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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE DELIBERAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) E DO CONSELHO DE CURADORES 

REFERENTE AO ANO 2021. 

 

 

1. Conselho Universitário. 

 

1.1 Nº de reuniões: 09 

 

1.2 Resoluções formalizadas: 

 

01/21 – Dispõe sobre as relações entre a Universidade Federal da Bahia - UFBA e Fundações de 

Apoio, nos termos da Lei nº8.958, de 20 de dezembro de 1994, Decreto nº7.423, de 31 de 

dezembro de 2010, Decreto nº8.240, de 21 de maio de 2014 e Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 

2014. 

 

02/21 – Revoga a Resolução nº05/2013 e ratifica o inciso I do § 2º do Art.1º do Regimento 

Interno do Instituto de Geociências, documento Anexo à Resolução nº 08/2011. 

 

03/21 - Dispõe sobre o caráter especial do semestre 2021.2 e dá outras providências. 

 

04/21 – Dispõe sobre a criação do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde (IMRS) da 

Universidade Federal da Bahia e dá outras providências. 

 

05/21 - Dispõe sobre a criação do Instituto de Computação (IC) da Universidade Federal da Bahia e 

dá outras providências. 

 

06/21- Altera o Art. 28 do Regimento Geral da UFBA. 

 

07/21- Dispõe sobre o semestre 2022-1, em conformidade com os requisitos de biossegurança 

contra a COVID-19, e dá outras providências. 

 

 

1.3 Outras discussões/deliberações: 

 

- Avaliação do Semestre Letivo 2021.1. 

 

- Apresentação da Administração Central sobre a previsão orçamentária da UFBA. 

 

- Apresentação do Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA sobre o cenário da 

pandemia COVID 19. 

 

- Relatório de Gestão da UFBA 2020. 

 



- Apresentação sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pelo Comitê de Adequação à LGPD. 

 

- Instalação de um Planetário e um Observatório Astronômico. 

 

- Apresentação do protocolo para retomada progressiva das atividades presenciais no âmbito da 

Administração Central. 

 

-  Aprovação da solicitação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX) a fim de que o 

Conselho Universitário autorize a referida Fundação a apoiar os projetos da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

 

- Aprovação da solicitação da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX) no sentido de 

que o Conselho Universitário autorize a referida Fundação a apoiar os projetos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). 

 

- Renovação da autorização do Conselho Universitário a fim de que a FAPEX possa continuar 

apoiando os projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), Universidade 

Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 

 

- Aprovação da solicitação da FAPEX no sentido da renovação da autorização do Conselho 

Universitário a fim de que a referida Fundação possa continuar apoiando os projetos da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

 

- Aprovação da solicitação da FAPEX no sentido de que o Conselho Universitário renove a 

autorização a fim de que a referida Fundação possa continuar apoiando os projetos da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 

 

- Aprovação da solicitação da Fundação Escola Politécnica (FEP) no sentido de que o Conselho 

Universitário autorize a referida Fundação a apoiar os projetos da Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA). 

 

- Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor para exercício em 2022 (eleito o Professor 

Francisco Kelmo Oliveira dos Santos). 

 

- Definição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário. 

 

1.4 Títulos Honoríficos aprovados: 

 

“Professor Emérito”: Jairnilson Silva Paim 

Ordep José Trindade Serra 

 

 

2. Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

2.1 Nº de reuniões: 02 

 

2.2 Resoluções formalizadas: 

 



01/21 – Aprova o Calendário Acadêmico 2022 (1° e 2° semestres) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). 

 

02/21 – Altera os §§ 3° e 4° do Art. 8° da Resolução n° 05/03 e dá outras providências. 

 

03/21 -  Institui o Programa Especial de Participação de Professores Voluntários nas Atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (PROPAV) na UFBA. 

 

2.3 Outras discussões/deliberações: 

 

- Relatório Institucional Consolidado 2020 do Programa de Educação Tutorial PET/UFBA. 

 

- Calendário Acadêmico/UFBA do ano letivo 2022. 

 

- Apreciação da solicitação do reconhecimento do notório saber do Professor Jaan Valsiner. 

 

 

3. Conselho Acadêmico de Ensino. 

 

3.1 Nº de reuniões: 31 

 

3.2 Número de processos apreciados: 296 

 

3.3 Resoluções formalizadas: 

 

01/21 - Dispõe sobre o Coeficiente de Rendimento de alunos nos Cursos Intensivos do Semestre 

2020.2 da Universidade Federal da Bahia. 

 

02/21 – Dispõe sobre as atividades de ensino no semestre 2021.2 para os cursos de graduação e de 

pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal da Bahia. 

 

03/21 – Dispõe sobre o trancamento total e parcial de inscrição em componentes curriculares no 

semestre 2021.2. 

 

04/21 - Dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao 

reconhecimento de títulos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por 

instituições estrangeiras de ensino superior e pesquisa, requeridos por refugiados, solicitantes de 

refúgio, asilados, apátridas e demais imigrantes indocumentados, regularmente admitidos no Brasil. 

 

05/21 – Regulamenta as atividades de monitoria no âmbito dos cursos de graduação, na UFBA e 

revoga as Resoluções n. 06/2012, 07/2017, 02/2018 e 11/2019. 

 

06/21 – Dispõe sobre revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de ensino superior 

estrangeira. 

 

07/21 - Dispõe sobre a adesão dos cursos da Escola de Teatro e de Belas Artes da UFBA ao SISU 

2022, em caráter excepcional. 

 



3.4 Instruções Normativas formalizadas: 

 

01/21 – Dispõe sobre procedimentos referentes à realização de avaliação de conhecimentos, 

conteúdos e habilidades nos processos de revalidação de diplomas ou de reconhecimento de títulos 

de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) estrangeiros. 

 

02/21 – Dispõe sobre a avaliação da aprendizagem para as atividades práticas dos componentes 

curriculares, desenvolvidas em modalidade presencial no semestre 2021.2, para os cursos de 

graduação da Universidade Federal da Bahia. 

 

03/21 – Dispõe sobre processos de criação, reestruturação ou alteração curricular isolada dos cursos 

de graduação da UFBA, até a implementação do disposto na Resolução CONSEPE 02/2021. 

 

04/21 – Dispõe sobre a inclusão da categoria de imigrante naturalizado brasileiro nas normas 

referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de títulos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de ensino 

superior e pesquisa. 

 

 

3.5 Outras discussões/deliberações: 

 

- Revisão do REGPG (Regulamento do Ensino de Graduação e Pós-Graduação) 

- Participação em três Mesas nos dois Congressos UFBA: Diálogos sobre o REGPG; Marco 

regulatório de revalidação de diplomas de Graduação e de reconhecimento de títulos de Pós-

Graduação. 

 

- Revalidação de diplomas de Graduação e de reconhecimento de títulos de Pós-Graduação 

estrangeiros para refugiados e demais imigrantes indocumentados. 

 

- Eleição das Professoras Márcia Barbosa de Menezes e Ana Verena Magalhães Madeira, 

respectivamente, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente (reeleita) para exercício em 2022. 

 

4. Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. 

 

4.1 Nº de reuniões: 13 

 

4.2 Resoluções formalizadas: 

 

01/21 – Aprova as Normas Complementares para oferta dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

denominados Especialização na Universidade Federal da Bahia. 

 

4.3 Outras discussões / deliberações: 

 

- Perspectivas e propostas para 2021 da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e da Pró-Reitoria 

de Extensão Universitária. 

 

- Discussão sobre extensão remota/não presencial: condições para realização e registro. 



 

- Discussão sobre demandas computacionais dos grupos/laboratórios de pesquisa em funcionamento 

na UFBA. 

 

- Apreciação de vários processos relativos a Cursos de Especialização (Propostas e Relatórios 

Acadêmicos). 

 

-  Apreciação de algumas Propostas de Extensão oriundas de Pró-Reitorias. 

 

- Eleição da Presidente e da Vice-Presidente do CAPEX para exercício em 2022 (reeleitas, 

respectivamente, Andréia Cristina Leal Figueiredo, Yeimi Alexandra Alzate Lopez). 

 

5. Conselho de Curadores. 

 

5.1 Nº de reuniões: 02 

 

5.3 Discussões/deliberações: 

 

- Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão da UFBA/2020. 

 

- Apreciação e aprovação do PAINT (Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna) 2022. 

 

- Eleição do Presidente do Conselho de Curadores para exercício em 2022 (reeleito o Professor João 

Martins Tude). 

 

 

 

Salvador, 31 de janeiro de 2022 

 

 

 

Terezinha Maria Dultra Medeiros 

Secretária dos Conselhos Superiores 


