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Ata da reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal da 
Bahia realizada no dia 28.06.2021, através de videoconferência. 

 
Aos 28 (vinte oito) dias do mês junho do ano 2021 (dois mil e vinte um), às 09 (nove) 1 
horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade 2 
Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência do Magnífico Reitor, 3 
Professor João Carlos Salles Pires da Silva, com a participação dos Conselheiros a 4 
seguir relacionados: Professores Eduardo Luiz Andrade Mota (Pró-Reitor de 5 
Planejamento e Orçamento), Cássia Virgínia Bastos Maciel (Pró-Reitora de Ações 6 
Afirmativas e Assistência Estudantil), Dulce Maria Carvalho Guedes (Pró-Reitora de 7 
Administração), Simone Souza de Moraes (GEO), Ricardo Carneiro de Miranda 8 
Filho (FIS), Suzana Oliveira Barbosa (COM), Iole Macedo Vanin (FFCH), Mônica 9 
Leila Portela (NUT), João Martins Tude (ADM), Ronaldo Pesente (FCC), Tânia 10 
Fraga Barros (FAR), Maiana Brito de Matos (ICTI – Camaçari), Hildenise Ferreira 11 
Novo (ICI), Luís Fernando Fernandes Adan (FMB), Sérgio Kopinski Ekerman 12 
(ARQ), Fernanda Almeida Vita (LET), Roberto Paulo Correia de Araújo (ICS), 13 
Henrique Tomé da Costa Mata (ECO), Dirceu Martins (QUI), Evandro Carlos 14 
Ferreira dos Santos (IME), José Mauricio Valle Brandão (MUS), Francisco Kelmo 15 
Oliveira dos Santos (BIO), Messias Guimarães Bandeira (IHAC), Ilka Dias Bichara 16 
(IPS), Júlio César de Sá da Rocha (DIR), Carmen Paternostro Schaffner (DAN), 17 
Marcio Vasconcelos Oliveira (IMS), Adriana Freire Pereira Ferriz ( Presidente do 18 
Conselho Acadêmico de Ensino), Andreia Cristina Leal Figueiredo ( Presidente do 19 
Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão), Cristovão de Cássio da Trindade de 20 
Brito (representante do corpo docente); os representantes dos servidores técnico-21 
administrativos Jomar Fadigas Cerqueira, Anderson Ferreira dos Santos e Antônio 22 
Bomfim Moreira; e os representantes estudantis Verbena Oliveira Amorim, Raquel 23 
Souza Franco, Arlindo Pereira de Souza Neto e Icaro Jorge da Silva Santana. 24 
Constatado o quórum regulamentar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, 25 
inicialmente, registrando pesar pelo recente falecimento do ex-Reitor da UFBA, 26 
Professor Germano Tabacof, cujo mandato se deu no período de 1984 a 1988, 27 
transmitindo sinceros sentimentos aos seus familiares e declarou luto oficial por três 28 
dias, informando, ainda, que lhe será feita uma homenagem nos moldes do último 29 
Congresso da UFBA, no qual fora homenageado o também ex-Reitor Roberto Figueira 30 
Santos, falecido aos nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Na 31 
oportunidade, noticiou que será realizado o sétimo Congresso da UFBA, o terceiro 32 
virtual, nos dias sete a onze de dezembro do corrente ano, quando, também, será 33 
celebrado os setenta e cinco anos da UFBA, ressalvando, contudo, que a data de criação 34 
da UFBA tem o marco real no dia dois de julho, coincidindo com a data da 35 
Independência da Bahia. Em seguida, franqueou a palavra àqueles que se inscreveram 36 
para pronunciamento, solicitando celeridade em função da extensa pauta e, de antemão, 37 
agradeceu ao Professor Messias Bandeira pelos relevantes serviços prestados enquanto 38 
Diretor do IHAC, bem como no Conselho Universitário, na perspectiva de seu anúncio 39 
de que esta será a sua última participação em reunião do referido Conselho. Iniciando o 40 
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expediente, fez uso da palavra o Conselheiro Antônio Bomfim Moreira, ressaltando 41 
que, como representante dos Técnico-Administrativos em Educação naquele Conselho, 42 
também, declarava pesar pelo falecimento do Professor Germano Tabacof, cuja 43 
presença foi muito marcante para a citada categoria; informou que a FASUBRA 44 
realizou, nos dias vinte e cinco e vinte seis de junho do corrente ano, uma plenária 45 
nacional para refletir sobre o atual desgoverno; que a ASSUFBA realizou um conjunto 46 
de assembleias nas cinco universidades do Estado da Bahia, objetivando escolher os 47 
delegados e delegadas que participaram da plenária nacional da FASUBRA, onde foi 48 
aprovado um plano de luta e refletiram sobre a situação do País; que estão contribuindo, 49 
sobremaneira, com as manifestações de rua que vem acontecendo; e demonstrou 50 
indignação acerca das possíveis fraudes nas negociações para compra da vacina 51 
Covaxin por parte do Governo federal. Em seguida, o Conselheiro Messias Guimarães 52 
Bandeira cumprimentou a todos e, também, lamentou o falecimento do Professor 53 
Germano Tabacof, registrando condolências aos seus familiares; informou que seu 54 
mandato estava expirando, sendo esta a sua última participação em reunião do 55 
CONSUNI, declarando agradecimentos a todos, em especial à Administração Central, 56 
acrescentando que fora um período importante e de grande aprendizado e que, no item o 57 
que ocorrer, faria uma pequena exposição sobre as atividades do IHAC sob a sua gestão. 58 
Em sequência, usou da palavra o Conselheiro Luís Fernando Fernandes Adan que, 59 
após cumprimentar a todos, registrou que se encontrava na Faculdade de Medicina e 60 
gostaria de manifestar o quanto se sente privilegiado no local e pediu licença para ler a 61 
placa de inauguração da Faculdade de Medicina da UFBA, na qual consta “Nesta sala o 62 
Professor Edgard Rego dos Santos dirigiu a Faculdade com amor e sabedoria, daqui 63 
projetou e comandou a construção do Hospital das Clínicas da UFBA, aqui fundou a 64 
Universidade Federal da Bahia. Homenagem da Faculdade de Medicina da Bahia no 65 
centenário do seu nascimento”. Salientou que, apesar de toda tristeza que assola o País, 66 
com muitos escândalos, o registro dos setenta e cinco anos da UFBA deve ser feito e leu 67 
outra nota, assinada pelos professores da Faculdade de Medicina, nos seguintes termos: 68 
“À comunidade do CONSUNI da UFBA e ao Magnífico Reitor, Professor João Carlos 69 
Salles Pires da Silva. Com os nossos mais respeitosos cumprimentos, nos colocamos à 70 
disposição da comunidade para responder, através de sindicância ou de qualquer outro 71 
instrumento institucional, a grave acusação de descumprimento das normas de 72 
biossegurança, estabelecidas pelo Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA 73 
no exercício da nossa docência, denúncia essa que foi apresentada no dia oito de junho 74 
passado. Há duzentos e treze anos, a FMB promove, divulga, produz e segue a ciência. 75 
Por conseguinte, cumpre à risca as orientações sanitárias de distanciamento social e do 76 
uso de máscara e álcool em gel em suas atividades.” Posteriormente, com a palavra, a 77 
Conselheira Suzana Oliveira Barbosa cumprimentou a todos e disse que seu informe 78 
referia-se à complementação acerca do ciclo de cinema, todavia, tendo em vista a 79 
extensão da pauta, poderia deixar para o final da reunião. Em seguida, o Conselheiro 80 
Ricardo Carneiro de Miranda Filho referiu ter se inscrito para, embora 81 
simbolicamente por ser virtual, dar um abraço no Professor Messias e congratular-se 82 
com ele pela sua gestão à frente do IHAC, tecendo elogios, ressaltando seu 83 
compromisso com a referida Unidade Universitária e afirmou a satisfação de ter atuado 84 
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com o mesmo, desejando-lhe boa sorte. Na sequência, o Conselheiro Júlio César de Sá 85 
da Rocha registrou o seu pesar pela perda do Professor Germano Tabacof, aproveitando 86 
a oportunidade para saudar o Professor Messias pela sua impecável contribuição à 87 
UFBA, através da parceria entre as universidades públicas. A Conselheira Tânia Fraga 88 
Barros informou que, ao final do mês junho, a Faculdade de Farmácia havia feito uma 89 
consulta para compor a nova gestão de 2021 a 2025 quando foram contemplados os 90 
Professores Denis de Melo Soares e Márcia Cristina Aquino Teixeira para os cargos de 91 
Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, encontrando-se o processo eleitoral em fase de 92 
finalização. O Conselheiro Evandro Carlos Ferreira dos Santos cumprimentou a 93 
todos e aproveitou a oportunidade para elogiar, também, o trabalho do Conselheiro 94 
Messias à frente do IHAC, o qual desempenhou sempre com muita garra, deixando 95 
registrado que o fim da gestão do mesmo não dará fim à parceria que foi construída. 96 
Finalizado os informes, foi submetida à apreciação e votação a minuta da Ata da 97 
reunião do Conselho Universitário do dia 05.05.2021, que foi aprovada por 98 
unanimidade. Ordem do dia, item 01: Relatório de Gestão da UFBA/2020. Relatoria: 99 
Conselheiro Ronaldo Pesente. Antecedendo a leitura do parecer pelo Relator, o 100 
Conselheiro Eduardo Mota, Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento, informou que o 101 
Relatório de Gestão da UFBA/2020 já havia sido apresentado ao Conselho de 102 
Curadores no dia vinte e cinco do corrente ano, ressaltando tratar-se, a sua pessoal 103 
exposição, de uma breve síntese, apontando os pontos mais relevantes do Relatório, a 104 
saber: 1- Gestão e Governança; 2- Resultados Finalísticos; 3- Gestão de Pessoas; 4- 105 
Infraestrutura; 5- Execução Orçamentária, informando que o material exposto, inclusive 106 
o gráfico seguinte de custeio, será disponibilizado a todos os Conselheiros e 107 
Conselheiras. Ao discorrer sobre o pluricitado Relatório, referiu que a pandemia 108 
COVID 19 não fizera a UFBA paralisar, ao contrário, aumentara o número de 109 
publicações e o primeiro Congresso Virtual foi um grande sucesso, além de tantas 110 
outras conquistas apresentadas no mencionado Relatório de Gestão. Por fim, apresentou 111 
o gráfico de custeio, informando que os recursos vêm sendo reduzidos e, portanto, o 112 
trabalho de redução de despesas e revisão de contratos seguirá sendo feito. Finalizada a 113 
apresentação, agradeceu a todos e se colocou à disposição para dirimir eventuais 114 
dúvidas. Em seguida, o Magnífico Reitor solicitou permissão para ler um texto que 115 
será enviado junto ao Relatório, caso seja aprovado, a saber: “A FORÇA DA 116 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. O exercício da autonomia supõe ser a 117 
Universidade capaz de reflexão, ou seja, ela deve debruçar-se sobre si mesma, no 118 
constante exame de seus gestos e na apresentação de suas metas de gestão e, é claro, de 119 
ensino, pesquisa e extensão - metas que, ao fim e ao cabo, lhe conferem conteúdo e 120 
sentido. Esse é um exercício de transparência e, também, de reafirmação da Instituição e 121 
de um projeto. No caso da Universidade Federal da Bahia, tal projeto consiste em 122 
realizar a excelência acadêmica no nível mais elevado em todas as áreas do 123 
conhecimento, reforçando, ademais, seu compromisso social, tanto por seu diálogo com 124 
a sociedade, quanto por sua capacidade de acolher, respeitar e transformar 125 
positivamente trajetórias de vida. Nesse sentido, a Universidade é um lugar natural de 126 
conhecimento, mas também é um ambiente de aprofundamento de ideais democráticos e 127 
de produção do saber, de deliberação institucional e de formação cidadã. Por isso 128 
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mesmo, coincidindo com valores elevados, sendo parte substantiva de uma aposta da 129 
sociedade a um projeto de nação não marcada pela desigualdade, mas marcada pelos 130 
valores da ciência, da cultura e da arte, a Universidade tem enfrentado ataques de forças 131 
obscurantistas que não respeitam seu lugar estratégico e antes a tomam como obstáculo. 132 
Em 2020, a nossa gestão foi submetida a duras provas. Não bastasse a dificuldade 133 
advinda da crescente defasagem orçamentária, foi preciso suspender atividades 134 
presenciais acadêmicas e administrativas, medida sanitária essencial de proteção à vida 135 
da comunidade. Nesse cenário adverso, entretanto, a UFBA não deixou de estar em 136 
movimento, realizando logo um grande Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e nos 137 
organizamos para as atividades não presenciais com o Semestre Letivo Suplementar. 138 
Também foi preciso desenvolver, em meio à tormenta, novos procedimentos de 139 
acolhimento e proteção à vida, de preparação para atividades remotas e, ainda, buscar 140 
recursos para diminuir a desigualdade no acesso às tecnologias digitais. Desafio imenso, 141 
portanto. Entretanto, para nossa Universidade é essencial resistir com o seu melhor, a 142 
saber, a preservação de sua dinâmica de ensino, pesquisa e extensão, com a gestão 143 
responsável de recursos, o reforço de sua energia e unidade acadêmica. Em sendo assim, 144 
até um Relatório de Gestão como este se torna um testemunho da natureza e resiliência, 145 
do modo como em nossa Instituição articulam-se atividades meio e atividades 146 
finalísticas. E, com efeito, temos conseguido, como mostra, claramente, esse nosso 147 
documento, preservar nossas metas e valores, com o talento, a dedicação e a seriedade 148 
de nossa comunidade, mesmo nesse adverso contexto de uma pandemia e de perversa 149 
restrição orçamentária. Nosso Relatório de Gestão torna-se, assim, a narrativa, bem 150 
embasada em dados e informações, de nossa travessia em meio ao deserto. O Relatório 151 
é um testemunho, pois, da força da Universidade Federal da Bahia em meio a essa 152 
travessia difícil, penosa, sobretudo porque, infelizmente, o deserto tem crescido, tem 153 
trazido aridez e dor, aflição e sofrimento a todo o sistema federal de ensino superior. 154 
Nosso Relatório, entretanto, é um documento claro de que, se o deserto cresce, temos 155 
sido bem sucedidos, coletivamente, em impedir que uma tal aridez cresça dentro de nós. 156 
Assim, sendo uma prestação de contas bem circunstanciada, nosso Relatório é, enfim, 157 
um elogio à nossa Instituição e uma afirmação do valor da Universidade Federal da 158 
Bahia, como Instituição pública, gratuita, inclusiva e de qualidade”. Finalizada a leitura 159 
do texto introdutório do Relatório de Gestão de autoria do Magnífico Reitor, este 160 
agradeceu ao Conselheiro Eduardo e a toda a sua equipe pelo brilhante trabalho e 161 
passou a palavra ao Conselheiro Ronaldo Pesente, Relator designado  pelo Conselho de 162 
Curadores, do Relatório de Gestão UFBA/2020 (Processo n° 23066.27963/2021-24), o 163 
qual  após cumprimentar a todos, agradeceu a parceria com a Professora Maria Valeska 164 
Franco Ribeiro,  que o ajudou nas análises feitas na documentação recebida como 165 
peças administrativas, contábeis e financeiras, explicando que tais análises se detém 166 
apenas em verificar a conformidade e a integridade do Relatório, ou seja, se o mesmo 167 
encontra- se nos moldes da legislação de forma íntegra. Salientou que, conforme o 168 
disposto no Art. 27 do Estatuto da UFBA, o Reitor submeterá, anualmente, ao Conselho 169 
Universitário a prestação de contas do ano anterior, acompanhada do parecer do 170 
Conselho de Curadores,  cuja atribuição, além desta,  é exercer a fiscalização econômica 171 
e financeira da Universidade, mediante a emissão de parecer, também, sobre a proposta 172 
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orçamentária e as alterações no orçamento programa, bem como examinar qualquer tipo 173 
de documentos contábeis da Universidade. Prosseguindo, o Conselheiro Ronaldo 174 
informou que, em seu Art. 28, o Estatuto da UFBA menciona a Coordenadoria de 175 
Controle Interno da Universidade Federal da Bahia como vinculada ao Conselho de 176 
Curadores, e que tem como atribuição supervisionar as atividades desenvolvidas na 177 
Instituição, especialmente, quanto à regularidade da gestão contábil, orçamentária, 178 
financeira, patrimonial e do sistema de pessoal. Informou que no dia vinte e um de 179 
junho do corrente ano, reuniram-se os membros do Conselho de Curadores, quando, na 180 
oportunidade, debateram, discutiram e geraram um parecer, procedendo, então, à sua 181 
leitura, o qual será apensado a esta Ata quando publicada, onde consta uma análise 182 
detalhada e minuciosa de cada ponto do Relatório de Gestão financeira referente ao ano 183 
2020, concluindo que a sua análise não fora animadora, pois produziu-se um saldo 184 
negativo de geração de caixa, ou seja, uma redução de treze milhões, quatrocentos e 185 
sessenta e oito mil reais, um panorama distinto do ano 2019, no qual apresentou um 186 
acréscimo de vinte e cinco milhões e quarenta e oito mil reais. Por fim, ressaltou que 187 
parte da declaração da Contadora da Universidade, ao referir-se às demonstrações 188 
contábeis e notas explicativas e suas eventuais restrições, reflete a conformidade 189 
contábil das atividades encerradas em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, 190 
pautada na macro função 020315 - conformidade contábil do Manual do SIAF – 191 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Destacou que para 192 
algumas situações, aguardam-se orientações dos órgãos superiores, segundo parecer do 193 
setor contábil. Enfatizou que percebeu, em todo o trabalho, muita organização e senso 194 
profissional por parte da equipe da PROPLAN, quando examinados os relatos 195 
integrados de gestão e seus anexos. Informou que o relatório contábil referente ao ano 196 
de dois mil e vinte, bem como a declaração da Contadora da Universidade Federal da 197 
Bahia apresentada ao Conselho de Curadores possuem documentos, substancialmente, 198 
de acordo com sugestões expressas na Decisão Normativa - TCU Nº 187, de nove de 199 
setembro de dois mil e vinte, realizando um processo de prestação de contas mais 200 
conciso, resultando em melhor compreensão nos modos de atuação da Universidade. 201 
Disse que não foi constatado nenhum indicativo de omissão no dever de prestar contas 202 
nos documentos apresentados e que é evidente a preocupação social que marca a gestão 203 
da UFBA. Ao final, sugere que a UFBA faça uma adesão ao Índice de Governança 204 
Corporativa do TCU, buscando sua autoavaliação e melhoria contínua da sua 205 
maturidade de governança, bem como apoiar a implementação de políticas de controle 206 
interno de gerenciamento de riscos. Diante do analisado, s.m.j, o parecer do Conselho 207 
de Curadores é favorável à aprovação do Relatório de Gestão da UFBA/2020 pelo 208 
Conselho Universitário. Ato contínuo, o Magnífico Reitor retomou a palavra, 209 
agradeceu ao Professor Ronaldo pela explanação e pelo intenso e dedicado trabalho e, 210 
logo após, submeteu o parecer ao pleno do Conselho Universitário, o qual foi aprovado 211 
por unanimidade. Item 02: Apreciação do nome do Professor Domingos Barreto de 212 
Araújo indicado para o cargo de Coordenador da Unidade Seccional de Correição. 213 
Inicialmente, o Magnífico Reitor concedeu a palavra ao atual Coordenador da USEC, 214 
senhor Carlos Roberto Souza, para o seu pronunciamento, o qual agradeceu à 215 
Administração Central a confiança nele depositada para ocupar o cargo e a todos os 216 
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dirigentes das Unidades Universitárias, que sempre lhe procuraram para discutir sobre 217 
processos administrativos disciplinares, um tema desconfortável, que envolve, muitas 218 
vezes, punição, que não é uma tarefa agradável, mas às vezes é um procedimento 219 
necessário. Por fim, colocou-se à disposição para ajudar o Professor Domingos no que 220 
for necessário. O Magnífico Reitor usou da palavra para demonstrar seu 221 
reconhecimento pelo grandioso e impecável serviço prestado pelo senhor Carlos 222 
Roberto durante o período que o mesmo esteve à frente da USEC e, em sequência, 223 
solicitou que a Conselheira Ilka Bichara, Diretora do Instituto de Psicologia, desse um 224 
testemunho pessoal acerca do Professor Domingos, a qual ressaltou ser uma indicação 225 
muito adequada, vez que o Professor Domingos, docente do IPS, é Doutor em 226 
Psicologia e também, em Direito, e que sempre ministrou disciplinas voltadas à 227 
Psicologia da paz jurídica, é motivado presentemente por essa questão, é preparado 228 
teoricamente, tem experiência, além de muito querido por todos, então, o IPS sente 229 
orgulho e aprova a indicação do Professor Domingos para o cargo. O Magnífico Reitor 230 
reiterou o testemunho da Conselheira Ilka acerca do Professor Domingos, dizendo que o 231 
conheceu na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, sempre com um papel 232 
agregador, com trabalho sério e sereno, com um caráter e conduta ilibada, além da sua 233 
dedicação e capacidade profissional, reafirmando a indicação do Professor Domingos 234 
para o cargo e solicitou que os Conselheiros se manifestassem quanto à indicação. 235 
Através de manifestações via chat, a indicação foi aprovada por unanimidade pelo 236 
Conselho Universitário, quando, então, o Professor Domingos fez uso da palavra, 237 
manifestando a sua satisfação em, mais uma vez, poder contribuir com a UFBA, 238 
desejando conseguir superar as dificuldades e agradecendo a todos pela sua indicação 239 
para o cargo por unanimidade. Item 03: Solicitação da Fundação Escola Politécnica 240 
(FEP) no sentido de o CONSUNI autorizar que a referida Fundação possa 241 
continuar apoiando os projetos da Universidade Federal do Sul da Bahia(UFSB). 242 
O Magnífico Reitor falou que a FEP já apoia os projetos da UFBA, considerando uma 243 
questão pacífica e solicitou que o Conselho Universitário se manifestasse acerca do 244 
tema, sendo aprovado por unanimidade. Item 04 (incluído na pauta): O Magnífico 245 
Reitor lembrou que na última reunião extraordinária foi aprovada a criação de dois 246 
novos Institutos na UFBA, o Instituto de Computação e o Instituto Multidisciplinar de 247 
Reabilitação e Saúde e, desse modo, constatou-se a necessidade da alteração do Art. 28 248 
do Regimento Geral da UFBA, no sentido de incluir essas duas novas Unidades 249 
Universitárias na redação do referido artigo. Ato contínuo, o Conselheiro Dirceu 250 
Martins fez uso da palavra, ressaltando que o supracitado artigo já deveria ter sido 251 
alterado anteriormente, com vistas à inclusão do Instituto de Ciência de Tecnologia da 252 
Informação (ICTI) e da retirada do ICADS, que deixou de fazer parte da UFBA, 253 
transformando-se numa nova Universidade Federal, a Universidade Federal do Oeste da 254 
Bahia (UFOB), cuja alteração do Art.28 do Regimento Geral teria que ser procedida 255 
mediante a elaboração de uma Resolução, na qual demandaria observância no atinente à 256 
ordem alfabética da relação de todas as Unidades Universitárias elencadas no caput do 257 
supracitado artigo. O Conselheiro Ricardo Miranda solicitou a palavra, referindo que 258 
os devidos esclarecimentos a fim de justificar as alterações realizadas deveriam ser 259 
feitos em formato de “Considerandos”. O Magnífico Reitor acatou a sugestão, destacou 260 
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que o texto sempre pode ser aprimorado, mas o importante é registrar que agora a 261 
UFBA tem trinta e quatro Unidades Universitárias devidamente criadas, renomeadas, 262 
quando preciso, mostrando a pujante situação da Instituição. Ademais, o Magnífico 263 
Reitor solicitou a manifestação dos Conselheiros, tendo sida a alteração do Art.28 264 
aprovada por unanimidade. Em O que ocorrer, o Magnífico Reitor concedeu a palavra 265 
ao Conselheiro Messias Guimarães Bandeira, que a havia solicitado por ser a última 266 
reunião do Conselho Universitário da qual participaria, a fim de apresentar, através de 267 
slides e comentários, um breve relato das ações desenvolvidas por ele durante o período 268 
de sua gestão à frente do IHAC, afirmando que esta é uma retransmissão da expectativa 269 
dos desejos e dos interesses da comunidade. Apresentou os aspectos que dão 270 
visibilidade ao IHAC, com dados técnicos atualizados; lembrou que o mesmo surgiu a 271 
partir do REUNI, em 2008, dentro do programa de reestruturação das universidades. Ao 272 
longo de sua exposição, destacou algumas premissas em relação à ampliação de vagas, 273 
alteração na relação professor/estudante, bem como a implantação das políticas 274 
afirmativas; citou os desafios superados com a sua implementação, como a politização, 275 
dificuldade de comunicação acerca do projeto com a comunidade, customização do 276 
sistema acadêmico, dentre outras; disse das dimensões políticas e sociais da UFBA 277 
sempre integrada com a comunidade; mostrou dados dos novos integrantes anualmente 278 
e a situação atual do IHAC em números, gráficos e índices. Na sequência, vários 279 
Conselheiros, praticamente, quase a sua totalidade, parabenizaram o Conselheiro 280 
Messias Guimarães pelo seu grandioso trabalho à frente da gestão do IHAC, ressaltando 281 
a sua luta e dedicação e as suas ímpares iniciativas em prol do desenvolvimento dos 282 
Bacharelados Interdisciplinares desde a implantação da referida Unidade Universitária. 283 
Em seguida, a palavra foi concedida à Conselheira Suzana Barbosa, destacando, 284 
também, o importante desempenho do Conselheiro Messias à frente do IHAC, e 285 
informou-o que, em relação ao regime de ciclos, a área de concentração de cinema e 286 
audiovisual para os estudantes do Bacharelado em Artes terá a oportunidade, 287 
brevemente, de poderem, também realizar um segundo ciclo na mencionada área, 288 
acrescendo que tal projeto está em fase final, elaborado pelo NDE da Faculdade de 289 
Comunicação e que, no início do segundo semestre do ano de dois mil e vinte e um, o 290 
mesmo será apreciado pelas instâncias internas da Faculdade de Comunicação para, 291 
posteriormente, ser apreciado pela UFBA; comunicou estar, também, em seu último ano 292 
de mandato e espera fazer essa transmissão com sucesso na solicitação para apreciação 293 
do segundo ciclo de cinema e audiovisual para os estudantes da UFBA. Ademais, o 294 
Conselheiro Antônio Bomfim apresentou uma moção de aplauso à excelência das 295 
atividades desenvolvidas pelos Técnico-Administrativos em Educação, tendo o 296 
Magnífico Reitor sugerido que fossem incluídos no texto da moção os professores e 297 
terceirizados, cuja alteração foi aceita pelo proponente, com a seguinte introdução: 298 
“MOÇÃO DE APLAUSO, APOIO E RECONHECIMENTO à excelência das 299 
atividades desenvolvidas pelos Técnico-Administrativos em Educação, Professores(as) 300 
e Terceirizados (as) que atuam no Sistema Federal de Ensino Público do Brasil.”, cujo 301 
texto, na íntegra, será anexado a esta Ata quando publicada.  Retomando a palavra, o 302 
Magnífico Reitor referiu que o Relatório de Gestão reafirma a capacidade de 303 
resistência, luta e de defesa da UFBA, além do compromisso de todos os servidores 304 
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públicos da UFBA, que contempla além dos professores e técnico-administrativos, 305 
também os terceirizados, parceiros etc. Não havendo mais pronunciamentos, o 306 
Magnífico Reitor agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, sobre a 307 
qual, eu, Terezinha Maria Dultra Medeiros lavrei a presente Ata que será devidamente 308 
assinada eletronicamente, com menção à sua aprovação. 309 

Aprovada, por unanimidade, em sessão virtual do CONSUNI de 02.09.2021. 310 
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PRESIDENTE - TITULAR

CAC/IPS (12.01.67.04)

Matrícula: 2024241

 (Assinado eletronicamente em 05/11/2021 13:57 )
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

TECNICO DE LABORATORIO AREA

FISIO/ICS (12.01.20.19)

Matrícula: 1754358

 (Assinado eletronicamente em 13/09/2021 11:31 )
ANDREIA CRISTINA LEAL FIGUEIREDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DOS/FOUFBA (12.01.27.02)

Matrícula: 2205161

 (Assinado eletronicamente em 23/09/2021 20:31 )
ANTONIO BOMFIM MOREIRA

AUX EM ADMINISTRACAO

BURMC/SIBI (12.01.38.11)

Matrícula: 282157

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 16:22 )
CARMEN PATERNOSTRO SCHAFFNER

DIRETOR - TITULAR

DD/EDAN (12.01.33.16)

Matrícula: 1914550

 (Assinado eletronicamente em 21/10/2021 15:12 )
CASSIA VIRGINIA BASTOS MACIEL

PRO-REITOR - TITULAR

PROAE/UFBA (12.01.03)

Matrícula: 1444532

 (Assinado eletronicamente em 20/09/2021 11:12 )
CRISTOVAO DE CASSIO DA TRINDADE DE BRITO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DEGEO/IGEO (12.01.14.01)

Matrícula: 6282486

 (Assinado eletronicamente em 09/09/2021 12:40 )
DIRCEU MARTINS

DIRETOR - TITULAR

IQUI (12.01.15)

Matrícula: 1171489

 (Assinado eletronicamente em 13/09/2021 09:49 )
DULCE MARIA CARVALHO GUEDES

PRO-REITOR - TITULAR

PROAD/UFBA (12.01.81)

Matrícula: 285521

 (Assinado eletronicamente em 10/09/2021 23:20 )
EDUARDO LUIZ ANDRADE MOTA

PRO-REITOR - TITULAR

DSC/ISC (12.01.12.01)

Matrícula: 282895

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 14:33 )
EVANDRO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

DIRETOR - TITULAR

DM/IME (12.01.17.03)

Matrícula: 1564314

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 16:35 )
FERNANDA ALMEIDA VITA

DIRETOR DE UNIDADE - TITULAR

CAEL/IL (12.01.18.21)

Matrícula: 2419732

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 15:07 )
FRANCISCO KELMO OLIVEIRA DOS SANTOS

DIRETOR - TITULAR

CA/IBIO (12.01.13.22)

Matrícula: 3198943

 (Assinado eletronicamente em 07/09/2021 11:44 )
HENRIQUE TOME DA COSTA MATA

DIRETOR - TITULAR

DEC/FCE (12.01.25.11)
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 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 09:38 )
HILDENISE FERREIRA NOVO

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 14:32 )
ILKA DIAS BICHARA



DIRETOR - TITULAR

DDI/ICI (12.01.31.02)

Matrícula: 2243104

DIRETOR - TITULAR

IPS (12.01.67)

Matrícula: 6426404

 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 19:13 )
IOLE MACEDO VANIN
VICE DIRETOR - SUBSTITUTO

DEGF/FFCH (12.01.56.29)

Matrícula: 1676942

 (Assinado eletronicamente em 14/09/2021 20:19 )
JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA

REITOR

 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 21:39 )
JOAO MARTINS TUDE

DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO - TITULAR

DADM/EADM (12.01.58.17)

Matrícula: 2533848

 (Assinado eletronicamente em 06/12/2021 15:54 )
JOMAR FADIGAS CERQUEIRA

TECNICO EM EDIFICACOES

NMC/COMAN (12.01.08.21.02)

Matrícula: 1871227

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 16:29 )
JOSE MAURICIO VALLE BRANDAO

DIRETOR - TITULAR

DMUS/EMUS (12.01.28.08)

Matrícula: 4277755

 (Assinado eletronicamente em 04/03/2022 12:59 )
JULIO CESAR DE SA DA ROCHA

DIRETOR - TITULAR

DEJF/FADIR (12.01.22.15)

Matrícula: 1377539

 (Assinado eletronicamente em 19/09/2021 22:48 )
LUIS FERNANDO FERNANDES ADAN

DIRETOR - TITULAR

DPED/FAMEB (12.01.21.11)

Matrícula: 1350817

 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 17:53 )
MAIANA BRITO DE MATOS

DIRETOR

DCTI/ICTI (12.01.93.01)

Matrícula: 3014570

 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 11:32 )
MARCIO VASCONCELOS OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

CAME/IMS (12.01.51.13)

Matrícula: 1739574

 (Assinado eletronicamente em 15/03/2022 19:14 )
MESSIAS GUIMARAES BANDEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CA/IHAC (12.01.11.02)

Matrícula: 2292319

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 17:03 )
MONICA LEILA PORTELA DE SANTANA

VICE-DIRETOR - SUBSTITUTO

DCN/ENUT (12.01.30.01)

Matrícula: 1194475

 (Assinado eletronicamente em 19/10/2021 11:28 )
RICARDO CARNEIRO DE MIRANDA FILHO

DIRETOR - TITULAR

DFS/IFIS (12.01.55.11)

Matrícula: 286700

 (Assinado eletronicamente em 07/09/2021 13:50 )
ROBERTO PAULO CORREIA DE ARAUJO

DIRETOR - TITULAR

ICS (12.01.20)

Matrícula: 7282322

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 14:39 )
RONALDO PESENTE

DIRETOR - TITULAR

DCC/FCC (12.01.61.06)

Matrícula: 1552455

 (Assinado eletronicamente em 13/09/2021 12:38 )
SERGIO KOPINSKI EKERMAN

DIRETOR - TITULAR

CAC/FARQ (12.01.57.16)

Matrícula: 3466650

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 14:34 )
SIMONE SOUZA DE MORAES

VICE DIRETOR DE UNIDADE - SUBSTITUTO

OCEANO/IGEO (12.01.14.07)

Matrícula: 2529336

 (Assinado eletronicamente em 06/09/2021 18:40 )
SUZANA OLIVEIRA BARBOSA

DIRETOR - TITULAR

DCOM/FACOM (12.01.60.04)

Matrícula: 1649812

 (Assinado eletronicamente em 13/09/2021 14:02 )
TANIA FRAGA BARROS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DACT/FFAR (12.01.29.08)

Matrícula: 287717



 (Assinado eletronicamente em 08/09/2021 13:12 )
TEREZINHA MARIA DULTRA MEDEIROS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
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Matrícula: 281489
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