, Wilker Tupinambá, Andrea Balmant, Flavio 4 

Reis Lima, Ivanilda Fernandes Gomes Poiares, Paulo Dimas de Menezes, Pedro Cardoso, Thaise 5 

Farias da Rocha, Wilson Bittencour, Camila Soares Ferreira, David Simões Soares, Maria Aparecida 6 

dos Santos Tidinha, Moane Vieira Sousa. Em pauta: Tema 01 – Congresso da UFSB e Participação 7 

do Conselho Estratégico Social; Tema 02 – Conselhos Sociais dos Campi e Processo de Escolha de 8 

Dirigentes da UFSB. Às treze horas e trinta minutos, do dia seis de outubro de 2016, reuniram-se, 9 

metapresencialmente, os membros do Conselho Estratégico Social da Universidade Federal do Sul 10 

da Bahia. Tendo constituído quórum, o Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho deu início à 11 

reunião. Cumprimentou os presentes e elogiou a instalação da rede virtual, cujo trabalho foi 12 

promovido pela Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação. Passou a palavra a Joel Felipe e a Vanner 13 

Boere quem se apresentaram. Vanner informou sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 14 

ocorrer entre 17 e 19 de outubro de 2016. Joel Felipe deu início à leitura da pauta, que foi aprovada 15 

pelos presentes sem alteração. Sobre o Tema 01, solicitou a todos acessarem a página virtual da 16 

UFSB, para conhecimento das temáticas a serem abordadas na fase preparatória do Congresso da 17 

UFSB, em outubro de 2016. Explicou o processo de inscrição. Reforçou a participação dos servidores 18 

docentes e técnico-administrativos e dos discentes. Anunciou que serão apresentados as propostas e 19 

os encaminhamentos do Fórum Social. Esclareceu a necessidade da participação do Conselho 20 

Estratégico Social no Congresso. Sobre o Congresso da UFSB, em novembro de 2016, explicou que 21 

contará com a participação de delegados, que representarão as categorias citadas. Cada classe, em 22 

cada campus, elegerá 10 representantes/ delegados, totalizando, assim, 90 participantes dessas 23 

categorias. O CES também deverá eleger 10 representantes. Os membros do Conselho Univesitário 24 

(Consuni) também participarão. Dando prosseguimento, Joel explicou a metodologia do Congresso. 25 

Apresentou as temáticas: (i) pesquisa, criação e inovação; (ii) ensino de graduação e pós-graduação; 26 

(iii) integração social/ extensão e apoio à permanência; (iv) tecnologias da informação e 27 

comunicação; (v) gestão; (vi) CES e Fórum Social; (vii) Plano Orientador. No âmbito dessas 28 

temáticas, serão discutidos o que foi realizado até o momento e as perspectivas futuras, tanto que os 29 

textos base para as discussões seguirão a seguinte estrutura – introdução, balanço e perspectivas. 30 

Em segundo momento da fase preparatória, serão realizadas as escolhas dos delegados. Paulo 31 

Dimas apresentou atividades que estão sendo desenvolvidas até o momento no âmbito do Conselho 32 

Estratégico Social, cujos resultados parciais serão apresentados na fase preparatória do Congresso 33 

da UFSB. Falou sobre a necessidade de redação de um documento base sobre balanços e 34 

perspectivas do CES. Após consulta aos presentes, ficou assim constituída a Comissão de Redação: 35 

Antônio Cardoso, Ivanilda Fernanes, Joelson e Moane. Os membros Paulo Dimas, Pedro Cardoso e 36 

David se oferecerão para apoio na concessão de dados, elaboração e revisão do texto. Paulo Dimas 37 

comprometeu-se a verificar as questões logísticas dos encontros da Comissão. Prosseguindo para o 38 

Tema 02, Joel introduziu a proposta do Conselho Estratégico Social do Campus (CESC). Em cada 39 

campus, atuaria o CESC, formado pelos membros do CES da respectiva área de abrangência 40 

daquele campus. O CESC seria análogo ao CES, conforme as especificidades da cada campus. O 41 

CESC como uma constituição menor, exerceria a função de espelho do CES nos respectivos campi. 42 

Desse CESC, conforme consta em Resolução n.º 17/ 2016 sobre as instâncias de gestão da 43 

Universidade, seriam eleitos um representante para representar o Conselho na Congregação de cada 44 
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Unidade Universitária, ou seja, um representante para cada U.U.. Prof. Naomar Monteiro de Almeida 45 

Filho sugeriu que os membros do CESC sejam ampliados para representações sociais locais. Os 46 

membros não concordam com a indicação de terceiros sem consulta prévia, para exercer a 47 

representação do CES e do CESC nas Unidades Universitárias. Prof. Naomar Monteiro esclareceu 48 

que, de imediato, os membros do CESC seriam membros natos do CES, com composição 49 

complementada por representantes de instituições conforme a temática e campo de atuação, para 50 

colaboração na respectiva Unidade Universitária, sendo estes membros externos indicados pelos 51 

Conselheiros do CES. Joel sugeriu deixar a indicação dos representantes do CESC nas 52 

Congregações das Unidades Universitárias para momento posterior, após a aprovação da resolução 53 

que trata desse Conselho. No Campus Sosígenes Costa, a discussão foi sobre se os membros natos 54 

do CES concorreriam de igual nível com os indicados externos para exercer as representações do 55 

Conselho Social nas Congregações. Nesse momento, devido a problemas logísticos de transmissão 56 

da videoconferência, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a tratar, Paulo Dimas encerrou a 57 

reunião no CSC, tendo sido encerrada também nos demais campi, da qual eu, Renan Araújo, lavrei a 58 

presente Ata. 59 


