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Ata da reunião ordinária do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal da Bahia realizada no dia 16.05.2022, através de 
videoconferência. 

 
Aos 16(dezesseis) dias do mês maio do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 9 (nove) 1 
horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão 2 
(CAPEX) da Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência da 3 
Conselheira Andreia Cristina Leal Figueiredo, com a participação dos Conselheiros a 4 
seguir relacionados: Professores Guilherme Bertissolo (Suplente da Pró-Reitora de 5 
Extensão Universitária), Maria Cecilia Sá Pinto Rodrigues da Costa(NUT), Sumaia 6 
Boaventura André (FAMED), Janice Aparecida Janissek (IPS), Glória Cecília 7 
Figueiredo (ARQ), Climene Laura de Camargo (ENF), Yeimi Alexandra Alzate 8 
Lopez (ISC), Fernando Antonio de Melo Pereira (ADM), Anamélia Lins e Silva 9 
Franco (IHAC), Wilson Mouzer Figueiró (IGEO), Adriana Bittencourt Machado 10 
(DAN), Nuno Jorge Rodrigues Teles Sampaio (ECO), Sandra Carneiro de Oliveira 11 
(EDC), Tânia Tavares Rodriguez (ICS), Raquel do Rosário Santos (ICI), Thierry 12 
Jacques Lemaire (FIS), Ivan do Carmo Machado (IC), Deolinda França de Vilhena 13 
(TEA), Helena França Correia (IMRS), Rosângela Janja Costa Araujo (FFCH), 14 
Débora de Lucca Chaves Preza (BIO), Bruno da Cunha Diniz (ENG), Roberta 15 
Benjamin (MUS), Laerson Morais Silva Lopes (FCC), João Glicério de Oliveira 16 
Filho (DIR), Renata Bielgemeyer da Silva Rambo (FAR) e Renata de Paula 17 
Trindade Rocha de Souza (FACOM). Havendo quórum, a Conselheira Presidente 18 
declarou aberta a sessão, franqueando a palavra no expediente. Inicialmente, fez uso da 19 
palavra o Conselheiro Wilson Figueiró que, após cumprimentar a todos, registrou que, 20 
no dia 06 do mês em curso, o Reitor da UFBA, João Carlos Salles, fora condecorado 21 
com a Medalha Tomé de Souza, concedida pela Câmara de Vereadores da nossa Cidade, 22 
acrescentando que em todo o seu tempo de universidade, começando na UFRJ, e já 23 
estando na UFBA desde 1990, nunca vira um reitorado atravessar tempos tão difíceis 24 
como estes que nós estamos vivendo, com contingenciamento de recursos para a 25 
Universidade, sem falar nos ataques ideológicos, na negação dos avanços das políticas 26 
de inclusão sócio-raciais da nossa Universidade, então, gostaria de ressaltar aqui que a 27 
atitude do Reitor João Carlos diante da UFBA e também da ANDIFES foi de uma 28 
altivez extraordinária, realmente singular, enfrentando todas as dificuldades, digno do 29 
nosso orgulho, capaz de dar várias respostas na defesa não só do bem público em geral, 30 
mas também do bem público universitário, resistindo e combatendo as investidas 31 
autoritárias. Em seguida, a Conselheira Andréia informou que o Conselheiro Thierry 32 
está em trânsito e pediu-lhe que transmitisse uma informação a vocês sobre a mudança 33 
na plataforma do CNPQ. Então, ele encaminhou uma mensagem que o CNPQ enviou 34 
para ele, a qual, neste momento, procederei a sua leitura: “Informamos aos usuários do 35 
sistema de informação do CNPQ que a integração da plataforma lattes, plataforma 36 
integrada à Carlos Chagas e ao diretório de grupos de pesquisa, o login no gov.br, criará 37 
apenas a nova alternativa de login para esses usuários. Não haverá qualquer mudança 38 
interna ao sistema ou às suas bases de dados, que atualmente são replicadas e possuem 39 
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várias cópias de segurança e diferentes dispositivos de armazenamento. Será 40 
implementada, também, uma nova interface para o login do CNPQ com o objetivo de 41 
ampliar a segurança de acesso aos sistemas.” Então, nesse sentido. A Conselheira 42 
Presidente arguiu que, de acordo com essa informação, não haverá grandes mudanças, 43 
mas, de qualquer forma, o Conselheiro Thierry recomenda que o ideal é que nós 44 
façamos uma cópia segura das nossas informações. Posteriormente, houve dois 45 
comentários rápidos de Conselheiros informando que já haviam salvo todos os dados 46 
dos seus lattes para o computador por medida de segurança.  Ato contínuo, a 47 
Conselheira Presidente lembrou que havia duas atas para apreciação, distribuídas 48 
previamente, as minutas das Atas das reuniões dos dias 04.04.2022 e 18.04.2022, 49 
agradecendo, de antemão, ao Conselheiro Wilson pelas colaborações e, mais uma vez, 50 
registrando o esforço enorme de D.Terezinha no sentido da elaboração das atas das 51 
reuniões de quatro Conselhos, em face da aposentadoria do servidor que tinha apenas 52 
essa incumbência, e, desse modo, ela teve que acumular essa função com todas as outras 53 
atividades diversas de apoio aos referidos Conselhos. Na sequência, o Conselheiro 54 
Wilson fez o seguinte pronunciamento: “eu só queria acrescentar que não é demérito 55 
nenhum a gente não conseguir lembrar de tudo que acontece numa reunião para colocar 56 
numa ata. Eu já escrevi várias atas e já tive dificuldade, algumas vezes, de lembrar, mais 57 
ou menos, ou exatamente, o que aconteceu. Queria colocar que esse trabalho não é só da 58 
senhora Terezinha, é um trabalho de todos nós e ela ainda está tendo “n” dificuldades 59 
com a aposentadoria do colega. Eu gostaria, também, de acrescentar que a ata não tem 60 
só o valor burocrático, mas tem valor histórico também, porque um historiador do 61 
século XXII pode querer saber o que se discutia no Conselho em épocas anteriores, 62 
então, quanto mais exato e expressivo nós pudermos ser, melhor o registro do ocorrido 63 
em nossas reuniões. Obrigada”. Retomando a palavra, a Conselheira Presidente 64 
reportou-se à questão das atas, submetendo, então, à aprovação a minuta da Ata do dia 65 
04.04.2022 e a do dia 18.04.2022, solicitando a manifestação dos Conselheiros através 66 
do chat, tendo sido ambas as Atas aprovadas pela grande maioria dos Conselheiros, 67 
registrando-se, apenas, uma abstenção em cada votação, da Conselheira Climene, 68 
justificada por ela não ter participado daquelas reuniões. Ordem do Dia: a) Processo 69 
n° 23066.012764/2022-01 – Proposta de abertura do Curso de Especialização em 70 
Pavimentação. Lido o parecer da PROEXT pelo Conselheiro Guilherme Bertissolo, 71 
suplente da Pró-Reitora de Extensão Universitária, foi o referido parecer aprovado por 72 
unanimidade. b)Processo n° 23066. 004136/2020-81– Relatório Técnico-Acadêmico 73 
do Curso de Especialização Avançada em Neuropsicologia. Foi, também, procedida a 74 
leitura do parecer da PROEXT pelo Relator, Conselheiro Guilherme Bertissolo, 75 
indicando a sua aprovação. Em seguida, a Conselheira Anamélia Lins e Franco 76 
questionou a demora do encaminhamento do Relatório em tela à PROEXT, tendo o 77 
Conselheiro Guilherme respondido que o referido Relatório demorara, também, para 78 
tramitar dentro da própria Unidade, esclarecendo que o Curso fora encerrado no final de 79 
2019, imediatamente anterior à pandemia, e o correspondente Relatório tinha sido 80 
apreciado na Congregação no começo de 2020 e, na época, o processo não tinha sido 81 
totalmente digitalizado. Concluindo, o Conselheiro Guilherme, disse acreditar que tenha 82 
sido essa a questão, mas que iria investigar e trazer as informações com segurança na 83 
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próxima reunião. Retomando a palavra, a Conselheira Anamélia arguiu que em tendo 84 
ela experiência em coordenar cursos de especialização, achava que se deveria trabalhar 85 
“no sentido de se integrar, se organizar, se reorganizar porque as dificuldades são muitas 86 
e é muito difícil fazer este link entre a PROEXT, PROPLAN, SUPAC, a Congregação 87 
da sua Unidade, representando um diálogo muito complexo e as pessoas não se 88 
conhecem e isso é muito importante na nossa cultura, acrescentando achar que nos  89 
constrange muito pensar que um estudante que terminou o curso há bastante tempo não 90 
recebeu o certificado num período curto”. Finalizando a sua fala, a Conselheira 91 
Anamélia disse que a Universidade tem um modo de pensar sua autoridade que deveria 92 
ser revisto, porque nada é tão questionável do que deixar a vida de um grupo de trinta e 93 
tantas pessoas com a vida suspensa, e muitas delas deveriam ter benefício financeiro ao 94 
receber o certificado. Ademais, a Conselheira Anamélia sugeriu que uma possível pauta 95 
para o CAPEX seria a integração, a relação UFBA entre nós, objetivando uma condição 96 
institucional melhor, uma imagem institucional, também, melhor. Ato contínuo, a 97 
Conselheira Presidente agradeceu à Conselheira Anamélia a pauta proposta, 98 
entendendo-a muito importante e comprometendo-se a tentar articular, inclusive com a 99 
PROEXT e a PROPLAN, a fim de trazer essa discussão para o CAPEX.Na sequência, o 100 
Conselheiro Guilherme, considerando as ponderações e sugestões apresentadas pela 101 
Conselheira Anamélia, referiu ser importante ressaltar que a Resolução referente aos 102 
Cursos de Especialização acabou de ser feita por este Conselho e, então, na verdade, é 103 
muito difícil, neste momento, saber o impacto que ela irá promover,  porque é muito 104 
recente, suscitando que, nesse caso, o efeito que esse marco legal vai causar nas 105 
propostas de cursos poderá ser um complicador e em relação a certificação é muito 106 
difícil, ainda, saber, acrescentando imaginar que, neste momento, a discussão seria, 107 
necessariamente, realizar um novo marco legal. Prosseguindo, o Conselheiro Guilherme 108 
referiu-se a uma série de complicadores que dificultam a agilização da elaboração dos 109 
Relatórios dos Cursos de Especialização dentro da Unidade responsável e a demora da 110 
sua aprovação pelas instâncias competentes e finalizou dizendo que, no caso daquele 111 
Relatório em tela, a pandemia contribuiu sobremaneira para ter demorado tanto para o 112 
seu envio à PROEXT. Posteriormente, a Conselheira Ana Amélia, ainda, fez uso da 113 
palavra, registrando que o marco legal é pouquíssimo conhecido pelas várias instâncias 114 
de técnicos e, nesse sentido, é preciso informá-los sobre a existência da nova Resolução. 115 
Ademais, a Conselheira Anamélia registrou várias diferentes questões, especialmente, 116 
negativas, e sugestões, decorrentes de sua experiência como Coordenadora de Cursos de 117 
Especialização. Ainda no atinente a esse longo debate, o Conselheiro Guilherme 118 
reiterou considerações e a Conselheira Sumaia Boaventura contribuiu com importantes 119 
reflexões. Na sequência, no item “O que ocorrer”, a Conselheira Presidente referiu ser 120 
importante esclarecer para os Conselheiros mais novos que nós recebemos propostas de 121 
atividades de extensão que, quando são provenientes das Pró-Reitorias, a instância de 122 
aprovação é o CAPEX, mas quando recebemos propostas de atividades de extensão 123 
provenientes de uma Unidade Universitária, a instância de aprovação é a Congregação. 124 
Nessa perspectiva, a Conselheira Andreia exemplificou que, da Faculdade de Medicina, 125 
ela recebe muitas dessas propostas, não obstante ela já tivesse conversado com a 126 
Conselheira que antecedeu a Conselheira Sumaia e até com esta também, mas continua 127 
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chegando, ainda, algumas propostas, quando, na verdade, não é pertinente, tem que 128 
aprovar mesmo na Congregação. Prosseguindo, a Conselheira Presidente informou que 129 
recebera uma proposta de atividade extensão, de número 17933, oriunda da 130 
Coordenação de Gestão Administrativa, com o título “Hortas urbanas e segurança 131 
alimentar e nutricional em bairros periféricos” sobre a qual ela disse ter dúvida, vez que 132 
a pessoa que fez a proposta é da Coordenação e, então, acrescentou não saber se é o 133 
CAPEX que aprova ou tem que ser aprovada na Congregação. Ademais, a Conselheira 134 
Andreia disse ter, também, as de números 1801 e 18055. Ato contínuo, o Conselheiro 135 
Guilherme fez uso da palavra, dizendo achar ser da PROAD, mas iria contatar com a 136 
Pró-Reitoria para dirimir qualquer dúvida. Demais disso, o Conselheiro Guilherme 137 
suscitou que a de número 17933 parece-lhe ser de uma servidora técnica e, embora 138 
vinculada a uma Pró-Reitoria, ele entende que a proposta não tem caráter institucional, 139 
vez que a lógica de projeto institucional funciona quando o(a) proponente trata-se de 140 
um(a) docente. E, concluindo, o Conselheiro Guilherme aduziu acreditar ser um caso 141 
omisso na Resolução, mas que iria consultar todas essas propostas com calma e traria na 142 
próxima reunião. Nessa perspectiva a Conselheira Presidente perguntou ao 143 
Conselheiro Guilherme se ele poderia dar um retorno antes da próxima reunião, porque 144 
precisava devolver a proposta à proponente, tendo o Conselheiro Guilherme dito 145 
acreditar que esses projetos não possam ser devolvidos, sugerindo que uma solução 146 
intermediária seria consultar a Pró-Reitora, Sra. Dulce Guedes, com vistas a obter a 147 
anuência e um parecer dela, porque, afinal, isso pode impactar na carga horária e 148 
desempenho da própria servidora. Por fim, a Conselheira Presidente apresentou uma 149 
proposta oriunda da PROGRAD, número 17964, relativa ao “Primeiro Seminário 150 
Interinstitucional do PIBID, do RPUFBA e UESB, Experiência e Residência na 151 
Formação de Professores”, sendo que o período foi de 04.04.2022 a 27.04.2022, e 152 
coloco-a para aprovação. Aprovada por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, a 153 
Conselheira Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, 154 
sobre a qual, eu, Terezinha Maria Dutra Medeiros, Secretária dos Conselhos Superiores, 155 
lavrei a presente Ata a ser assinada pelos Conselheiros presentes virtualmente, através 156 
do SIPAC, estando os pormenores da reunião gravados eletronicamente.  157 
Aprovada, com uma abstenção em sessão virtual realizada no dia 04.07.2022. 158 
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