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APRESENTAÇÃO 

 

O MAIS UEFS é um movimento que defende um projeto de Universidade 

pública, gratuita, democrática, autônoma, competente e socialmente referenciada. 

O movimento surge como contraponto a um modelo de universidade 

autoritária, elitista, e distante de possíveis rotas de transformação social. Neste 

contexto, docentes, estudantes e técnicos em luta por seus direitos e por uma 

universidade pública, gratuita, democrática, autônoma, competente e socialmente 

referenciada, se agrupou em torno de um projeto denominado MAIS UEFS.  

O que inspira o MAIS UEFS e nos dá identidade é a concepção de uma 

Universidade realmente universal, a serviço da comunidade na qual os 

segmentos sociais historicamente excluídos, a exemplo de negros e indígenas, 

tivessem condições de aspirar a uma formação universitária em contraposição ao 

elitismo bacharelesco, que vigorou e ainda vigora no País e na Bahia, e que 

reservava o ensino superior apenas às camadas abastadas da sociedade.  

Ao assumir a Administração Superior da UEFS, a partir de 2007, a 

principal inspiração do Coletivo Mais UEFS foi a implantação de mudanças 

administrativas e acadêmicas pautadas na autonomia e na excelência 

universitária, conduzidas de modo democrático, participativo e inclusivo. Quem 

viveu a universidade antes das gestões do MAIS UEFS, sabe perfeitamente 

discernir as transformações na maneira de administrar com transparência e 

participação, no convite reiterado à participação em espaços plurais e 

democráticos de tomada de decisão, na forma como a Universidade governa a si 

mesma.  

Para nós, o maior patrimônio da Uefs são as pessoas que a constroem. 

Nesse sentido, a valorização dos servidores (docentes e técnicos), políticas de 

permanência, assistência e mobilidade estudantil são o Norte da construção do 

que acreditamos como universidade. 

Também na estrutura física do campus, na melhoria das condições de 

trabalho dos professores, dos técnicos e das ações de permanência estudantil, 

que redundaram inclusive na criação da Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e 

Assuntos Estudantis (PROPAAE) e da Pro-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 

Pessoas (PGDP). 
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A comunidade acadêmica da UEFS escolheu, democraticamente, o nosso 

projeto como o mais adequado para a instituição nos últimos 12 anos. Durante 

nossas gestões, o MAIS UEFS tem recebido o reconhecimento e apoio dos 

segmentos universitários pela forma serena, lúcida e transparente de administrar 

as questões internas e os problemas externos, decorrentes da politica 

governamental. Mesmo diante das dificuldades orçamentárias e dos ataques, os 

reitorados mantiveram a defesa intransigente da autonomia e da democracia 

como princípios inegociáveis do fazer universitário. 

Em um momento em que a universidade pública e a democracia estão 

sob ataque, é preciso consolidar esse projeto que conquistou reconhecimento 

nacional pelo seu compromisso em defesa de autonomia e democracia, 

materializado em experiências como o processo estatuinte e o orçamento 

participativo. 

Por isso, o MAIS UEFS entra na disputa eleitoral para a Reitoria, reitera o 

compromisso com seus princípios e suas autoexigências programáticas e, 

sobretudo, pela demonstração da confiança dos colegas técnicos, docentes e 

estudantes. 

Numa conjuntura tão adversa para as universidades públicas, vivida 

nos planos estadual e nacional, este programa, construído e defendido 

coletivamente, é mais um instrumento de defesa da universidade que queremos.  

O voto na nossa chapa é a garantia de que a UEFS continuará seu 

caminho como Universidade Pública, de Qualidade, Democrática, Inclusiva e 

Socialmente Referenciada. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS - CONCEPÇÃO DE UNIVERSIDADE 

 

DEMOCRACIA 

 

A democratização da universidade se materializa como garantia de 

abertura e manutenção dos espaços em que o debate seja acolhido e 

respeitado, tendo como referência prioritária o interesse público. 

O caráter público da UEFS implica na exigência de democracia e 

inclusão social nas relações entre universidade e sociedade e também das 
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relações internas. O interesse público, que deve referenciar a vida 

universitária para conferir-lhe caráter democrático, não está previamente 

definido e nem sua definição é prerrogativa de governos ou grupos 

privilegiados. Somente o amplo debate com o próprio público, personificado nos 

vários atores  Sociais, dá contornos concretos aos interesses coletivos.  

 

 

AUTONOMIA 

 

A autonomia universitária é uma reivindicação tão antiga quanto à 

própria universidade. Aberta para a sociedade, a universidade não pode se 

tornar prisioneira dos interesses privados, alguns dos quais, graças aos 

mecanismos de poder - inclusive o próprio Estado – aparecem como se fossem 

públicos. A liberdade de pensamento é imprescindível ao cumprimento da 

missão da universidade - produção e socialização do conhecimento 

sistematizado e socialmente referenciado. Nasce daí a exigência de autonomia 

didático-científica, político-administrativa e de gestão financeira. 

 

 

QUALIDADE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

A produção academica é uma função social do fazer universitário. A 

universidade pública tem o dever de gerar ciência e tecnologia para o 

desenvolvimento da sociedade, em especial para as camadas historicamente 

excluídas. A razão de ser da universidade é a produção e socialização de 

saberes. A qualidade científica deve ser compreendida como compromisso não 

apenas com o avanço do conhecimento enquanto produto, mas do conhecer 

enquanto processo que, ao ser produzido, forma pessoas. Qualidade se 

concretiza não apenas com a prática da pesquisa de ponta, mas – e, sobretudo 

– com o cotidiano acadêmico no qual transcorre. 
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SOCIALMENTE REFERENCIADA 

 

Uma universidade pública e democrática precisa refletir a composição da 

sociedade. O Mais UEFS defende fortemente a inclusão de grupos sociais 

historicamente negligenciados. A universidade pública tem, em última instância, 

o bem comum como referência.  

O problema da legitimidade social do fazer universitário, para nós, passa pelo 

questionamento da produção e reprodução de desigualdades e injustiças sociais, 

e da importância das universidade na resolução desses problemas. 

 

 

TRANSPARÊNCIA 

 

A universidade pública e democrática só é possível com transparência. O 

Mais Uefs é pioneiro em propor uma gestão pautada na transparência 

disponibilizando aos professores, técnicos, estudantes e comunidade um portal 

da transparência contendo de forma acessível e didática dados como:  

 

 

(1) orçamento e execução orçamentária da Universidade;  

(2) Distribuição de lotação e dotação de recursos humanos; 

(3) Convênios e contratos efetuados; 

(4) Dados e indicadores acadêmicos, entre outros. 

 

 

Criação de um espaço para reunião da administração superior com 

estudantes, professores, técnicos e comunidade para apresentação e discussão 

da evolução dos principais dados referentes ao portal da transparência. 

Consolidação de uma cultura permanente de participação e discussão dos rumos 

da Universidade, partindo do seu aspecto material e concreto fundamental: a 

distribuição dos seus recursos. 
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Detalhamento da proposta 

 

DIRETRIZES PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

A UEFS oferta atualmente 31 cursos permanentes de graduação, cinco dos 

quais implantados a partir de 2009, e já reconhecidos (Agronomia,  Licenciatura 

em Música, Licenciatura em Química, Psicologia e Filosofia) e mais três em 

2019, com a separação das modalidades de Licenciatura e Bacharelado dos 

Cursos de Física, Filosofia e Geografia, totalizando 968 vagas oferecidas no SISU 

em 2019.1 e 1.975 vagas anuais na oferta anual regular. Desenvolve, ainda, 

vários cursos/turmas de oferta especial através de Programas de Formação em 

Serviço (PARFOR/UAB/PRONERA). Atualmente conta com dois cursos de 

Educação à Distancia, através da Universidade Aberta – UAB, em Rio Real (início 

de atividades prevista para março/2019) e três cursos do PARFOR, com cinco 

turmas em Feira de Santana, Lençois e Itiruçu. Anualmente é realizada a Feira 

de Graduação, apresentando à sociedade feirense as possibilidades de formação 

nos cursos de graduação ofertados pela UEFS. 

A graduação conta, hoje, com diversos programas de qualificação 

discente, com destaque para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID/CAPES), Residência Pedagógica (RP/CAPES), PET/Saúde e a 

Monitoria (Bolsa e Voluntária).  

A política de formação de professores, através do PROFACE, tem sido 

implementada, oferecendo cursos e acolhendo os profissionais que ingressam na 

carreira docente, para atuarem de acordo com o PDI e PPI da Instituição e o PPC 

de cada curso da UEFS. Como desafios, entre os vários projetos em andamento 

ou delineados para a próxima gestão. 

 

Ações para a próxima gestão: 

 

• Ação prioritária na melhoria dos espaços educacionais, com a 

reestruturação dos laboratórios didáticos e de pesquisa e qualificação da 

infra-estrutura das salas de aula teóricas; 

• Consolidação das políticas e ações para avaliação sistemática e 
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permanente dos cursos de graduação através da criação e consolidação de 

um Programa de Avaliação de Cursos e Fortalecimento das CPACs; 

• Ampliação e consolidação das Políticas de Educação Inclusiva na 

Graduação; 

• Criação e Consolidação do Programa de Acompanhamento Acadêmico de 

Discentes, com vistas ao combate à evasão e retenção de alunos 

regulares, de acompanhamento dos alunos ingressantes e de egressos na 

integração do curso com a profissão ; 

• Dinamização do Programa Institucional de Mobilidade Estudantil em 

parceria com a AERI; 

• Intensificação da qualificação das atividades pedagógicas com formação 

continuada de professores e gestores acadêmicos; 

• Fortalecimento das ações de acessibilidade física, tecnológica e social no 

campus da UEFS; 

• Ampliação do quadro de vagas nos cursos já existentes da UEFS; 

• Continuidade nas ações de fortalecimento das instâncias reflexivas e 

participativas, como colegiados, área de conhecimento, câmara de 

graduação, fórum de licenciaturas e criar o fórum de bacharelados; 

• Fomento à interdisciplinaridade e inovação pedagógica nas propostas 

pedagógicas de curso; 

• Revisão de ementas e de propostas de cursos com vistas a interação entre 

cursos de graduação e a otimização/ampliação da oferta de 

turmas/vagas; 

• Discussão, organização e implantação do uso de tecnologias da informação 

em cursos de graduação, não só como apoio ao ensino presencial, mas 

também à difusão a todos dos conhecimentos gerados na universidade; 

• Ampliação da oferta de turmas especiais de graduação para atendimento 

de demanda específica, como por exemplo as turmas de oferta do 

PARFOR, UAB e PRONERA; 

• Criação de novos cursos de Graduação, atualizando a oferta para cursos que 

promovam ampliação do capital cultural, tecnológico e social de Feira e região; 

• Discussão da possibilidade da oferta de turmas de graduação para 

atendimento das necessidades do Campus Avançado da Chapada Diamantina; 
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• Implementação, junto com a Proex, da curricularização da Extensão em 

Cursos de Graduação; 

• Criação do programa UEFS Cidadã, para incentivar o desenvolvimento  de 

projetos e programas de inclusão social pelos estudantes de graduação, 

envolvendo servidores e comunidade; 

• Fomento a práticas permanentes em direitos humanos, inter-relacionadas 

com organizações sociais, políticas e comunitárias, para garantir formação 

na graduação, de estudantes e professores, comprometida com a justiça 

social e a igualdade de direitos; 

• Ampliação do conceito de sala de aula, do ponto de vista físico e 

pedagógico, promovendo diversos espaços de ensino e aprendizagem; 

• Promoção de apoio didático-pedagógico aos docentes e aos estudantes, 

juntamente ao Núcleo de Educação Digital e Inovações Tecnológicas –

NEDIT, para apoiar projetos e ações inovadoras no ensino de graduação; 

• Continuidade das ações de qualificação do Sistema Acadêmico para 

gestores, professores e alunos;  

• Acompanhamento das atividades da Procuradoria Educacional 

Institucional através do mapeamento das atividades do setor, elaboração 

de procedimentos para emissão de documentos e dos períodos avaliativos 

estaduais e federais; 

• Digitalização de todos os documentos da DAA; 

 

 

DIRETRIZES PARA A PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A pesquisa na UEFS tem se destacado como uma das principais diretrizes 

na formação de pessoas, difusão do conhecimento, qualificação do ensino de 

graduação, consolidação e ampliação da Pós-Graduação Stricto Sensu. Na 

atualidade, a UEFS possui 23 cursos de pós-graduação Stricto Sensu próprios, 

sendo 18 mestrados (14 acadêmicos e 4 profissionais) e 5 doutorados. Mais 7 

cursos interinstitucionais ou em rede, sendo 5 mestrados e 2 doutorados, 

totalizando 30 cursos Stricto Sensu. Conta ainda com 07 Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu.  
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A pesquisa e as pós-graduações têm fortalecido as atividades de ensino 

e de extensão, revertendo para a sociedade uma forte contribuição ao seu 

desenvolvimento científico, tecnológico, socioeconômico, artístico-cultural e 

político. O quadro de docentes e técnicos cada vez mais capacitados tem 

possibilitado uma mudança do perfil de titulação docente e de servidores 

técnicos, a consolidação de grupos de pesquisa, o fortalecimento de linhas de 

pesquisa, o incremento do programa de iniciação científica (as bolsas de IC se 

ampliaram de 296 em 2007 para 428 em 2018), dentre outras atividades 

correlatas, sempre pautado com o fortalecimento do princípio da qualidade da 

produção científica e universidade socialmente referenciada. Será prioridade 

articular as diretrizes de pesquisa com as políticas públicas de desenvolvimento 

territorial. 

Com a criação da Assessoria Especial de Relações Institucionais - AERI, 

criada em 2007, destaca-se nessa diretriz o crescimento da internacionalização 

na pesquisa e na pós-graduação, o que tem possibilitado um expressivo 

aumento da cooperação técnico-científica, em âmbito nacional e internacional, 

com inserção de estudantes estrangeiros nas Pós-graduações, especialmente de 

diferentes países das Américas e da África. 

 

 

Ações para a próxima gestão: 

 

• Incentivo à expansão e consolidação da pós-graduação; 

• Construção de mecanismos que facilitem a captação de recursos para 

construir, reequipar e assegurar apoio para a instalação e manutenção de 

laboratórios de pesquisa e das pós-graduações; 

• Ampliação da participação de analistas universitários como 

pesquisadores e proponentes de projetos; 

• Apoio a pesquisas nas áreas de tecnologia e inovação, com discussão 

sobre a normatização dos benefícios dos produtos gerados; 

• Difusão de uma cultura de inovação e apropriação de resultados; 

• Retomada da política de financiamento de projetos a partir de edital 

interno; 
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• Criação de um Laboratório Interderpartamental Multiusuários, visando 

melhor aproveitamento dos equipamentos já existentes na UEFS; 

• Fortalecimento do Seminário Interno de Pós-graduação e Iniciação 

Científica, permitindo a avaliação e divulgação das ações desenvolvidas; 

• Apoio institucional à participação em editais externos voltados para a 

construção de laboratórios e a compra de equipamentos de grande e 

médio porte, além dos equipamentos multiusuários;  

• Readequação do sistema de dados de pesquisa e pós-graduação da 

UEFS, visando maior organização e transparência das ações realizadas 

nessa diretriz. 

 

 

DIRETRIZES PARA A EXTENSÃO  

 

Socializar os conhecimentos universitarios para além dos muros 

institucionais é a principal  função da extensão universitaria. Após uma 

trajetória de vertiginoso crescimento, as gestões Mais UEFS, que se 

caracterizaram pelo fomento a ações sociais (Bando Anunciador, Feira do Livro, 

Festival de Sanfoneiros entre outros), ampliou significativamente o número de 

bolsas e projetos de extensão universitária. 

Para mais que a simples ampliação, o entendimento da extensão na UEFS busca 

efetivar concepções e práticas defendidas pelo Fórum Nacional de Extensão, 

com vistas a estreitar cada vez mais a escuta sensível e o diálogo com os 

diversos setores da sociedade. Será prioridade articular as diretrizes de extensão 

com as políticas públicas de desenvolvimento territorial. 

 

Ações para a próxima gestão: 

 

• Continuidade das ações para a inserção curricular da extensão, aprovando 

a Resolução sobre o tema no CONSEPE e promovendo ações em conjunto 

com os Colegiados e Departamentos para a sua completa efetivação; 

• Fortalecimento de forma contínua da política de aperfeiçoamento da 

estrutura normativa da atividade extensionista; 
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• Aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento da extensão, abrigando 

em uma única plataforma todas as atividades extensionista da UEFS, tais 

como, cadastramento, aprovação e avaliação de programas, projetos e 

cursos, tramitação de processos, submissão de relatórios e disponibilização de 

informações para consulta da comunidade em geral; 

• Fomento à busca por recursos externos para o financiamento da extensão; 

• Mantenção e ampliação dos programas, projetos, eventos e cursos; 

• Retomada dos Editais Internos de Extensão para programas e projetos, em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 

• Fortalecimento do Seminário Interno de Extensão, permitindo a avaliação 

e divulgação das ações desenvolvidas; 

• Maximização das estratégias de valorização e integração da extensão e 

cultura, articulando ações com a Equipe de Educação Ambiental, Estação 

Experimental de Horticultura, Centro Universitário de Cultura e Arte - 

CUCA, Observatório Astronômico Antares, Sistema Integrado de 

Bibliotecas - SISBI, Rede de Museus UEFS e Campus Avançado da Chapada 

Diamantina - CACD, buscando o envolvimento da comunidade universitária 

nas atividades extensionistas; e, 

• Consolidação do diálogo da Universidade com setores da sociedade como: 

movimentos, associações de bairro, comunidades indígenas e quilombolas. 

 

 

DIRETRIZES PARA AS AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A universidade pública no Brasil, para assegurar seu caráter público e 

para responder ao princípio da democratização, tem enfrentado e superado a 

questão dos obstáculos que dificultam tanto o acesso quanto a permanência no 

ensino superior de estudantes oriundos de grupos sociais historicamente 

oprimidos. As Gestões Mais Uefs instituiram uma efetiva Política Institucional 

voltada para Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. Com diálogo e 

reconhecimento das representações do movimento estudantil queremos 

continuar construindo nossa política de acesso e permanência estudantil. 
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Ações para a próxima gestão: 

 

• Finalização das Obras de Ampliação do Restaurante Universitário; 

• Busca da participação da Agricultura Familiar no fornecimento de 

alimentos para o Restaurante Universitário; 

• Ampliação das ações da promoção de diversidade dentro do ambiente 

universitário a partir de ações de inclusão aos grupos sociais 

historicamente excluídos; 

• Apoio a continuidade de Política de Acessibilidade Universitária; 

• Busca da ampliação do quadro de pessoal especializado (psicólogos, 

assistentes sociais e antropólogos) da PROPAAE com vistas ao melhor 

atendimento aos discentes; 

• Busca de dotação orçamentaria especifica para a garantia da assistência 

estudantil; 

• Reforma da Residência Universitária; 

• Construção da Residência Quilombola e ampliação da Residência Indígena 

(emenda parlamentar); 

• Apoio às atividades esportivas dos estudantes através de suas entidades 

de modo a garantir o espaço para as práticas esportivas; 

• Apoio a criação e consolidação do Centro de Referência dos Povos 

Indígenas do Nordeste; 

• Busca de parcerias com instituições externas que possam fortalecer a 

Política de Ações Afirmativas da universidade; 

• Incentivo a criação do Núcleo de Urgência Subjetiva, para atendimento 

alem da dimensão material da permanência; 

• Ampliação do apoio pedagógico complementar a estudantes; 

• Defesa da ampliação do sistema de reserva de vagas. 

 

 

DIRETRIZES PARA GESTÃO E FINANCIAMENTO 

 

O ataque às universidades públicas tem se dado, especialmente, pelo 

arrocho no repasse das verbas previstas em orçamento. Acontecimento que 
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provoca graves dificuldades para a gestão do custeio de despesas correntes e do 

investimento, limitando a autonomia universitária, inibindo o crescimento da 

instituição e afetando significativamente a realização de atividades fins: ensino, 

pesquisa e extensão. 

As gestões Mais Uefs têm suas experiências administrativas pautadas na 

democracia, autonomia, qualidade da produção acadêmica, transparência e de 

uma Universidade socialmente referenciada, buscando aprendizagem 

organizacional para maximizar as ações administrativas, observando a 

legalidade, o profissionalismo, a transparência e o planejamento.  

 

Ações para próxima gestão: 

 

• Continuidade do aperfeiçoamento da gestão, implantando fluxo de 

processos e normatizando as unidades administrativas, objetivando a 

definição das tarefas desenvolvidas pela unidade, identificando 

descontinuidade ou sobreposição das tarefas com outros setores; 

• Fortalecimento do Assessoramento Jurídico; 

• Readequação do organograma do Gabinete da Reitoria a partir de um 

mapeamento e redistribuição das Unidades não afins ao Gabinete; 

• Criação e consolidação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC; 

• Criação do Setor de Postagem; 

• Fortalecimento da Auditoria de Controle Interno - AUDICON, alocando 

servidores e estabelecendo calendário de auditoria interna dos setores da 

UEFS; 

• Adequação das Atividades do Serviço de Saúde Universitário – SESU, 

propor a discussão com as unidades envolvidas sobre a vinculação do SESU 

no organograma (SESU, DSAU, Gabinete), definindo os serviços prestados 

objetivando melhor atendimento aos usuários; 

• Consolidação das ações integradas entre Assessoria de Comunicação - 

ASCOM, Cerimonial e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PGDP; 

• Normatização e consolidação das atividades da ASCOM e TV Olhos D’Água 

ampliando o alcance da comunicação Interna externa; 

• Criação da Rádio Universitária FM; 
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• Elaboração uma política integrada de gestão ambiental e paisagística; 

• Revitalização e expansão das áreas e equipamentos de lazer/esportes no 

campus, buscando assegurar espaços de convivência com oferta de 

serviços básicos; 

• Elaboração de um projeto arquitetônico de reforma dos espaços das 

cantinas; 

• Implantação de um restaurante self-service para atendimento da 

comunidade universitária e visitantes; 

• Elaboração de um sistema de manutenção da infraestrutura do campus e 

das unidades extracampus; 

• Revitalizar e expandir o setor de transporte, buscando assegurar 

atendimento adequado as demandas dos serviços básicos;  

• Elaboração de uma política integrada de convivência no campus e espaços 

extra-campus; 

• Criação de um Plano Institucional de Segurança da Informação e 

Comunicação; 

• Estabelecimento de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – PDTIC, colocando as ações de Tecnologia da Informação 

em uma prioridade estratégica; 

• Ampliação da rede lógica institucional; 

• Reestruturação da infraestrutura de desenvolvimento de sistemas. 

• Provimento de uma estrutura administrativa que dialogue e dê suporte aos cursos 

noturnos, com mais integração dos mesmos à vida universitária;  

 

 

DIRETRIZES PARA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES 

 

Nosso projeto de gestão da UEFS sempre considerou que o trabalho dos 

profissionais que fazem a UEFS é um elemento da maior importância, e nos 

levou ao mais sincero empenho para valorizar o trabalho de técnicos e 

professores. Diante do histórico de fragilidade das carreiras docente e técnica, 

que sempre denunciamos, e uma vez assumindo a Reitoria, sempre estivemos 

presentes nas negociações travadas entre Governo do Estado e os sindicatos por 
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melhores salários, pela aprovação em lei de planos de carreira e pela abertura 

de concursos.  

No que diz respeito à gestão de pessoas, primamos sempre pela isonomia 

de tratamento. Procuramos ao máximo possível manter o diálogo com aqueles 

que trabalham e constroem a UEFS. Apoiamos amplamente a capacitação de 

professores e técnicos, concedendo bolsas institucionais para a realização de 

cursos de pós-graduação. A concessão de diárias e passagens para participação 

em cursos e eventos, sempre foi um diferencial, momentaneamente suspenso 

pelos contingenciamentos impostos pelo Governo do Estado, mas que será 

objeto de esforço contínuo para retorno da oferta desse apoio.  

Infelizmente, em alguns aspectos, a situação dos professores e técnicos 

não melhorou tanto quanto a ambiência institucional democrática, tranquila, 

respeitosa e humana que cremos estar construindo e que queremos aprimorar. 

Os salários ainda estão aquém do desejável, e, no caso do efetivo 

desenvolvimento das carreiras, a ingerência de decisões externas à UEFS, por 

parte do Governo do Estado, torna os enquadramentos em novos patamares da 

carreira um processo moroso e desgastante. Assumimos o compromisso de atuar 

junto ao Fórum de Reitores para pautar junto ao Governo do Estado a garantia 

do direito ao desenvolvimento na carreira a que servidores docentes e técnicos 

fazem jus. 

Como temos sempre afirmado, os avanços que temos construído na UEFS 

não são concessões, nem favores, mas sim conquistas. E conquistas não ocorrem 

sem lutas. Queremos continuar essa luta, junto com toda a comunidade 

universitária e desempenhando nosso papel institucional em prol dos servidores. 

Esse é o nosso compromisso. 

 

Ações para próxima gestão: 

 

• Fortalecimento da política de capacitação/desenvolvimento de servidores 

técnicos, de acordo com as necessidades de aperfeiçoamento da gestão e 

da evolução nos planos de carreira; 

• Implantação do Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado, que 

contempla requisitos específicos para promoção do Analista Universitário; 
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• Consolidação da participação de servidores analistas como pesquisadores e 

proponentes de projetos institucionais; 

• Implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA e do 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional-PCMSO, com emissão 

de novos laudos de insalubridade e periculosidade, por setor e atividade, 

permitindo análise mais precisa dos pedidos de adicional por 

insalubridade; 

• Normatização do funcionamento da área de saúde e segurança de 

trabalho na UEFS; 

• Estruturação, em conjunto com DCHF, DSAU, SESU e PROPAAE/NAPP, de 

um programa de prevenção e acompanhamento de doenças ocupacionais; 

• Implantação do Centro de Educação Básica da UEFS no Campus (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e II); 

• Ampliação do CEB-Creche para melhor atender aos filhos de servidores docentes 

e técnicos; 

• Continuidade da tramitação do projeto do restaurante self-service para 

servidores docentes e técnicos, avançando para as etapas de licitação e 

realização das obras; 

• Apresentação ao Governo do Estado de proposta de ampliação do quadro de 

cargos comissionados, para atender aos setores recém-criados e que não dispõem 

dos cargos comissionados, a exemplo dos colegiados de cursos de graduação e 

pós-graduação; 

• Aumento do número de servidores técnico-administrativos através de novas 

chamadas de aprovados no concurso vigente de 2018; 

• Manutenção e aperfeiçoamento do PADF–Programa de Apoio para o 

desenvolvimento profissional para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

• Consolidação da capacitação do corpo docente e técnico com foco na educação 

inclusiva; 

• Desenvolvimento de ações que previnam e combatam toda e qualquer forma de 

assédio moral e sexual nas relações de trabalho no âmbito da UEFS; 
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DIRETRIZES PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Cientes da importância das ações da internacionalização, a gestão Mais UEFS 

implantou a AERI - Assessoria Especial de Relações Institucionais, responsável por propor 

e gerenciar a política institucional de cooperação nacional e internacional. A AERI 

articula a elaboração de projetos, protocolos de intenções e convênios, executa 

programas de intercâmbio, para gestores, professores e estudantes, recepciona e 

encaminha estudantes para Programas de Mobilidade, gerencia os programas de bolsas 

de mobilidade estudantil, entre outras atribuições. O esforço realizado pela AERI 

possibilitou alcançar os seguintes resultados: 

 

• De 02 estudantes em mobilidade no ano de 2007, temos atualmente mais de 600 

alunos com experiência internacional, através dos vários programas de 

intercâmbio realizados; 

• Execução e gerenciamento de 08 programas nacionais e internacionais de 

mobilidade para gestores, professores e estudantes: (Programa de bolsas 

Institucionais da UEFS, Programa Ciência sem Fronteiras, Programa Bolsas Ibero-

Americanas Santander, Programas BRACOL, BRAMEX e PAEC/OEA do Grupo 

Coimbra de Universidades, Programa IBRASIL- Consórcio Erasmus Mundus, 

Programa de mobilidade nacional da ABRUEM); 

• De 01 estudante internacional em 2007, já conseguimos receber mais de 100 

estudantes internacionais de graduação e pós-graduação; 

•  Estabelecimento de mais 50 acordos de cooperação com Instituições de Ensino 

Superior estrangeiras: 

• Captação e execução de mais de R$150.000,00 obtidos através de 04 (quatro) 

projetos financiados por agências de fomento nacionais (FAPESB, CAPES, CNPQ); 

• Participação em 06 missões internacionais para países da América do Norte e do 

Sul e da Europa. 

• Implantação do Núcleo de Línguas do Idioma sem fronteiras (Nucli ISF) com mais 

de 5.600 usuários cadastrados e de 3.000 usuários ativos na plataforma on-line e 

nos cursos presencias; 

• Realização de mais 1000 testes de proficiência TOEFL ITP; 

• Participação em mais 30 eventos internacionais para a interlocução com 

parceiros e capacitação da equipe. (Brazilian Association for International 

Education- FAUBAI, European Association for International Education-EAIE). 
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Ações para a próxima gestão: 

 

Ações administrativas: 

 
• Institucionalizar e consolidar o desenvolvimento do plano estratégico de 

internacionalização 2018-2022 da UEFS; 

• Institucionalizar e consolidar o desenvolvimento da Política Linguística da UEFS; 

• Inserir a internacionalização nos Projeto Pedagógico dos cursos; 

• Melhorar as condições de infra-estrutura da AERI, visando otimizar o 

atendimento individualizado para estudantes e pesquisadores estrangeiros, bem 

como estudantes, professores e servidores da uefs; 

• Fomentar a capacitação da equipe AERI; 

• Potencializar a comunicação da AERI com a comunidade acadêmica com vistas a 

cultura da internacionalização, como o “AERI VISITA” a todos os órgãos adstritos; 

• Consolidar o desenvolvimento das ações de internacionalização em casa. 

 

Ações relacionadas à captação de recursos: 

 

• Criar um comitê para intensificar a captação de recursos junto às Agências de 

fomento nacionais e internacionais, com vistas à ampliação do leque de ações de 

internacionalização da UEFS;  

 

Ações para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão da UEFS:  

 

• Estimular o estabelecimento de novos acordos de cooperação com Instituições de 

ensino superior nacionais e internacionais; 

• Captar recursos para o aumento do número de bolsas de mobilidade estudantil. 

• Aumentar a participação de estudantes em situação de vulnerabilidade social ou 

integrante de comunidades tradicionais historicamente excluídas nos programas 

de mobilidade; 

• Estimular o aumento de projetos de pesquisa e de extensão em redes 

internacionais; 

• Aumentar o número de estudantes internacionais nos programas de pós-graduação;  

• Estimular a vinda de pesquisadores colaboradores estrangeiros para os Programas 

de Pós-graduação;  
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• Incentivar a capacitação dos servidores docentes e técnico-administrativos da 

UEFS no exterior; 

• Estimular a participação dos servidores docentes e técnico-administrativos em 

editais de fomento internacionais; 

• Estimular a publicação em periódicos de alto impacto por parte dos servidores 

docentes e técnico-administrativos; 

• Promover oficinas de elaboração de projetos de pesquisa para submissão a 

agências de fomento internacionais; 

• Implantação do centro de línguas e culturas; 

• Estimular o estabelecimento de parcerias com instituições estrangeiras que 

desenvolvam linhas de pesquisa com interfaces com as desenvolvidas na UEFS; 

 

 

DIRETRIZES PARA ÓRGÃOS SUPLEMENTARES – A UEFS ESTENDE SEUS LIMITES A 

COMUNIDADE 

 

Os órgãos suplementares são as faces públicas mais externas da UEFS. Associam-

se assim, aos diversos eixos deste PROGRAMA. 

 

Ações para a próxima Gestão  

 

SISBI – Sistema Integrado de Bibliotecas 

 

• Continuidade da ampliação do acervo das bibliotecas do SISBI e sua 

modernização 

• Realização do projeto de modernização e ampliação da infraestrutura do 

Prédio da BCJC, a saber: Acessibilidade, Ampliação do espaço físico, 

Criação do Repositório Institucional e do Setor de Reparos da BCJC; 

• Digitalização do acervo fotográfico e histórico do SISBI; 

• Organização do Setor de Obras Raras e Especiais; 

• Revitalização do Setor de Memória da UEFS; 

• Ampliação da oferta de cursos para comunidade externa; 

• Ampliação dos projetos de incentivo a leitura; 
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CUCA – Centro Universitário de Cultura e Arte 

 

• Ampliação, em pelo menos 5%, o número de matrículas por semestre nos 

diversos cursos oferecidos pelo CUCA;  

• Expansão das oficinas artísticas do CUCA para escolas da rede pública 

feirense; 

• Assegurar que o percentual de vagas reservadas para a comunidade 

carente seja totalmente utilizado por meio da articulação com escolas 

públicas, para onde essas vagas serão direcionadas;  

• Promoção de uma maior articulação entre o CUCA e a comunidade 

acadêmica da UEFS a partir das oportunidades criadas pela política 

nacional de curricularização da extensão universitária;  

• Recuperação da infraestrutura do CUCA que, como toda a UEFS, sofreu 

com a redução da capacidade de manutenção de seus espaços, no 

contexto da restrição orçamentária dos últimos quatro anos;  

• Estabelecimento de parcerias que viabilizem o desenvolvimento e gestão 

de projetos culturais junto à comunidade; 

• Realização de um Salão Estadual de Artes no Museu Regional de Arte 

(MRA); 

• Ampliação da política de democratização e interação do MRA com a 

comunidade feirense; 

• Incentivo do uso do espaço para novos artistas das diversas linguagens 

artísticas, especialmente através da Galeria de Arte Carlo Barbosa;  

• Implementação de um programa de apoio e incentivo a grupos de teatro 

formados por estudantes da UEFS, com concessão de pauta para 

apresentação no teatro do CUCA; 

 

 

CACD – Campus Avançado da Chapada Diamantina 

 

• Manutenção e melhorias do prédio do CACD;  

• Consolidação da equipe;  

• Consolidação da infraestrutura de suporte;  
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• Consolidação da normatização do CACD no organograma administrativo e 

nos documentos oficiais da UEFS; 

• Ampliação e desenvolvimento de novas parcerias com os Consórcios 

Municipais, Prefeituras e organismos do Estado e da Federação.  

• Garantia da conclusão das turmas de Pós-graduação já conveniadas; 

• Capacitação de professores para utilização do Laboratório de Ciências e 

Biologia no Ensino fundamental e Médio; 

• Estímulos às exposições anuais,  

• Manutenção da divulgação do espaço de reuniões, cursos e palestras; 

• Aproximação dos diversos Festivais Literários da Chapada Diamantina e 

buscar realizar um Festival de Artes em Lençóis; 

• Consolidação do espaço de Pesquisa, com adequação da área de 

recepção e secretaria do CACD; 

• Formação continuada de professores da rede pública para utilização do 

Laboratório de Ciências e Biologia;   

 

 

UEFS EDITORA 

 

• Reforço do apoio financeiro e técnico às políticas de publicação do livro 

na UEFS Editora; 

• Continuidade da valorização das atividades internas e externas 

desenvolvidas pela UEFS Editora e Livraria da UEFS. 

 

 

REDE DE MUSEUS 

 

• Instalação da Rede de Museus UEFS, visando à ação conjunta entre os 

mesmos para consolidação do papel social como instrumento de mediação 

com a sociedade. 

• Fortalecimento do projeto “O museu vai à escola” como dinamizador da 

arte e cultura, da ciência, tecnologia. 
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• Disponibilização, na internet, dos acervos digitalizados dos Museus da UEFS. 

• Publicação do catálogo das coleções dos Museus; 

• Manutenção da gratuidade de acesso aos Museus; 

•  Fomento a Cooperação, através dos órgãos de promoção do ensino, 

pesquisa, extensão e cultura da UEFS, no processo de desenvolvimento 

educacional e cultural da sociedade, a fim de preservar e divulgar seus 

acervos como parte do processo de preservação patrimonial. 

• Fortalecimento das ações de treinamento e capacitação profissional para 

professores e artesãos, incentivando-os à formação concernentes aos 

conceitos de cultura e identidade, arte-educação e educação patrimonial. 

• Promoção de encontro de mestres de oficio. 
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Evandro e Amali – Chapa 1 
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