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COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PRAE/UESB 
REPRODUÇÃO DO PONTO 3 DA ATA 008/2018 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala 9 

do Mestrado em Agronomia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de 

Vitória da Conquista, realizou-se a reunião do Comitê Gestor do Programa de Assistência 

Estudantil – PRAE/UESB. Compareceram à reunião os seguintes membros: Maísa Oliveira 

Melo Ferraz (Representante titular da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – 

Proex), José Walter Sampaio Souza (Representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários – Proex), Tatyana de Aquino Moura de Carvalho (Representante 

titular da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, do campus de Itapetinga), Isabel 

Cristina de Souza Oliveira (Representante titular da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários, do campus de Jequié), Pedro Augusto Ferraz da Silva (representante discente 

do Campus de Itapetinga), Edilson Ferreira Batista (representação titular da categoria 

docente, campus de Itapetinga), José Antônio G. dos Santos (representação suplente da 

categoria docente, campus de Vitória da Conquista), Ilma da Silva Confessor Cândido 

(representante titular da PROGRAD), Thais Silva De Oliveira (representante discente do 

campus de Vitória da Conquista), Ulla Carla Santos e Marília do Amparo (representantes, 

titular e suplente, do serviço social). Os membros ausentes foram:  Marcelo Eça Rocha 

(representação titular da categoria docente, campus de Jequié), justificou a ausência, e 

Letícia de Jesus Araújo (Representante titular dos discentes do Campus de Jequié) não 

justificou a ausência. Convidado(s): Selma Matos Norberto (Assessora da AAPA), Fernanda 

Lima (pedagoga do campus de Itapetinga), Nádia Bianca Cardoso (pedagoga do campus de 

Vitória da Conquista), Marinalva Pereira de Souza (assistente social do campus de 

Itapetinga), Givanildo R da Silva (Discente do campus de Vitória da Conquista) e Lamarck M. 

S. Barbosa (Discente do campus de Vitória da Conquista). Dando início à reunião Maísa 

saudou a todos os presentes. Ponto 3 – Análise quanto ampliação de membros do Comitê 

Gestor – Maisa falou da composição atual dos membros do Comitê Gestor, sendo o total de 

11 (onze) representantes, sendo: quatro (4) membros da administração (um membro do 

PRAE de cada campus e um representante da PROGRAD); três (3) membros da categoria 

discente (um de cada campus); três (3) membros da categoria docente (um de cada campus); 

um (1) representante da equipe técnica (Serviço Social).  A Assessora Especial de Acesso, 

Permanência Estudantil e Ações Afirmativas (AAPA), professora Selma Matos, sinalizou que 

uma política estudantil no âmbito da Universidade pública, que se fundamente nos princípios 

da democratização do acesso e da garantia de permanência de todos os discentes, deve 



2 

 

orientar-se por uma perspectiva inclusiva e não assistencialista. A professora Selma Matos 

defendeu que para garantir uma efetiva política de permanência, que aponte para a 

necessidade de reconhecimento de direitos dos grupos historicamente excluídos e para a 

superação de todos os tipos de barreiras à participação plena, à socialização e ao sucesso 

acadêmico desses educandos, faz-se necessário uma gestão também democrática e 

participativa. Nesta perspectiva, disse a docente, a AAPA, que hoje responde pelos setores do 

PRAE e do NAIPD da UESB, propôs a ampliação do seu Comitê Gestor considerando que: a) 

faz-se necessário, no âmbito institucional, integrar e articular as ações do PRAE e do NAIPD, 

instâncias da UESB que hoje estão diretamente vinculados a política de acesso e 

permanência estudantil; b) é preciso garantir maior representatividade de discentes no 

âmbito da instância gestora diretamente responsável pela deliberação de políticas voltadas 

para as demandas e especificidades dos alunos, o Comitê Gestor; c) os graduandos cotistas, 

segmento contemplado pela politica de  ações afirmativas, também devem estar 

representados no âmbito do Comitê Gestor que define as políticas de permanência; d) na 

UESB existem três Diretórios Centrais dos Estudantes, um em cada campus, mas apenas um 

sindicato de docentes; e) existem dificuldades operacionais e financeira de garantir uma 

mobilidade mensal de um quantitativo muito grande de pessoas para as reuniões do Comitê 

Gestor. Assim, a AAPA propõe que o Comitê Gestor, de caráter consultivo e deliberativo das 

políticas estudantis na UESB, seja ampliado, embora o quantitativo de membros da 

administração seja mantido e substituições de representações sejam feitas. A Professora 

Selma Matos falou da necessidade de integrar todos os setores envolvidos com a 

Permanência Estudantil. Nesse sentido, um representante do NAIPD necessitaria fazer parte 

do comitê gestor. Outra colocação proposta pela professora é que tenha também a 

representação de um discente com deficiência, outro discente quilombola e outro indígena 

no Comitê. Considerando a necessidade de se assegurar um quantitativo de 13 membros do 

Comitê, para que seu funcionamento seja viável, tanto do ponto de vista financeiro como 

operacional, a professora Selma Matos destacou que os dois membros a serem substituídos 

deveriam ser da representação docente, uma vez que os professores, diferentemente do 

DCE, possuem apenas um sindicato, a ADUSB. Ainda pontuou quanto a alteração de nomes 

da Administração, sugerindo a inclusão da Assessoria, presidindo o Comitê, sendo a 

professora Selma, titular, e a gerente Maisa, sua suplente. Neste sentido, a proposta dos 

membros do Comitê Gestor passaria a ser: quatro (4) membros da Administração (um 

membro da AAPA de cada campus e um representante da PROGRAD); seis (6) membros da 

categoria discente (um de cada campus – total de três discentes; um discente quilombola, 
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um indígena e um com deficiência - total de três discentes, sendo o representante de cada 

segmento oriundo de um dos campi); um(1) membro da categoria docente; dois (2) 

representantes da equipe técnica (um do Serviço Social e um do NAIPD). O Professor Edilson, 

representante docente do campus de Itapetinga, solicitou que a proposta fosse encaminhada 

para ser apresentada em assembleia da ADUSB. Assim, a ata será enviada para todos os 

representantes do comitê e o professor irá apresentar a proposta na assembleia da ADUSB. 

Neste sentido, ficou o ponto de pauta para ser definido na próxima reunião do Comitê 

Gestor.  

 


