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Reunião da Comissão de Políticas Afirmativas

Principais assuntos
1.

Participantes

Análise e

encaminhamento do Banco
de Projetos da BAP
2016/2017;

Fabiana Costa, Vinicius Neri, Isabel Lima, Jorge Miguel, Hans, Dhonatan,
Rosewelt, Rosangela, Thamiris, Fabiana Lima, Maria Aparecida, Hans
Anderson, João Felipe, Whine Moenda, Camila Soares, Leticia Lacerda.

2. Discussão sobre a
Política de Ações Afirmativas
da UFSB

Item

Informes e acompanhamentos
Inicialmente a professora Fabiana Costa, Diretora de Assuntos Comunitários e Estudantis, fez uma
introdução acerca da caracterização da Bolsa de Apoio a Permanência (BAP), falou sobre o novo caráter
que a Prosis implantou na BAP, no qual agora a bolsa tem um caráter acadêmico. Disse que:
A bolsa de Apoio À Permanência (BAP), normalizada pela Resolução Consuni 01/2016, consiste em
subvenção financeira, com periodicidade de desembolso mensal, destinada a prover as condições para a
manutenção dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômico, tendo por objetivo oferecer a
oportunidade para que os mesmos possam adaptar-se e dedicar-se à sua formação acadêmica em atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

1.

Explicou sobre o plano de atividades, o qual o estudante deverá desenvolver este plano vinculado a um
Banco de Projetos do Programa de Apoio à Permanência devidamente instruído com um termo de aceite
de um servidor docente ou técnico-administrativo para seu acompanhamento e supervisão, com finalidade
de sua participação em diversas atividades, tais como: atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de
extensão, realização de eventos, congressos científicos e congêneres da UFSB, atividades de
desenvolvimento de habilidades artísticas e esportivas e projetos de acessibilidade, educação
socioambiental e outros relacionados à sustentabilidade.
Além disso falou que o plano de atividades deve ser acompanhado e supervisionado por servidores
docentes ou técnicos-administrativos da UFSB e seu cumprimento é pré-requisito para a manutenção e a
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renovação da bolsa, sempre condicionados à aprovação dos respectivos supervisores. Assim como deve
seguir o modelo disponibilizado pela Prosis e prever a dedicação média de 8 horas semanais, totalizando
320 horas para todo o período de vigência da bolsa.
No final de sua fala a professora Fabiana mostrou o balanço das inscrições no banco de projetos, os quais
são 188 vagas, e 100 projetos inscritos no programa, ou seja, há 88 vagas disponíveis.

O discente André expõe seu ponto de visto ao fato de que os auxílios como transporte e alimentação serem
suspensos durante as férias, em que os alunos ficam sem receber, alegando que não concorda com isso.
A professora Maria Aparecida Lopes concorda, afirmando que o auxílio transporte e alimentação tem um
valor irrisório e que não deveriam ser suspensas.
A professora Fabiana Costa diz que essa não é uma decisão da UFSB, e sim um modelo que eles seguem
de todas a instituições de ensino federal, que suspendem suas bolsas durante o período de férias, por conta
de todo um orçamento.
2.

Maria Aparecida e o estudante Dhonata gostaria de saber como resolver a questão dessa suspensão dos
auxílios transporte e alimentação, que ficam prejudicados.
A professora Fabiana responde que este é um tema que será debatido na próxima reunião da Cpaf, e deixa
encaminhado para próxima reunião uma discussão sobre o orçamento do ano de 2017 e as políticas de
auxílios da UFSB.
Voltando ao banco de projetos, em comum acordo foi decidido que será mantido as 188 vagas, e os
estudantes deverão escolher qual a área de interesse, e dentro de um prazo, entrar em contato com o
supervisor.

A segunda pauta da reunião foi sobre a política de ações afirmativas da UFSB.
A professora Fabiana Costa propõe uma circulação de uma minuta de política afirmativas, que trata sobre
a questão de cotas aqui na UFSB na graduação e na pós-graduação, de uma forma constitucional, cotas que
abranjam quilombolas, negros e travestis.
3.
O discente Dhonata afirma que a fiscalização e o controle acerca das bolsas devem ser feito sim, porém
com cuidado, para não atingir pessoas vulneráveis ao preconceito da sociedade, e não cometer injustiças.
O discente Jorge Miguel também concorda que tenha urgentemente essa fiscalização, não só com as bolsas
e auxílios e sim com os cotistas, pois há muitos estudantes burlando os sistemas de autodeclaração.
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Para finalizar a professora Fabiana pede para que a próxima reunião seja na primeira ou segunda semana
de novembro, deixando duas pautas para serem discutidas que são: as políticas de ações afirmativas e a
proposta de orçamento de 2017.

