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Ata da reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal da Bahia realizada no dia 14.11.2022, através de 

videoconferência. 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês novembro do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 9 (nove) 1 

horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) 2 

da Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência da Conselheira 3 

Andreia Cristina Leal Figueiredo, com a participação dos Conselheiros a seguir 4 

relacionados: Ronaldo Lopes Oliveira (PROPG)), Bruno da Cunha Diniz (ENG), 5 

Edleide de Brito (IME), Fernando Antônio de Melo Pereira (ADM), Fernando 6 

Henrique Martins da Silva (ICTI), Guna Alexander Silva dos Santos (IHAC), Helena 7 

Franca Correia (IMRS), Ivan do Carmo Machado (IC), João Glicério de Oliveira 8 

Filho (DIR), José Esler de Freitas Junior (EMVZ), Lenira Peral Rengel (DAN), 9 

Leonardo Medeiros Vieira (LET), Luciana Santos Cardoso (FAR), Maria da 10 

Conceição Pereira da Fonseca (NUT), Maíra Salles de Souza (ICI), Nuno Jorge 11 

Rodrigues Sampaio (ECO), Renata de Paula Trindade Rocha de Souza (FACOM), 12 

Sandra Carneiro de Oliveira (EDC), Sumaia Boaventura André (FAMED), Tânia 13 

Tavares Rodriguez (ICS), Thierry Jacques Lemaire (FIS), Wilson Mouzer Figueiró 14 

(IGEO), Yeimi Alexandra Alzate Lopez (ISC), Yumara Souza Pessôa (EBA) e, como 15 

convidados, a Conselheira Olivia Maria Cordeiro de Oliveira (Coordenadora de 16 

Pesquisa, Criação e Inovação) e o Professor José Neander Silva Abreu, Coordenador de 17 

Iniciação Científica, Criação e Inovação). Havendo quórum, a Conselheira Presidente 18 

declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos e iniciou o expediente da sessão. A 19 

Conselheira Yeimi Alexandra fez uso da palavra para divulgar a realização do 13º 20 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva em Salvador, a partir do dia 19.11.2022, 21 

organizado pelo Instituto de Saúde Coletiva, sendo o primeiro Congresso a ser realizado 22 

na UFBA em modo presencial, após o retorno das atividades presenciais. Em seguida, o 23 

Conselheiro Ronaldo Lopes, Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação, parabenizou  os 24 

pesquisadores (as) contemplados com  bolsas de produtividade em pesquisa do CNPQ, 25 

sendo 61 pessoas agraciadas nesse edital, entre renovações, ampliações e novos bolsistas; 26 

felicitou ainda os bolsistas em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora; por 27 

fim, reforçou que o Edital JOVEMPESQ e os quatro editais do CAPESPRINT seguem 28 

com inscrições abertas, sendo que três desses editais, no âmbito do CAPESPRINT, estão  29 

com prazo de inscrição se encerrando na presente data. A Conselheira Presidente 30 

esclareceu que em virtude da indisponibilidade da Sala dos Conselhos do Palácio da 31 

Reitoria  já  cedida para outro evento, foi acordado que a presente reunião do CAPEX 32 

seria realizada por videoconferência; informou que continua recebendo Propostas de 33 

Extensão de algumas Unidades Universitárias, cuja instância de aprovação é a 34 

Congregação da respectiva  Unidade, sendo seu envio ao CAPEX indevido,  solicitando, 35 

então,  que os Conselheiros (as) reforcem a orientação junto às suas Congregações, a fim 36 

de que essas propostas sigam sua tramitação correta, destarte, ratificando que as Propostas 37 

de Extensão recebidas no SIATEX oriundas do IHAC, Instituto de Letras e Faculdade de 38 

Medicina serão devolvidas para aprovação nas respectivas Congregações. 39 
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Continuamente, a Conselheira Presidente registrou  boas-vindas ao Conselheiro Guna 40 

Alexander Silva dos Santos, participando, pela primeira vez, de reunião deste Conselho, 41 

representando o IHAC; e, respondendo o questionamento do Conselheiro Fernando 42 

Antônio que aludiu à reunião anterior, na qual foram sugeridas algumas pautas para as 43 

próximas reuniões e perguntando  sobre a data de inclusão desses temas nas reuniões do 44 

Conselho, a Conselheira Presidente esclareceu que para a presente reunião, optou por 45 

não incluir esses novos pontos sugeridos, pois, devido ao ponto facultativo decretado para 46 

aquele dia, teve receio que não houvesse quórum e, ademais, por ter considerado 47 

pertinente retomar a discussão acerca do PIBIC, já iniciada no semestre passado, a fim de 48 

encerrar essa questão, complementando que como, ainda,  haverá mais duas reuniões do 49 

CAPEX, pelo menos, neste semestre, esses pontos serão abordados ainda em 2022. 50 

Finalizado o expediente, a Conselheira Presidente submeteu à apreciação e votação as 51 

minutas das Atas das reuniões realizadas nos dias 30.08.2021, aprovada com três 52 

abstenções, 03.10.2022, aprovada com duas abstenções, e 17.10.2022, também, aprovada 53 

com duas abstenções, não obstante a Conselheira Yeimi, reportando-se à ata do dia 54 

30.08.2021, solicitou a correção da palavra “Retomo” para “Remoto”, na linha 42, sendo 55 

a correção acolhida. Ato contínuo, a Conselheira Presidente ingressou na Ordem do dia, 56 

Item 01: Panorama atual do PIBIC. Expositor: Professor Neander Abreu (Coordenador 57 

de Iniciação Científica, Criação e Inovação da PROPG). A Conselheira Presidente, 58 

inicialmente, deu as boas-vindas ao Professor Neander Abreu e registrou seu 59 

agradecimento por ter aceito o convite de fazer essa apresentação no CAPEX;  60 

contextualizou acerca do motivo dessa apresentação, esclarecendo que, há um tempo 61 

atrás, a Professora Joyce e o Professor Thierry levaram o referido tema PIBIC ao CAPEX, 62 

em especial a questão do ponto de corte que estava sendo discutido nas comissões à época, 63 

acrescentando que, inclusive,  fora  formada uma Comissão do  CAPEX para aprofundar 64 

essas questões e compreender melhor o Programa, entretanto, os trabalhos foram 65 

suspensos no aguardo da mudança da gestão. Efetuados os esclarecimentos, a Conselheira 66 

Presidente passou a palavra ao Professor Neander para que iniciasse sua explanação, o 67 

qual, de início, apresentou o quantitativo de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 68 

na Universidade, no total de 1419 bolsas distribuídas entre os Programas PIBIC, PIBIC-69 

AF, PIBIC-JR, PIBITI e PIBIC-Milton Santos, sendo 330 bolsas financiadas pela 70 

FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia), 711 pelo CNPQ e 378 71 

pela própria UFBA; informou haver um trabalho no sentido de estreitar os laços do PIBIC 72 

com a FAPESB, a fim de que parte do gerenciamento que hoje é associado àquela 73 

Fundação fique mais integrado com a gestão da UFBA; afirmou ser objetivo da PROPG, 74 

para 2023, a criação de um sistema de comunicação das informações do PIBIC por meio 75 

virtual, com vistas a possibilitar o acesso às informações e procedimentos do Programa; 76 

ressaltou que dentre os docentes com dedicação exclusiva na UFBA, aproximadamente, 77 

um terço deles orienta estudantes do Programa; e enfatizou que todos os docentes que 78 

tiveram alunos de iniciação científica referentes aos Editais de 2021 e 2022, cujos 79 

relatórios com perspectiva de serem  apresentados até o final do corrente ano devem 80 

submeter o trabalho no Congresso UFBA, cujo prazo para submissão se encerra em 81 

25.11.2022; por fim, destacou a importância em fortalecer o referido  Programa nesse 82 

Congresso com a apresentação dos resultados das pesquisas realizadas e informou estar à 83 
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disposição do Conselho para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir acerca do 84 

PIBIC. Franqueada a palavra para esclarecimentos, a Conselheira Presidente questionou 85 

se para o ano de 2023 já existe algum planejamento direcionado à ampliação do número 86 

de bolsas, tendo o Professor Neander informado que apesar de todo o contexto de 87 

limitação de verbas para a Educação no último ano, a UFBA recebeu três bolsas do 88 

CNPQ, já implementadas no edital vigente;  que a  expectativa é que se obtenha  o mínimo 89 

para a  manutenção dos Programas para o próximo ano e afirmou que a Instituição, na sua 90 

esfera competente, tem buscado outras alternativas no sentido de aumentar essas bolsas. 91 

Retomando a palavra, a Conselheira Presidente sugeriu, como encaminhamento, que 92 

fosse dado prosseguimento aos trabalhos iniciados, anteriormente, pela Comissão 93 

instituída pelo CAPEX para discutir a questão dos critérios utilizados para a seleção dos 94 

projetos do PIBIC, sendo tal encaminhamento acolhido pelo Professor Neander. 95 

Continuamente, o Conselheiro Fernando Antônio pontuou que, segundo seu 96 

entendimento, o PIBIC ainda não conseguiu ter uma adesão maior de docentes e 97 

estudantes em virtude da sua competição com os estágios, cujo valor remuneratório é 98 

superior; concluiu parabenizando o sistema escolhido para submissão dos trabalhos ao  99 

Congresso UFBA,  que considerou de fácil compreensão, o que facilitou todo o processo 100 

de submissão;  aludiu ao atual formato  de inscrição, para informar que ao realizar sua 101 

inscrição no referido Congresso, lhe fora requisitado um procedimento diferente  para 102 

prosseguimento, lembrando  que, em edições anteriores, era possível se inscrever como 103 

participante externo. Acerca dessa questão, o Professor Neander informou que irá 104 

verificar junto à Coordenação se foi cancelada a opção de participante externo e que,  no 105 

que tange à defasagem de valores entre o PIBIC e os estágios, corroborou a dificuldade 106 

em competir com a remuneração dos estágios, pontuando que em casos nos quais o 107 

estudante desiste da bolsa para iniciar um estágio, o que tem sido feito é tentar realocar 108 

essa bolsa vacante com a maior brevidade possível para outro estudante, a fim de que ela 109 

seja transferida, ainda, em um tempo viável. Em seguida, o Pró-Reitor Ronaldo Lopes 110 

pediu a palavra para registrar o belo trabalho realizado pela Professora Joyce no tempo 111 

em que esteve à frente da gestão do PIBIC, destacando que a referida Professora, com sua 112 

diplomacia e capacidade de gestão, logrou reestruturar o Programa no âmbito da UFBA, 113 

o que possibilitou uma transição de gestão suave e sem questionamentos graves;  114 

ressaltou, ainda, não vislumbrar para curto prazo, a partir do que tem percebido nos 115 

Fóruns de Pró-Reitores, uma ampliação no número de bolsas PIBIC, pois considerou que 116 

todo o esforço tem sido direcionado em aumentar o valor das bolsas de modo geral no 117 

País; especificamente no âmbito da UFBA, informou que a Administração Central, 118 

também, irá trabalhar  no sentido de melhorar o valor das bolsas do PIBIC, a partir de um 119 

mapeamento dos dados disponíveis, a fim de pensar alternativas para o futuro. Finalizados 120 

os pronunciamentos, a Conselheira Presidente passou ao próximo ponto de pauta, Item 121 

02: Apreciação de processos, e como encaminhamento, sugeriu que ela mesma fizesse 122 

a leitura dos pareceres dos processos, visto que o Conselheiro Guilherme Bertissolo 123 

estava participando de um evento e a Conselheira Alessandra Santos de Assis, que faria 124 

a relatoria desses processos, não conseguiu acesso à sala de videoconferência para 125 

participar da reunião. Não havendo objeção, a Conselheira Presidente leu os pareceres, 126 

sendo todos apreciados e aprovados por unanimidade: a) Processo nº 127 
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23066.055912/2022-73 – Proposta de Abertura do Curso de Especialização em Gestão 128 

Escolar; b) Processo nº 23066.057920/2022-54 - Relatório Técnico-Acadêmico do Curso 129 

de Especialização em Microbiologia; c) Processo nº 23066.051369/2022-35 - Relatório 130 

Técnico-Acadêmico do Curso de Especialização em Saúde Coletiva, com concentração 131 

em Atenção Básica/ Saúde da Família – Turma 2020.1; d) Processo nº 132 

23066.051747/2022-81 - Relatório Técnico-Acadêmico do Curso de Aperfeiçoamento 133 

em Saúde Coletiva, com Ênfase na Prevenção de Agravos nas Doenças Sistêmicas. Nesse 134 

momento, o Pró-Reitor Ronaldo Lopes sugeriu que os relatórios fossem apreciados em 135 

bloco, juntando todos que possuem a mesma recomendação, sem a necessidade de leitura 136 

individual dos pareceres, como é feito nas reuniões do CAE, sendo a sugestão acolhida 137 

pelo plenário, mas a ser  implementada para as próximas reuniões; e) Processo nº 138 

23066.026696/2016-19 - Relatório Técnico-Acadêmico do Curso de Especialização em 139 

Ortodontia; f) Processo nº 23066.030126/2018-87 - Relatório Técnico-Acadêmico do 140 

Curso de Especialização em Comunicação e Política; e g) Processo nº 141 

23066.044008/2022-32 - Relatório Técnico-Acadêmico do Curso de Especialização em 142 

Segurança de Barragens para usos múltiplos. Continuamente, no Item 03, O que ocorrer, 143 

a Conselheira Presidente solicitou que os Conselheiros encaminhassem à SOC suas 144 

sugestões de ponto de pauta para a próxima reunião. A Secretária D. Terezinha sugeriu 145 

que a próxima reunião do CAPEX, agendada para o dia 28.11.2022, seja realizada por 146 

videoconferência, visto que haverá jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e, 147 

conforme Portaria nº 9.763/2022 do Ministério da Economia, o expediente nesse dia será 148 

encerrado às 11h, sendo a sugestão acolhida pelo plenário. Nada mais havendo a tratar, a 149 

Conselheira Presidente agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por encerrada 150 

a sessão, sobre a qual, eu, Terezinha Maria Dultra Medeiros, Secretária dos Conselhos 151 

Superiores, lavrei a presente Ata, a ser devidamente assinada, através do SIPAC, com 152 

menção a sua aprovação, estando os pormenores da reunião gravados eletronicamente. 153 

Aprovada, por unanimidade, em reunião virtual de 12.12.2022. 154 
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