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CONSU aprova criação da PROAF e
de Secretarias Especiais

Gestores aprovaram processos referentes ao redimensionamento da Administração Central da UNEB.

O Conselho Universitário (CONSU) da
UNEB iniciou o ano de 2014 com a aprovação de processos que visam garantir o redimensionamento da Administração Central
da Instituição e a reorganização da Equipe
Central de Gestão Universitária (ECGU),
tópicos do Projeto de Gestão Universitária
2014-2017.
Na primeira reunião ordinária do ano, o
conselho pleno aprovou a criação e a implantação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (PROAF) e das Secretarias Especiais
de Avaliação Institucional (SEAVI), Articulação Interinstitucional (SEAI), Licitações,
Contratos e Convênios (SELCC), e Relações
Internacionais (SERINT).
A professora Marluce Macedo, gestora
da PROAF, ressaltou que a nova Pró-Reitoria
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atua através de uma política transversal para
atender diversos grupos sociais, tais como
mulheres, indígenas, afrodescendentes, portadores de deficiências e grupos LGBT. “Nossos esforços são no sentido de ajudar a instaurar uma cultura da diversidade na UNEB e
de consolidar uma universidade verdadeiramente inclusiva”, destacou Marluce Macedo.

A SERINT absorveu as atividades da extinta Assessoria Especial para Cooperação
Internacional (ASSECI), assumindo o papel
estratégico de institucionalizar as relações
da UNEB com organizações e entidades estrangeiras e efetivar a política de internacionalização da Universidade.
A SEAI se constitui em um órgão de
interface para o relacionamento e compartilhamento das iniciativas da Universidade
com os demais agentes do desenvolvimento econômico. Essa Secretaria Especial é,
portanto, um órgão elaborador e executor
de políticas da Instituição.
Já a SELCC tem como objetivo geral
acompanhar, prestar assessoramento técnico-administrativo e gerenciar as atividades
relacionadas aos contratos, convênios e
licitações realizadas pela UNEB, proporcionar maior celeridade aos processos, bem
como produzir informações consistentes e
úteis para todos os órgãos que necessitam
de suporte para o bom andamento de suas
atividades.

EXPEDIENTE
Reitor
José Bites de Carvalho

> Secretarias Especiais

Vice-Reitora
Carla Liane Nascimento dos Santos

Dentre os objetivos da SEAVI, destacamse a reorganização e a atualização de toda a
base de dados da instituição concernente
às atividades acadêmicas desenvolvidas
nos 24 campi e demais polos de atuação da
Universidade.

Chefe de Gabinete
Maria Aparecida Porto Silva
Secretário dos Conselhos Superiores
Gilmar Ramos
Projeto Gráfico
Assessoria de Comunicação - ASCOM
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Ensino a distância na UNEB inicia novo momento
Com o objetivo de fortalecer o ensino a
distância na Instituição, o Conselho Universitário da UNEB aprovou por unanimidade,
durante reunião por videoconferência, o
projeto de criação e implantação da Unidade Acadêmica de Educação a Distância
(UNEAD).
Com a aprovação, a Universidade passou a contar com um setor responsável
para acompanhar e regulamentar todas as
iniciativas ligadas à educação a distância
(EaD) na Instituição.
A estrutura da nova unidade foi pensada
por uma comissão de docentes especialistas na área, nomeados pela Reitoria para a
construção da proposta.
As decisões e o acompanhamento das
atividades de EaD na Universidade, tais
como desenvolver, assessorar e acompanhar as atividades nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão, são compartilhadas
atualmente com todas as instâncias da Instituição, em especial com as Pró-Reitorias
Acadêmicas e os Departamentos.

Em 2014, o Conselho Universitário
(CONSU) da UNEB aprovou a criação de
17 cursos de pós-graduação Lato Sensu (12) e Stricto Sensu (5).
Os novos cursos, que direcionam
a maioria das vagas para os campi do
interior do estado, contemplam diversas
áreas do conhecimento.
Para o Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação (PPG), professor Atson
Fernandes, a ampliação da oferta de especializações, mestrados e doutorados
é decisiva para o desenvolvimento científico da universidade.
“Essas aprovações demonstram o
crescimento dos departamentos e o fortalecimento dos grupos de pesquisa da
instituição, principalmente nas unidades
do interior”, pontuou o professor Atson.

> Apoio finAnceiro

CONSU aprova primeiro regimento interno do CONSEPE
Durante a última reunião de caráter
ordinário de 2014, o CONSU aprovou o
processo de regulamentação do primeiro
regimento interno do Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da
Universidade.
Em decisão histórica, o documento garante a inclusão dos representantes da classe docente, correspondendo a um total de
12% do Conselho, o mesmo percentual da
representação discente.
O documento final é resultante de revisão da proposta apresentada em sessão do CONSEPE realizada em 2011. A
reformulação foi executada por uma comissão criada pelo Conselho, por meio
da Resolução CONSEPE nº 1.765/2014, e
presidida pelo professor Matheus Bezerra,
Coordenador do Colegiado do Curso de
Bacharelado em Direito, do Departamento
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CONSU aprova criação de doze especializações
e cinco mestrados

de Educação do Campus XV da UNEB, em
Valença.
A Associação dos Docentes (ADUNEB) da Universidade considerou um
impor tante avanço a aprovação do primeiro Regimento Interno do CONSEPE.
De acordo com a professora Zózina Almeida, integrante da Diretoria Colegiada
da ADUNEB, como consequência dessa conquista histórica do movimento
docente, a entidade agora vai também
for talecer a luta pela representação institucional da categoria no Conselho Universitário (CONSU) da UNEB.
Após a deliberação do CONSU, a diretoria da entidade de classe dos professores
da UNEB já definiu uma lista provisória de
conselheiros que vão participar das reuniões. Uma nova lista deve ser elaborada
após a realização do Congresso da ADU-
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NEB, previsto para o segundo semestre de
2015, evento em que serão discutidos em
plenária os critérios para a escolha dos representantes que terão direito a voz e voto
para representar a categoria da associação
no CONSEPE.

Com o objetivo de apoiar as ações
acadêmicas e profissionais desenvolvidas
pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a UNEB, através da PPG, criou o
Programa Interno de Auxílio Financeiro aos

Programas de pós-graduação Stricto Sensu
(AUXPPG).
A iniciativa, criada a partir da Resolução CONSU 1.091/2014 prevê a oferta de
valores anuais, por meio de um termo de
outorga, para produção e publicação de trabalhos acadêmicos dos cursos de mestrado

e doutorado da UNEB.
De acordo com a PPG, os programas
optantes pelo termo de outorga podem escolher entre as faixas de valores de R$ 5, R$
10 ou R$ 15 mil, de acordo com a natureza
do curso e com a necessidade de investimento.

UNEB aprova uso do nome social nos registros acadêmicos
O Conselho Universitário (CONSU) aprovou o processo referente ao reconhecimento de nome social por identidade na comunidade Unebiana.
A aprovação culminou na publicação da
Resolução CONSU 1.094/2014, em outubro
de 2014, que assegura ao estudante, professor e técnico administrativo o direito de substituir o nome civil nos documentos internos da
Instituição, quando este não refletir sua identidade de gênero ou causar constrangimento.
“Somos a primeira universidade estadual da Bahia a reconhecer o nome social. Isso
representa um grande avanço para garantir
um espaço não discriminatório na nossa
comunidade”, destacou o Reitor da UNEB,
professor José Bites de Carvalho.
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A UNEB é a primeira universidade estadual da Bahia a aprovar o uso do nome social nos registros acadêmicos.
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CONSU aprova criação da Comissão da verdade
Com o objetivo de levantar possíveis arbitrariedades cometidas durante a Ditadura
Militar dentro da instituição em prejuízo de
membros de sua comunidade, o Conselho
Universitário aprovou a criação da Comissão da Verdade da UNEB (CVUNEB).
A comissão, constituída por meio da
Resolução CONSU 1.080/2014, é composta por sete membros designados pelo Reitor
José Bites, e vai ouvir todos que tenham sofrido constrangimentos ou perseguições com
o intuito de registar e, se for o caso, reparar
os danos sofridos e apontar os culpados.

“Essa iniciativa se justifica pela necessidade do Brasil passar a limpo o seu passado e construir o seu futuro a partir de uma
perspectiva de cidadania, respeitando os
direitos humanos, a verdade e a memória”,
destacou o professor Sergio Guerra, coordenador da CVUNEB.

> Audiência Pública
UNEB vai realizar uma audiência pública
para a instalação dos trabalhos da Comis-

são da Verdade da UNEB (CVUNEB) no dia
31 de março, às 16h, no Teatro UNEB, no
Campus I da Universidade, em Salvador.
O evento, aberto ao público externo,
marca a abertura oficial dos trabalhos da
comissão e contará com a presença de
membros de outras comissões da verdade, além de representações políticas e
sociais que lutaram pela redemocratização
do país.
Todo o evento será transmitido via videoconferência para os 24 campi da UNEB na
Capital e no interior do estado.

UNEB investe em valorização e qualificação do servidor
Para agilizar os processos de progressão
e promoção docente, o conselho Universitário (CONSU) aprovou a Resolução CONSU
1.055/14, que delega ao Reitor a competência
para homologar os processos, sem a necessidade de deliberação pela plenária do conselho.
A medida visa dar mais celeridade aos
processos, permitindo que os servidores tenham acesso mais rápido ao benefício.
A iniciativa já rendeu bons frutos. O
quantitativo de processos de progressão e
promoção homologados em 2014 foi 38%
superior ao número de benefícios concedidos em 2013.
Conforme dados da PGDP, em 2014 foram homologadas 79 promoções e 250 progressões docentes. Já em 2013, o número
de promoções ficou em 98 e o de progressões em 141.

> Acesso à graduação
O processo que prevê o acesso de servidores aos cursos de graduação da UNEB
também foi apreciado pelo CONSU, que
aprovou a criação de uma comissão para
avaliar o mérito.
A comissão, constituída pela Resolução
CONSU 1.041/2014, tem como objetivo elaborar proposta referente à oferta de vagas
dos cursos de graduação regular da UNEB,
destinadas aos servidores técnico administrativos no âmbito da Universidade.
Em janeiro deste ano, a comissão iniciou
uma consulta aos técnicos e analistas universitários da universidade para identificar os
anseios de formação acadêmica e garantir a
qualificação dos profissionais da instituição.
O levantamento, intitulado Pesquisa de
Interesse Interno nos Cursos de Graduação,
foi coordenado pelas Pró-Reitorias de Ensino de Graduação (PROGRAD) e de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PGDP).
Segundo a PROGRAD, os dados coletados, que devem ser divulgados em breve, irão
direcionar as próximas ações da comissão.

> Participação em eventos
Outro processo aprovado pelo CONSU
foi o de revisão das Resoluções CONSU
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CONSEPE regulariza reuniões em 2014 e aprova novos regulamentos

880/2012 e 915/2012, sobre afastamento
de docentes e servidores técnico administrativos da UNEB para participar de eventos
desde o início das atividades profissionais
na Instituição.
De acordo com o Pró-Reitor Marcelo
Ávila, a medida democratiza o acesso dos
servidores aos eventos, sem a necessidade de aguardar o final do estágio probatório.
“Os nossos servidores são capacitados e possuem significativa produção
científica. Considero uma conquista podermos garantir a participação deles em
eventos acadêmicos desde a sua entrada
na Universidade”, avaliou o professor Marcelo Ávila.

Em 2014, nas reuniões ordinárias, o CONSEPE deu posse a novos conselheiros e aprovou as resoluções de mobilidade discente e de seleção de professores visitantes.

Os membros do Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da
UNEB participaram de duas reuniões de caráter ordinário no ano de 2014. Na primeira sessão, os conselheiros ratificaram a importância
de garantir encontros anuais do CONSEPE, já
que a última havia sido realizada em 2011.
“Considerando a importância deste conselho para a universidade, precisamos garantir a regularidade das reuniões ordinárias
e convocar outras se necessário”, afirmou o
Reitor José Bites de Carvalho.
Os membros do conselho se reuniram em
três câmaras acadêmicas de discussão: Ensino,
Pesquisa e Extensão, e em cada instância fo-

ram analisados processos previstos na pauta, a
exemplo da Regulamentação da Seleção de Professor Visitante e a criação do Regulamento Geral de Mobilidade discente no âmbito da UNEB.
De acordo com o Pró-Reitor de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), professor Marcelo Ávila, após a aprovação e a publicação da Resolução CONSEPE 1.767/2014,
a seleção de professores visitantes se tornou
mais atrativa e menos burocrática. “Com o regimento, podemos trazer com maior facilidade professores com notório saber para atuar
junto aos nossos cursos de graduação e nos
programas de pós-graduação”, destacou.
De acordo com o Regulamento Geral de

Mobilidade Discente, no Ensino de Graduação, Intradepartamental e Interdepartamental,
anexo da Resolução CONSEPE 1.769/2014,
a iniciativa visa “promover o acesso do estudante à diversidade da cultura acadêmica na
Universidade do Estado da Bahia, favorecendo a ampliação de sua vivência sociocultural
e oportunizando ao corpo discente a integralização do currículo e a expansão da experiência e formação acadêmica”.
Ambos os processos foram aprovados
pela maioria. Foram apreciados ainda processos referentes à integralização curricular,
convalidação de estudos, além de alterações
curriculares de cursos.

Professores, Estudantes e Servidores Técnico Administrativos nos Conselhos Superiores
“A nossa gestão é recente. Assumimos
o DCE em agosto de 2014. Desde então,
a nossa principal conquista foi retomar
os espaços de representação estudantil
dentro do CONSU, o conselho não tinha
participação estudantil de forma ampla
há quase dois anos. Nesse curto período,
conseguimos aprovar e avançar em questões que são de grande importância para
o movimento estudantil como o uso do
Nome Social na matrícula para estudantes
travestis e transexuais, a redução da taxa
de inscrição do vestibular e ampliação do
número de vagas no Sistema de Seleção
Unificada (SISU).”
Ícaro Rebouças

Coordenador Geral do DCE - UNEB
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“A ADUNEB valoriza a participação da representação docente no CONSEPE e, reitera, a
necessidade da representação
dos professores no CONSU, que
consideramos o parlamento da
Universidade, tendo em vista debater questões de interesse dos
professores, a exemplo da Bolsa
PAC, da Estatuinte e da demanda
por creche no nosso local de trabalho. Além de estimular o debate
profundo sobre o tripé básico da
universidade brasileira: ensino,
pesquisa e extensão.”
Prof. Milton Pinheiro

Integrante da Diretoria Executiva da ADUNEB

“Em 2014, o SINTEST intensificou sua
atuação no CONSU, com a posse de cinco novos representantes do sindicato,
que passaram a defender os interesses
da categoria. Com uma atuação unificada
e autônoma em relação à Administração
da Universidade, nossos novos representantes tem legitimidade para, entre outras
pautas, atuar na luta contra o assédio moral
aos técnicos administrativos, pela abertura de concursos públicos para minimizar
o déficit no quadro de vagas, e cobrar por
programas que visem a valorização e o
crescimento profissional dos trabalhadores
que compõem nossa categoria.”
Jeronimo Guerra

Coord. de Educação e Formação Sindical do SINTEST/BA
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Conselho Universitário (CONSU) | Principais Resoluções
>> Reunião CONSU – 26 de março de 2014
Resolução 1.023/2014 - Criação e implantação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas (PROAF)
Resolução 1.1024/2014 - Criação e implantação da Secretaria Especial de Licitações, Contratos e Convênios (SELCC)
Resolução 1.025/2014 - Criação e implantação da Secretaria Especial de Articulação Interinstitucional (SEAI)
Resolução 1.026/2014 - Criação e implantação da Secretaria Especial de Avaliação Institucional (SEAVI)
Resolução 1.027/2014 - Criação e implantação da Secretaria Especial de Relações Internacionais (Serint)
Resolução 1.028/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Enfermagem e Unidade de Terapia Intensiva –
Campus VII/Senhor do Bonfim
Resolução 1.029/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Biologia Vegetal – Campus II/Alagoinhas
Resolução 1.030/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência Universitária – Campus IX/Barreiras
Resolução 1.031/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Transdisciplinares em Cultura – Campus
XVIII/Eunápolis
Resolução 1.032/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil: História, Política e Formação –
Campus X/Teixeira de Freitas
Resolução 1.041/2014 – Altera composição da Comissão constituída pela Resolução CONSU 981/2013 e dá outras providências

>> Reunião CONSU – 15 de maio de 2014
Resolução 1.051/2014 - Criação e implantação da Unidade Acadêmica de Ensino a Distância (UNEAD)
Resolução 1.052/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Matemática – Campus II/Alagoinhas

>> Reunião CONSU – 30 de outubro de 2014
Resolução 1.081/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino-Aprendizagem de Línguas
Estrangeiras – Campus II/Alagoinhas
Resolução 1.082/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Atividade Física para Pessoas cm Deficiência –
Campus IV/Jacobina
Resolução 1.083/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Diversidade Étnico-Racial – Campus
VI/Caetité
Resolução 1.084/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Biodiversidade do Semiárido – Campus VI/Caetité
Resolução 1.085/2014 – Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Linguísticos e Filológicos.
Resolução 1.090/2014 – Aprova o Regimento Interno do CONSEPE da UNEB
Resolução 1.091/2014 – Proposta de Criação e implantação do Programa Interno de Auxílio Financeiro aos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu (AUXPPG)
Resolução 1.092/2014 – Revisão das Resoluções CONSU nº 880/2012 e 915/2012, que tratam dos Critérios para afastamento de docente e
técnico-administrativo da UNEB para participação em eventos.
Resolução 1.094/2014 – Reconhecimento de nome social por identidade na comunidade unebiana
OBS: Houve uma reunião no dia 15 de agosto exclusiva para discutir a adoção de providências e encaminhamentos no sentido de esclarecer às
comunidades unebiana e externa sobre a denúncia veiculada pela imprensa baiana denominada “Operação Prometheus” referente aos convênios
nº 03/2011, 051/2011, 001/2012 e 002/2012 e Termo Aditivo nº 01/2011 – celebrados entre a UNEB, a Secretaria Municipal de Educação Cultura,
Esporte e Lazer (SECULT) e a ONG Pierre Bourdieu.
Resolução 1075/2014 – Constitui Comissão do CONSU para elaborar relatório circunstanciado acerca do constante na investigação patrocinada
pelo Ministério Público, referente aos convênios nº 03/2011, 051/2011, 001/2012 e 002/2012 e Termo Aditivo nº 01/2011 – celebrados entre a
UNEB, a Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer (SECULT) e a ONG Pierre Bourdieu, no âmbito desta Universidade, bem como
para acompanhar junto aos órgãos competentes os processos de investigação das denúncias de irregularidades na execução financeira dos
citados convênios.

Resolução 1.053/2014 - Cria o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Geografia – Campus V/Santo Antônio de Jesus
Resolução 1.054/2014 - Cria o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Educação e Desenvolvimento – Campus X/
Teixeira de Freitas
Resolução 1.055/2014 – Delega ao Reitor competência para homologar os processos de progressão e promoção docente da UNEB

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
Principais Resoluções

>> Reunião CONSU – 4 de agosto (videoconferência)
>> Reunião CONSEPE – 27 de março de 2014
Resolução 1.062/2014 - Cria o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em História – Campus II/Alagoinhas
Resolução 1.063/2014 - Cria o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Acadêmico em Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável – Campus VII/Senhor do Bonfim XXII/Euclides da Cunha

Resolução 1.765/2014 – Comissão para elaborar proposta de reformulação do Regimento Interno do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE)

Resolução 1.064/2014 - Cria o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Interdisciplinar em Saúde Integral – Campus I/Salvador

Resolução 1.767/2014 – Regulamenta a Seleção e Contratação de Professor Visitante no âmbito da UNEB

>> Reunião CONSU – 7 de agosto de 2014

Resolução 1.769/2014 – Aprova o Regulamento Geral de Mobilidade Discente, no Ensino de Graduação Intradepartamental e Interdepartamental
no âmbito da UNEB

Resolução 1.069/2014 - Criação e funcionamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Estudos Literários e Linguística Aplicada ao Ensino
– Campus XXII/Euclides da Cunha

>> Reunião CONSEPE – 8 de setembro

Resolução 1.080/2014 – Cria a Comissão da Verdade com a finalidade de recolher documentos e depoimentos necessários ao resgate da memória das violações dos direitos humanos ocorridos no período do Regime Militar Brasileiro

Resolução 1.781/2014 – Aprova o Regimento Interno do Consepe da UNEB e dá providências
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