
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL CONSULTA DEMOCRÁTICA À 
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA INDICAÇÃO DA NOVA REITORIA DA UFBA (2022-
2026) E NOTIFICAÇÃO À CHAPA 2 PARA INDICAÇÃO DE CANDIDATO(A) 
SUBSTITUTO(A) A VICE-REITOR(A) NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE INAPTIDÃO 
SUPERVENIENTE DA CHAPA INSCRITA. 

Às dezessete horas e trinta e oito minutos do dia vinte e seis de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, na sede da APUB Sindicato, situada à Rua Aristides Novis, 44, 
Federação, município de Salvador, Estado da Bahia, reuniu-se a Comissão Especial 
para Consulta Democrática à Comunidade Universitária para analisar a renúncia 
do professor André Gusmão Cunha à condição de candidato a Vice-Reitor na 
Chapa 2- UFBA Inclusiva e Diversa em Defesa da Vida e a aptidão da Chapa 2 de 
permanecer na Consulta, pois não foi indicado substituto e as Normas da Consulta 
estabelecem como requisito para participação que as chapas inscritas sejam 
binominais, conforme prevê o ort. 6º, § 2º, e art. 7° das referidas Normas. Após 
debate, a Comissão Especial , em estímulo à participação democrática das 
chapas e novamente aplicando por analogia o art. 8°, § 5° das Normas da 
Consulta, decidiu conceder pelo segunda vez à Chapa 2 o direito de substituir em 
24 (vinte e quatro) horas o cardidato renunciante para completar a chapa e, 
assim, cumprir os requisitos previstos nos arts. 6°, § 2º, e 7º das Normas, advertindo o 
professor Fernando Costa do Conceição, candidato a Reitor pela Chapa 2, que o 
exercício reiterado do direito de substituição pode configurar abuso. Em seguida, 
considerando que a comunicação oficial entre Comissão Especial e chapas é feita 
por protocolo e entrega presencial de documentos impressos (físicos), que a 
Chapa 2 encontra-se pela segunda vez sem candidato(a) a Vice-Reitor(a) e que 
o professor Fernando Conceição está fora do Brasil e isto d ificulta entregar-lhe 
notificação impressa, debateu-se a forma de notificá-lo oficialmente, ainda que 
excepcionalmente por ouiro c anal . O professor Emanuel Lins relatou que, em nome 
da Comissão, fez contato telefônico com o professor Fernando Conceição 
solicitando-lhe a indicação especial de um canal para oficializar a notificação, ao 
que foi respondido genericamente a existência de um suposto e-mail da Chapa 2 
que seria de conhecimento da Comissão, mas não informou o endereço eletrônico 
exato, mesmo após insistência . Diante disto, a Comissão Especial compulsou os 
documentos oficiais protocolados pelas chapas e não encontrou o suposto e-mail 
da chapa 2 genericamente mencionado pelo professor Fernando Conceição, mas 
identificou na última página do "Plano de Trabalho e visão de gestão" protocolado 
pela Chapa 2 a indicação do endereço eletrônico fernconc@ufba .br. Em seguida, 
a Comissão Especial decidiu, para esta notificação em particular, conferir ampla 
publicidade a esta ata e à decisão aqui constante por publicação no(s) sítio(s) 
eletrônico(s) da(s) entidade(s), determinando que apenas e especialmente para 
este ato a notificação oficial à Chapa 2 - UFBA Inclusiva e Diversa em Defesa da 
Vida seja feita através de envio de mensagem eletrônica pelo endereço eletrônico 
secretaria(q)apub.orq.br ao endereço eletrônico fernconc@ufba .br, 
informandoque da decisão da Comissão, que o prazo de 24 (vinte e uatro) horas ~ 
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para exercício do direito à substituição será contado a partir do envio da referida 
mensagem eletrônica e que a ausência de indicação de candidato(a) 
substituto(a) a Vice-Reitor(a) neste prazo deixará a Chapa 2 incompleta e, 
portanto, por fato superveniente, inapta a continuar inscrita na consulta. Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que vai assinada pela Comissão. 
Salvador, Bahia, vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 
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