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Reunião da Comissão de Políticas Afirmativas

Principais assuntos

Participantes

1. Proposta de normatização
das cotas para os cursos de
segundo e terceiro ciclo da Amanda Suelen, Dhonata Melo, Fabiana Costa, Jorge Miguel, Mariana Lyra,
Rosangela Rocha, Roosewelt, Neymar Ricardo, Thamiris Pereira, Leticia
UFSB;
Lacerda, Vinícius Simas, Vinicius Silva.
2. Execução Orçamentária do
Plano Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes) para o
segundo semestre de 2017.

Item

Informes e acompanhamentos

A professora Fabiana Costa iniciou a reunião falando acerca do atual momento político em que estamos
vivendo, destacando como está sendo difícil para a Universidade, uma vez que os recursos dos PNAES
1.

foram diminuídos de forma bem significativa, afetando as ofertas de bolsas e auxílios para os alunos.
Além disso, ela informa que Neymar agora volta a Prosis para assumir um setor de avaliação e
monitoramento das políticas de ações afirmativas.

Em seguida começou a apresentação sobre a definição de uma proposta sobre a normatização das cotas
para os cursos de segundo e terceiro ciclo da UFSB. A discente do campus Paulo Freire, Leticia Lacerda,
apresentou a proposta que ela e seus colegas decidiram, a qual foi de um piso de 55% reservada para
2.

cotistas, cujo o público estabelecido pela lei de cotas, nº 12.711.
Logo depois, o discente Dhonatan Melo do campus Sosígenes Costa, apresenta a definição da proposta de
seus colegas, a qual foi de 75% das vagas destinadas para cotistas, cujo o público estabelecido pela lei de
cotas, nº 12.711.
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A professora Fabiana Costa faz um apanho geral sobre as duas propostas apresentadas e faz sua defesa em
relação a proposta número 1, a qual é a dos 55% para cotistas, uma vez que essa é a que mais se aproxima
da lei de cotas.
João Sebadelhe dá um informe que a partir dessa data, ele entrega sua titularidade de membro a Mariana
Lyra, nova assistente social do campus. Assim, ele fica como suplente, uma vez que Neymar não faz mais
parte da Comissão.
Para finalizar, iniciou-se a votação para decidir qual dessas duas propostas será encaminhada e apresentada
no Consuni. Por 6 votos a 4, venceu a proposta número 2, a qual é de 75% destinadas a cotistas.

Depois de finalizada o primeiro ponto de pauta, começou o segundo ponto de pauta, que trata acerca da
proposta orçamentária dos auxílios que serão ofertados no segundo semestre.
Vinicius Simas apresentou os seguintes dados:
DADOS ATUAIS – 2017.1
• Orçamento PNAES (Sem corte anunciado de 15%) R$ 2.122.180,00
• Total já utilizado R$ 1.219.881,57
• Auxílio Eventos já utilizado R$ 45.816,57
• Edital 06/2016 já utilizado R$ 598.400,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA COM RENOVAÇÃO DO EDITAL 06/2016
• Orçamento PNAES (Sem corte anunciado de 15%) R$ 2.122.180,00
3.

• Gasto Anual com a renovação do Edital 06/2016 (incluindo a oferta de 12 vagas Aux. Instalação)
R$ 2.129.047,57
• Saldo Anual (com a renovação) -R$ 6.867,57
*Esse valor não leva em conta o corte no orçamento PNAES
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SEM RENOVAÇÃO DO EDITAL 06/2016
• Saldo da não renovação do Edital 06/2016 R$ 466.006,00
• Oferta de Auxílios com o saldo resultante
• Auxílio Emergencial R$ 5.000,00
• Auxílio Eventos (Orçamento de R$70 mil) R$ 24.183,43
• Auxílio Instalação R$ 12.336,00
• Auxílio Creche (Oferta de 10 novas vagas) R$ 16.050,00
• Novo Edital Unificado R$ 406.310,00
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RESUMO
• Saldo decorrente da não renovação do Edital 06/2016 R$ 466.006,00
• Soma de gastos previstos com Aux. Eventos, Instalação, Emergencial e Creche R$ 57.569,43
• Gasto previsto do Novo Edital Unificado R$ 406.310,00

Assim que Vinicius finaliza sua apresentação, Fabiana Costa esclarece o motivo do orçamento,
justificando mais uma vez, que é por conta dos cortes que o governo realizou sobre o PNAES, e que por
isso a verba está bem apertada.
O discente Jorge Miguel sugere fazer algumas alterações no orçamento e propõe que ocorra outra reunião
da Cpaf, para poder discutir sobre isso. Desse modo, ficou decidido uma reunião extraordinária para
definir sobre estas propostas de ofertas das bolsas e auxílios.

