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Reunião da Comissão de Políticas Afirmativas

Pautas

Participantes

1. Abertura da reunião e
instalação da CPAf;

2. Esclarecimentos sobre o
regimento da CPAf;

3. Apresentação do resultado
de seleção da Bolsa de Apoio
à Permanência (BAP);

4. Análise e encaminhamento

Joel Pereira Felipe, Fabiana Costa, Amanda Bastos, Elisangela Almeida, Emely
Andreia, Fabiana Lima, Isabel Lima, João Filipe Sebadelhe, Celso Gayoso,
Larissa Duarte, Jorge Miguel Laje, Maria Aparecida Lopes, Dhonata Melo,
Vicente Izidro, Hans Anderson.

do Banco de Projetos da BAP
2016/2017;

5. Nota de Repúdio do 5º
Congresso Nacional de
Etnomatemática.

Item

Informes e acompanhamentos
Inicialmente, o pró-reitor Joel Pereira Felipe fez uma apresentação geral dos membros que constituem a
comissão de Política Afirmativas da UFSB, citando seus nomes e dizendo que esta apesar de ser uma
reunião formal, a comissão ainda não é oficial, pois ainda não há membros eleitos oficialmente.
Além disso cita os representantes de cada segmento: discentes, técnicos administrativos, docentes e
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sociedade civil.

O Pró-reitor Joel Pereira cita também os artigos da resolução do Consuni que fala sobre a convocação e
periodicidade das reuniões da Cpaf.
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Os Art.3 e 4 diz que:
“A cpaf se reunirá bimestralmente e em sessões extraordinárias mediante convocação de seu presidente
por inciativa própria ou por solicitação de um terço de seus membros”.
“Para disciplinar o funcionamento da Cpaf será aplicado, no que couber, o disposto na resolução Consuni
nº 15/2015, que regulamenta o funcionamento dos órgãos Colegiados da UFSB. ”

Art. 1 e 2 que diz:
“ As reuniões dos órgãos dos colegiados ocorrerão, ordinariamente, com periodicidade mensal ou,
extraordinariamente, mediante justificadas razões, com a presença da maioria de seus membros, salvo
disposição em contrário do Estatuto e do Regimento Geral. ”
“ A convocação de reunião ordinária de órgãos colegiados será feita pelo seu presidente, por escrito, com
antecipação de 48 horas, devendo nela constar a pauta de assuntos a serem tratados, salvo se forem
considerados reservados. ”

O professor Celso Gayoso faz uma observação sobre criar uma data ou um período fixo para as
determinadas reuniões da Cpaf
A professora Aparecida pede que é importante que sejam enviados os documentos que regem a Cpaf..
A Coordenadora de Permanência Estudantil, Amanda Bastos faz uma apresentação acerca das bolsas e
auxílios da sua coordenação, a Cape.
Ela fala sobre o decreto nº 7 /234 de 19 de julho de 2010, que estabelece o programa nacional de assistência
estudantil, cujo tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior
pública federal.
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Além disso, cita os objetivos e importância do programa de apoio a permanência estudantil na UFSB,
apresentando um balanço geral com números, valores e comtemplados pelas bolsas e auxílios, o quais são:
Auxílio creche
- Valor do auxílio - 321,00
- Contemplados: 40 estudantes
- Investimento mensal de 13.161,00
Auxilio eventos
- Valor máximo - 800,00
- 33 Auxílios deferidos, contemplando mais de 160 estudantes.
Investimento de 83.857,50
Auxílio instalação
- Foram ofertadas 60 vagas e 38 estudantes contemplados
- Auxílio destinado a estudantes ingressantes pela reserva de vagas nas modalidades L1 e L2.
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- O valor é variável e formado por: alimentação conforme renda per capita do estudante + auxílio transporte
e auxílio moradia.
- Investimento de 36.448,00
Auxilio emergencial
- Situações avaliadas pelos assistentes sociais e equipe de saúde da UFSB, que atendem alunos de situações
especial de vulnerabilidade social.
- O valor do auxílio é definido de acordo com a avaliação social e situação apresentada pelo estudante.
- 20 alunos atendidos
- Investimento de 7.724,00
Auxílios alimentação, transporte e moradia. Edital 01/2016
- Ao todo foram contempladas 180 vagas de auxílio alimentação;
47 auxílios moradia;
163 auxílios transporte
- Investimento:
Alimentação – 158.642,00
Moradia – 81.500,00
Transporte – 170.592,00
Auxílios alimentação, transporte e moradia. Edital 06/2016
- Ao todo foram contemplados 358 estudantes com auxílio alimentação;
115 auxílios moradia;
179 auxílios transporte
- Investimento:
Alimentação – 144.230,00
Moradia – 84.750,00
Transporte – 75.230,00

No final de sua apresentação, Amanda falou sobre a BAP, Bolsa de Apoio a Permanência que agora tem
uma nova característica, pois agora é permitido seu recebimento acumulado aos auxílios. Além disso a
BAP passou a ter um caráter acadêmico, pois estimula a participação do aluno com bolsas de pesquisas e
extensão.

O professor Joel Pereira falou sobre os demais auxílios que constam na resolução 01/2016, que já estão
previstos, porém ainda não são executados. São eles:
• Auxílio idiomas
• Auxílio intercambio
• Auxílio material didático
• Auxílio mobilidade e acessibilidade
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O Professor Joel faz uma observação respondendo à pergunta da discente Thamires, o qual questionou
porque que foi aberto recursos a BAP, se ninguém foi contemplado após o recurso. Ele explica que o
estudante tem o direito de entrar com recurso, mas isso não significa de que o aluno será contemplado com
a bolsa, uma vez que este resultado provém de uma análise pelos assistentes sociais.

A professora Fabiana Costa fez uma intervenção, querendo reforçar sobre esse espaço, como espaço de
uma discussão. O quão são importantes a comissão e a instituição dessa comissão, para todos juntos pensar
em novos caminhos futuros das ações afirmativas da UFSB, uma vez que vão chegar mais estudantes, mais
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auxílios e mais orçamentos. Que estas reuniões se torne um espaço de discussões construtivas e com
contribuições de cada um. Não levando em conta só o lado financeiro, e sim levando em conta todas as
questões que constituem as ações de políticas de afirmativas implementadas na UFSB.

Para finalizar o pró-reitor fala a respeito da carta que alguns alunos fizeram em relação a um atraso de um
pagamento do auxílio evento ocorrido em Goiânia. Ele lê a carta que os alunos fizeram, e logo depois lê
também uma resposta que a Prosis fez a esta nota de repudio, afirmando que será solicitado uma sindicância
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sobre o ocorrido.
A professora Fabiana Lima diz que na opinião dela, a Cpaf não deve se posicionar sobre essa nota de
repudio, pois quando aconteceu esse ocorrido, a comissão ainda não estava formada.

