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INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO DO TEMA E SUBTEMAS. 1 

O tema 3 nesse I Congresso “Integração social/extensão e apoio à permanência estudantil”, ao 2 
qual acrescentamos a “Sustentabilidade”, pretende situar as discussões relacionadas com uma 3 
das principais inovações do Plano orientador da UFSB, qual seja, um novo desenho institucional 4 
que levou à criação de uma Pró-reitoria que tem como razão de ser, criar, implantar e executar 5 
dois dos quatro eixos previstos em seu Estatuto: (a) Universidade como instituição educadora; 6 
(b) eficiência institucional e acadêmica; (c) promoção da educação superior com integração 7 
social; e (d) plena abertura à comunidade transacadêmica. 8 

Dois destes quatro eixos estão relacionados com a criação da Pró-reitoria de Sustentabilidade e 9 
Integração Social (PROSIS), à medida em que “Integração Social” é necessária a partir do 10 
reconhecimento da “matriz diversa e desigual que caracteriza o tecido social brasileiro”. Por este 11 
motivo a “Universidade defende equidade no acesso à educação e ao conhecimento, para a 12 
construção de uma sociedade mais justa e feliz, implantando medidas eficazes que promovam 13 
acolhimento e permanência de estudantes em situações de vulnerabilidade”. (Carta de Fundação 14 
e Estatuto UFSB - versão fev2014, p.9) 15 

O eixo “educação superior com integração social”, coloca em relevo a criação da Rede Anísio 16 
Teixeira, formada pelos Colégios Universitários (CUNI), que têm como objetivo oferecer o acesso 17 
dos estudantes da região ao ensino superior. Os CUNI são a principal representação do caráter 18 
inclusivo do Projeto Pedagógico da UFSB, pois incorporam o “conceito de ações afirmativas de 19 
fato estruturantes e não meramente episódicas ou paliativas. ” (Carta de Fundação e Estatuto 20 
UFSB - versão fev2014, p.4)  21 

Ainda nesta mesma linha, a PROSIS foi constituída, também, para cumprir o compromisso de 22 
implantar as ações afirmativas no acolhimento e na permanência de estudantes em situação de 23 
vulnerabilidade social, com a responsabilidade de adotar políticas com a finalidade de contribuir 24 
para a eliminação das desigualdades sociais ou segregação de qualquer natureza. 25 

 26 

PARTE 1: POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA DA UFSB. 27 

1.1. Ações afirmativas de acesso e permanência. 28 

O termo assistência estudantil foi redefinido na UFSB pelo conceito de apoio à permanência, 29 

que é entendido como uma forma de minimizar as desigualdades sociais, de gênero, étnico-30 

raciais e regionais, levando-se em conta sua importância para a aplicação e a democratização 31 

das condições de permanência no ensino superior dos estudantes comprovadamente em 32 

situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, destacamos o caráter de 33 

aproximação do bolsista com as ações pedagógicas, científicas, culturais e de integração à partir 34 

do envolvimento do estudante no cotidiano acadêmico da UFSB. 35 

A PROSIS é o setor responsável pelo planejamento e execução da política de apoio à 36 

permanência. Tal política ultrapassa as questões de garantia da subsistência econômica dos 37 

estudantes beneficiários de bolsas e auxílios. Trata-se de tecer uma rede de programas, projetos 38 
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e procedimentos que visa proporcionar condições para o processo de afiliação institucional dos 1 

estudantes na UFSB, de forma que os mesmos se sintam pertencentes ao universo acadêmico. 2 

O conceito de afiliação consta do Plano Orientador da UFSB, tendo o autor Alain Coulon como 3 

principal referência teórica. O processo de afiliação estabelece que, para sujeitos antes excluídos 4 

do ambiente universitário, o acesso à escolaridade superior implica uma profunda mudança 5 

pessoal, cultural e política. Segundo esta visão, o indivíduo ao iniciar sua vida acadêmica entra 6 

em um processo de passagem que tem três fases: o tempo do estranhamento, o tempo da 7 

aprendizagem e o tempo da afiliação. 8 

Egressos de distintas modalidades de ensino inicialmente passam por uma fase de profundo 9 

estranhamento em relação ao ambiente da universidade e, simultaneamente de rompimento 10 

com o seu contexto social anterior. Na segunda fase “após momentos de choque cultural, o 11 

estudante passa a se adaptar ao cotidiano universitário mediante uma aprendizagem 12 

espontânea e informal de regras e códigos, num processo de assimilação ou aculturação”. O 13 

terceiro tempo, “a fase de afiliação corresponde ao período em que o estudante já domina as 14 

regras simbólicas do novo espaço de convivência, adquirindo maior capacidade de participar das 15 

redes de relações de conhecimento, práticas e profissionalização cultivadas nos espaços 16 

universitários”. 17 

A partir da concordância com esse diagnóstico e das necessidades de atuação da Universidade 18 

sobre estes jovens que recebe, a PROSIS esteve responsável por conceber, planejar e executar 19 

os processos seletivos de estudantes que necessitam e apoio financeiro para sua subsistência 20 

material no meio universitário. 21 

 Estas ações de apoio à permanência dos estudantes estão embasadas em vários dispositivos 22 

legais, como os dispostos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 3º, Lei de Diretrizes 23 

e Bases da Educação Nacional que prevê que "o ensino será ministrado com base nos princípios 24 

de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola". Também o Plano Nacional 25 

de Educação que institui no seu art. 2º como Diretrizes: “III - superação das desigualdades 26 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 27 

discriminação; ” e “X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 28 

e à sustentabilidade socioambiental. ” (Lei nº 13.005/2014) 29 

As ações de apoio à permanência, tendo por base o apoio socioeconômico aos estudantes estão 30 

embasadas legalmente no Decreto nº 7.234/ 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 31 

Assistência Estudantil (PNAES). Este decreto estabeleceu como objetivos do PNAES, em seu Art. 32 

2º: 33 

I – Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; 34 

II - Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 35 

educação superior; 36 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/125099097/lei-n-13-005-de-25-de-junho-de-2014#art-2_inc-III
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Já o parágrafo 1º do Art. 3º, lista as áreas de atuação relacionadas à assistência estudantil: 1 

moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, 2 

creche, apoio pedagógico, e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com 3 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 4 

Com a finalidade de oferecer ao estudante de graduação da UFSB as condições adequadas para 5 

adaptar-se à vida acadêmica com qualidade e contribuir para a redução da retenção e da evasão 6 

escolar por meio o apoio à permanência, foram criadas, de forma progressiva, editais de bolsas 7 

e auxílios pecuniários e algumas outras ações que não implicarem em dispêndio de recursos 8 

orçamentários. 9 

O PROGRAMA DE APOIO À PERMANÊNCIA da PROSIS (regulamentada pela Resolução CONSUNI 10 

nº 1/2016), estabeleceu como objetivos: 11 

a. Democratizar e apoiar as condições de permanência e formação acadêmica de discentes 12 
regularmente matriculados na UFSB, por meio de auxílios pecuniários. 13 

b. Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e de agir preventivamente nas 14 
situações de retenção e evasão decorrentes das situações de vulnerabilidade social. 15 

c. Prover as condições mínimas necessárias para que possam adaptar-se e dedicar-se à 16 
formação acadêmica em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 17 

d. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 18 
educação superior. 19 

e. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 20 

  21 

Foram implantadas, até a realização desse I Congresso da UFSB, dentre as modalidades previstas 22 

em seu Programa de Apoio à Permanência, os seguintes projetos de bolsas e auxílios: 23 

a. Bolsa de Apoio à Permanência: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de 24 

desembolso mensal, destinada a prover as condições para a manutenção dos estudantes 25 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tem como objetivo oferecer a 26 

oportunidade para que possam adaptar-se e dedicar-se à sua formação acadêmica em 27 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 28 

b. Auxílio Instalação: no valor de R$450/mês, consiste em subvenção financeira, com 29 

periodicidade de desembolso mensal e por tempo determinado, em que o estudante recém-30 

ingresso na UFSB poderá obter um auxílio, mediante a assinatura de uma declaração de 31 

necessidade socioeconômica e comprovação de gastos com moradia e após a análise 32 

expedita da área social da PROSIS, enquanto aguardam a realização do processo regular de 33 

seleção para a Bolsa de Apoio à Permanência (BAP 2). É destinado aos estudantes oriundos 34 

de municípios localizados à distância superior a 50 km do local onde se ministram as aulas. 35 

c. Auxílio Eventos: no valor máximo de R$800/aluno/evento, consiste em apoio à participação 36 

dos estudantes ou das entidades estudantis reconhecidas pela UFSB em eventos culturais, 37 

políticos e esportivos, na forma de fornecimento de transporte, infraestrutura, pagamento 38 
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de inscrição em eventos e/ou material de divulgação. Têm sido apoiados eventos de cunho 1 

acadêmico para a participação em eventos científicos. 2 

d. Auxílio Creche: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso 3 

mensal, destinada ao estudante que tenha filho (a) em idade pré-escolar (zero a cinco anos 4 

e onze meses) para despesas com creche ou outras relacionadas aos cuidados com a guarda 5 

e a manutenção infantil, enquanto desempenham suas atividades acadêmicas. O valor foi 6 

estipulado como o mesmo que os servidores docentes e técnico-administrativos recebem 7 

para o apoio às mães e pais. 8 

e. Auxílio Alimentação: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso 9 

mensal, destinada à complementação de despesas com alimentação dos estudantes da 10 

UFSB, nas sedes e nos colégios universitários da Rede Anísio Teixeira. 11 

f. Auxílio Transporte: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso 12 

mensal, destinado ao deslocamento do estudante do local de moradia ou trabalho até as 13 

sedes dos campi da UFSB ou aos colégios universitários da Rede Anísio Teixeira. 14 

g. Auxílio Moradia: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso 15 

mensal, destinado ao apoio ao estudante para que possa se alojar em condições satisfatórias 16 

nos municípios sede da UFSB, individual ou coletivamente, com o intuito de auxiliá-lo na 17 

cobertura de despesas com locação e eventuais gastos relacionados à moradia. 18 

h. Auxílio Emergencial: consiste em subvenção financeira, com periodicidade de desembolso 19 

mensal e por tempo determinado, destinada aos casos excepcionais de vulnerabilidade e 20 

risco social avaliados pela PROSIS. 21 

  22 

A construção da política de apoio à permanência da UFSB tem sido pautada pela perspectiva de 23 

promover a autonomia dos estudantes, estabelecer melhores condições de permanência, e 24 

especialmente compreender que o processo de acolhimento, afiliação e garantia de direitos são 25 

elementos importantes na construção de uma política que assegure a inclusão, o acesso e a 26 

permanência na universidade. 27 

Para tanto, foram investidos mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões) na implantação do 28 

programa de apoio à permanência desde o primeiro quadrimestre de aulas (2014.3), utilizando-29 

se de recursos oriundos do PNAES. A execução financeira dos primeiros anos de funcionamento 30 

da UFSB está descrita nas tabelas e gráficos a seguir. 31 

Os quantitativos acumulados e valores no pagamento dos auxílios alimentação, creche, eventos, 32 

instalação, moradia, transporte e emergencial. Foram pagos mais de 5.500 auxílios nos últimos 33 

dois anos, com destaque para alimentação, transporte e moradia e demonstra os números e 34 

valores acumulado no pagamento das Bolas de Apoio à Permanência. Foram pagas mais de 35 

5.000 bolsas nas modalidades BAP I e BAP 2. 36 

No gráfico 1, observamos a evolução dos investimentos do PNAES nas modalidades de bolsas e 37 

auxílios. Desde o ano de 2014 há um crescimento do investimento na política de apoio à 38 
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permanência da UFSB. Nos últimos dois anos foram beneficiados pelos recursos do PNAES 1.355 1 

estudantes nas diversas modalidades de bolsas e auxílios. 2 

Gráfico 1 – Evolução do investimento dos recursos do PNAES no período de 2015/2016 3 

 4 

 5 

Os desafios na construção da política de apoio à permanência dos estudantes da UFSB são 6 

imensos. Os passos iniciais demonstram que os investimentos são determinantes para assegurar 7 

o direito do acesso à universidade, mas também o da permanência. 8 

O apoio financeiro é determinante no processo de permanência dos estudantes, mas 9 

consideramos que tal apoio deve ser articulado com outras políticas, sejam elas pedagógicas, de 10 

acolhimento, de orientação acadêmica, construídas num ambiente de integração social em que 11 

os estudantes se sintam protagonistas das conquistas dos seus direitos. 12 

 13 

Perspectivas e Metas 14 

a. Caravana de Ações Afirmativas: realizar caravanas que envolva o acesso dos estudantes 15 

secundaristas à UFSB, como apresentação do modelo da UFSB nos cursos secundários em 16 

escolas públicas, aldeias, quilombos e assentamentos. 17 
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b. Cursos pré-ENEM: firmar parcerias com outras instituições para o desenvolvimento de 1 

cursinhos preparatórios para o Enem, objetivando-se democratizar o acesso dos estudantes 2 

de escolas públicas da região no acesso à educação superior; implementar o programa 3 

“Universidade para Todos” do Governo Estadual na UFSB; estimular a realização de projetos 4 

de extensão de cursinhos preparatórios; 5 

c. Bolsas e Auxílios: implementar os auxílios material didático, idiomas, intercâmbio, 6 

mobilidade e acessibilidade previstos no Programa de Apoio à Permanência; realizar 7 

espaços permanentes de debates com os estudantes no início do quadrimestre como forma 8 

de dar publicidade aos editais de auxílios e bolsas previstos; 9 

d. Seminário dos Projetos do Programa de Apoio à Permanência: realizar anualmente o 10 

Seminário para acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Atividades dos bolsistas 11 

BAP; criar um fórum permanente de discussão sobre o desenvolvimento dos planos de 12 

atividades dos bolsistas; 13 

e. Semana de Acolhimento: realizar atividades para a semana de acolhimento dos novos 14 

estudantes e veteranos, onde deverão ser apresentadas as ações previstas do Programa de 15 

Apoio a Permanência desenvolvido pela UFSB. 16 

f. Comissão de Políticas Afirmativas – CPAf: desenvolver estudos de acompanhamento e 17 

avaliação das políticas de apoio à permanência desenvolvidas pelo setor da Coordenação de 18 

Permanência Estudantil juntamente com a CPAf; estabelecer diálogos com outras 19 

Instituições de Educação Superior no sentido de compartilhar experiências e casos de 20 

sucessos em relação a política de permanência; 21 

g. Política de Ações Afirmativas da UFSB: discussão e aprovação de resolução que dispõe da 22 

Política de Ações Afirmativas da UFSB; estabelecer vagas supranumerárias para pretos e/ou 23 

quilombolas, indígenas, comunidade transexuais e pessoas com deficiência para os cursos 24 

de graduação e pós-graduação; estabelecer reserva de vagas para pretos e/ou quilombolas, 25 

indígenas, e pessoas com deficiência pretos nos concursos públicos da UFSB; estimular o 26 

controle social nas políticas de ações afirmativas e permanência. 27 

h. Módulo Assistência Estudantil do SIGAA: desenvolver o módulo dentro de assistência 28 

estudantil para controle eletrônico de solicitação, aprovação, concessão e monitoramento 29 

da política de apoio à permanência estudantil. 30 

 31 

1.2. A permanência de estudantes cotistas (negros, indígenas). 32 

No Brasil, após a abolição da escravatura, os negros foram abandonados à própria sorte, não 33 
havendo qualquer tipo de ação que os integrassem social e economicamente. A história revela 34 
que os negros nunca conseguiram alcançar a igualdade de direitos, sejam políticos, sociais ou 35 
econômicos, fazendo com que as desigualdades e a discriminação racial se perpetuassem até os 36 
dias atuais. 37 

Da mesma forma, os indígenas foram as primeiras vítimas do invar invasor europeu. Perderam 38 
suas terras, foram escravizados, colonizados e tiveram seu povo dizimado, extinguindo 39 
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totalmente algumas etnias, sua cultura, e línguas. Ainda hoje os indígenas são perseguidos, têm 1 
suas terras subtraídas, condições precárias de vida, tem seus direitos básicos desrespeitados, 2 
são menosprezados, assassinados, desassistidos e abandonados.  3 

A realidade atual dos negros e indígenas é um cenário de desigualdades socioeconômicas, sem 4 
acesso a saúde e a educação de qualidade, sendo constantemente vítimas de preconceito da 5 
sociedade e sem oportunidades. Os indígenas são vítimas de violência, principalmente, no 6 
campo e os negros, na cidade, tendo o Estado como partícipe nos processos de violência contra 7 
os negros e omisso nas questões indígenas. Faltam oportunidades, e para mitigar esse quadro 8 
de desigualdades seculares, políticas de ações afirmativas estão sendo empregadas, voltadas 9 
para os negros, indígenas e quilombolas, populações historicamente excluídas de seus direitos.   10 

 11 

Balanço das ações  12 

No contexto das políticas de ações afirmativas que as universidades brasileiras começaram a 13 

implementar a partir de 2002 e, mais adiante, baseada na Lei nº 12.711/2012 que regula a 14 

política de cotas sociais e raciais nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 15 

técnico de nível médio, a UFSB já nasceu com um sistema de cotas estruturado para o acesso de 16 

estudantes de baixa renda, indígenas e negros no ensino superior público. As cotas foram criadas 17 

para reduzir as desigualdades de acesso ao ensino superior público por estudantes egressos das 18 

escolas públicas brasileiras, que sejam pretos, pardos ou indígenas.  19 

A UFSB adota o sistema de cotas sociais, definida para estudantes que cursaram o ensino médio 20 

em escolas públicas, equivalente a 55% dos ingressantes pelo ENEM/SISU em todos os Bis e a 21 

ABI/LI nas sedes e 85% de cotas para ingressantes nos CUNIs. 22 

A reserva de vagas étnico-raciais para indígenas e negros (definido como a somatória dos 23 

percentuais de autodeclarados pretos e pardos), foi estabelecido conforme a lei que orienta 24 

usar como referência para os editais os percentuais publicados no Censo do IBGE (Instituto 25 

Brasileiro de Geografia e Estatística).  26 

Superadas as dificuldades de acesso à universidade pública, o desafio é o da permanência. Estes 27 

estudantes necessitam manter-se nela, pois a evasão de alunos cotistas tem efeitos negativos 28 

para a política de cotas, que busca aumentar o contingente de negros e indígenas na 29 

universidade.  Para isso, é necessário incluir um conjunto de ações afirmativas voltadas para o 30 

apoio e acompanhamento desses estudantes.  31 

A PROSIS vem aprimorando uma série de políticas de permanência, onde a prioridade de acesso 32 
é sempre aos alunos cotistas. As políticas são desenvolvidas através de recursos próprios e do 33 
PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil), objetivando a afiliação estudantil, bem como, 34 
prover recursos (financeiros, humanos e tecnológicos) para o desenvolvimento e autonomia dos 35 
nossos estudantes. 36 

O Programa de Apoio à Permanência da UFSB foi aprovado através da resolução 01/2016 do 37 
Consuni, onde estão esmiuçados as bolsas e auxílios oferecidos na instituição, sendo que ao 38 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm


 

9 
 

longo dos dois anos de funcionamento a UFSB já atendeu em seu programa de assistência 1 
estudantil mais de 1200 estudantes.  2 

As bolsas e auxílios desenvolvidos na UFSB destacam-se por aspectos inovadores, entre eles 3 
cabe evidência à Bolsa de Apoio à Permanência, que apoiada na teoria da afiliação de Alan 4 
Coulon (2008) propõe uma vivência acadêmica vinculada ao recebimento do benefício, como 5 
uma maneira de integrar e envolver esse estudante na vida universitária. Nessa perspectiva a 6 
política de assistência estudantil é tida como um meio para facilitar a afiliação ou integração dos 7 
estudantes. 8 

Os auxílios ofertados pela UFSB também merecem realce, por servir de subsídio aos estudantes 9 
em aspectos essenciais para sua subsistência, como alimentação, transporte e moradia, além do 10 
auxílio creche que fortalece a presença de mulheres/mães na universidade, e do auxílio eventos 11 
que promove a participação de estudantes em atividades acadêmicas, culturais e esportivas pelo 12 
país. 13 

Além de suas bolsas e auxílios próprios, a UFSB ainda realiza orientações, homologações e 14 
autorizações mensais da Bolsa Permanência do MEC para indígenas e quilombolas, que 15 
atualmente têm 34 estudantes atendidos nos três campi, essa bolsa por ter um valor 16 
diferenciado (R$900) pretende diminuir as desigualdades sociais, e respeita a organização social 17 
das comunidades tradicionais com seus costumes, línguas, crenças e tradições.  18 

Salienta-se que por se tratar de uma política desenvolvida com recursos oriundo do PNAES, os 19 
critérios para concessão das bolsas e auxílios se pautam prioritariamente pela renda per capita 20 
inferior a 1,5 salário mínimos. Todas as regras para concessão dos benefícios são estabelecidas 21 
em editais próprios.  22 

Nossa política de permanência está voltada para o fortalecimento das Ações Afirmativas na 23 
UFSB, sendo público prioritário os estudantes em maior situação de vulnerabilidade social. 24 
Pensando na implantação da política de ações afirmativas, e necessidade do envolvimento da 25 
comunidade acadêmica nas tomadas de decisões sobre o assunto, foi criada a Comissão de 26 
Políticas Afirmativas – CPAf, com membros da gestão, estudantes, técnico administrativos e 27 
professores, tendo como objetivo acompanhar, propor e aprimorar o programa de permanência 28 
estudantil UFSB para melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Esta comissão também tem 29 
como finalidade encaminhar a proposta da política de ações afirmativas ao CONSUNI. 30 

No decorrer desses dois anos se avançou muito quantitativa e qualitativa mente no atendimento 31 
e promoção de políticas de permanência na UFSB. Mas é necessário continuar avançando, para 32 
consolidar uma política de assistência estudantil que garanta de forma qualificada a 33 
permanência do estudante no ensino superior e que possibilite a conclusão exitosa dessa etapa 34 
de formação na vida de nossos estudantes.  35 

 36 

Perspectivas e Metas 37 

Nos próximos passos a UFSB precisa qualificar ainda mais sua política de ações afirmativas e de 38 

permanência estudantil para proporcionar o acesso e a permanência de grupos que 39 
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historicamente estiveram afastados do ensino superior público, gratuito e de qualidade. 1 

Podemos citar como passos importantes para o futuro: 2 

a. Elaboração e aprovação da Política de Ações Afirmativas da UFSB no CONSUNI, que 3 

estabeleça, de forma permanente e com as características do Projeto Político Pedagógico 4 

da universidade, as reservas de vagas para o ingresso da população negra, estudantes de 5 

escolas públicas, indígenas, quilombolas, transexuais e pessoas com deficiência nos cursos 6 

de graduação, pós-graduação e concursos públicos para docentes e técnicos 7 

administrativos.  8 

b. Consolidação da política de permanência estudantil da UFSB, abarcando majoritariamente 9 

as necessidades dos estudantes ingressantes pela reserva de vagas. 10 

c. Construção de mecanismos de acompanhamento e monitoramento das bolsas e auxílios 11 

ofertados para evitar fraudes de recebimento indevido.  12 

d. Estímulo ao controle social nas políticas de ação afirmativa e permanência estudantil, junto 13 

à comunidade acadêmica e à comunidade externa. 14 

e. Elaboração de estudos que avaliem os impactos da assistência estudantil na vida dos 15 

estudantes bolsistas com vistas a afiliação/manutenção dos estudantes na UFSB. 16 

f. Elaboração de diretrizes que garantam o acesso e a permanência estudantil na Pós- 17 

Graduação, segundo e terceiros ciclos. 18 

g. Acompanhamento do desenvolvimento e adaptação dos alunos transexuais, indígenas, 19 

quilombolas e com deficiência na universidade.  20 

h. Monitoramento e avaliação do programa de reserva de vagas no acesso à UFSB. 21 

 22 

1.3. Política para comunidade LGBT (combate a LGBTfobia, afirmação da 23 

diversidade). 24 

(Nota: com a contribuição do acadêmico Émerson Mendes do Campus Paulo Freire, embora o 25 
texto final seja de responsabilidade da PROSIS) 26 

Segundo Mendes (2010) o Movimento de Defesa dos Direitos dos Homossexuais surgiu na 27 
Europa, nos finais do século passado, sua principal bandeira era a descriminalização da 28 
homossexualidade e o reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais. Durante o Nazismo, 29 
mais de 300 mil gays foram presos nos campos de concentração, e só após o final da Segunda 30 
Guerra Mundial é que o Movimento Homossexual começou a se estruturar na Europa e Estados 31 
Unidos.  32 

No Brasil, esse movimento começa a partir de 1978, com a fundação do jornal O Lampião, que 33 
era na época o principal veículo de comunicação da comunidade homossexual. A partir de 1979 34 
começam a surgir os grupos gays organizados, começando por São Paulo e logo depois sendo 35 
criado em outros estados, inclusive na Bahia com o Grupo Gay da Bahia – GGB. Esses grupos são 36 
instrumentos importantes de pressão social e política na defesa dos direitos civis, na conquista 37 
da cidadania e na luta contra o preconceito e a discriminação. 38 
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Com o desenvolvimento do movimento homossexual, outros grupos foram incorporados à esta 1 
luta, são formando a sigla LGBT, que inclui gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e 2 
transgêneros.  3 

Muitas conquistas vêm sendo comemoradas pelo movimento LGBT brasileiro, desde a 4 
declaração que a homossexualidade não poderia mais ser classificada como “desvio e transtorno 5 
sexual”, em 1985, até a união civil de pessoas homossexuais, em 2011. Na contramão das 6 
conquistas, o Brasil avança na discriminação e é o campeão mundial de crimes causados pela 7 
LGBTfobia. Segundo informações do JUSBrasil  50% dos assassinatos de transexuais no ano de 8 
2014 foram cometidos em solo brasileiro. Dos 328 mortos, 163 eram gays, 134 travestis, 14 9 
lésbicas, 3 bissexuais e 7 amantes de travestis e 7 heterossexuais, por terem sido confundidos 10 
com gays ou por estarem em circunstâncias ou espaços homoeróticos. 11 

O país necessita urgentemente de uma lei que criminalize a LGBTfobia para coibir o preconceito, 12 
as agressões e as mortes. Viver sem violência é o princípio básico para construção da paz, da 13 
cidadania e da felicidade de qualquer ser humano. 14 

Instituir uma política afirmativa LGBT é uma ação importante da instituição no sentido de 15 
acolher um setor da população que é cultural e historicamente marginalizada e excluída de 16 
muitos espaços sociais e que precisam de um olhar específico para as suas demandas. 17 

A UFSB enquanto instituição pública e responsável pela garantia dos direitos de sua comunidade 18 
universitária, vem planejando e realizando ações para que o espaço acadêmico seja o mais 19 
diverso e plural, livre de discriminação e inclusivo. Uma importante ação implementada na UFSB 20 
foi a resolução nº 19/2015 que dispõe sobre a inclusão do nome social dos estudantes e 21 
servidores nos registros acadêmicos e administrativos da UFSB.  O nome social é o modo como 22 
a pessoa se autoidentifica e é reconhecida, identificada e denominada em seu meio social, na 23 
medida em que seu nome de registro civil não reflete sua identidade de gênero e possa imputar-24 
lhe possíveis constrangimentos. 25 

Portanto, aprofundar a política voltada para sua comunidade LGBT deve ser um compromisso 26 
da UFSB com o respeito à diversidade e a inclusão, reconhecendo os efeitos da discriminação 27 
para a população LGBT, garantindo uma educação de qualidade, humanizada e livre de 28 
preconceitos. 29 

 30 

Perspectivas e Metas 31 

A UFSB se coloca com desafios e propostas para o próximo período lidar com as seguintes 32 
temáticas relacionadas à questão LGBT: 33 

a. Saúde da população LGBT. 34 

b. Pesquisa e extensão sobre temas ligados a este público, devido sua insuficiência. 35 

c. Acesso e permanência da comunidade LGBT na UFSB. 36 

d. Reserva de vagas (cotas) em concursos públicos para servidores e para o acesso na 37 

graduação e pós-graduação da UFSB. 38 

Ações preventivas 39 
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a. Lançamento da campanha de sensibilização da comunidade da UFSB em relação ao uso do 1 

nome social e ao uso do banheiro pelas pessoas trans.  2 

b. Campanhas de afirmação dos direitos LGBT.  3 

c. Exposições itinerantes e cine debates voltados à temática LGBT.  4 

d. Cursos de capacitação dos (as) servidores(as) em relação à temática LGBT 5 

e. Cotas no ENEM e CUNI. 6 

f. Criação de um órgão ou setor LGBT na UFSB, composta majoritariamente por este segmento 7 

contemplando a existência dos Coletivos já consolidados na UFSB. 8 

Ações protetivas 9 

a. Elaborar um regimento ético que preveja punições para lesbo-homo-bi-transfobia na UFSB.  10 

b. Criar um espaço acolhedor para receber denúncias destas práticas na UFSB. 11 

c. Utilização de Banheiros que respeitem a identidade de gênero das pessoas. 12 

d. Criar um curso preparatório para o ENEM e atrair travestis e transexuais para a participação 13 

nesses cursos. 14 

Ações direcionadas à saúde LGBT 15 

a. Criar campanhas de prevenção a saúde e incentivo a atividades físicas como fator de 16 

promoção a saúde. 17 

b. Realizar parcerias com as Secretarias de Saúde do município para encaminhamento da 18 

comunidade universitária LGBT quando houver necessidades 19 

Ações voltadas para atividades de pesquisa e extensão LGBT 20 

a. Incentivar a pesquisa relacionados à problemática LGBT.  21 

b. Desenvolver atividades de pesquisa, extensão, simpósios, congressos, encontros, destinar 22 

bolsas de IC à esta população, promovendo a assistência e a produção acadêmica, pensar 23 

em formas de incentivo para a produção acadêmica. 24 

Política trabalho e renda para estudantes e egressos 25 

a. Estabelecer a políticas de estágios para esta população dentro dos espaços da UFSB, criar 26 

elos com os gestores municipais e regionais, a fim de incentivar, discutir, executar e 27 

monitorar políticas públicas, contribuindo assim para o desenvolvimento e combatendo a 28 

marginalidade em que esta população atualmente se encontra. 29 

b. Criar parcerias com instituições públicas e privadas para inserção dos (as) alunos (as) LGBT 30 

no mundo do trabalho. 31 

 32 

PARTE 2:  QUALIDADE DE VIDA ESTUDANTIL, DOS DOCENTES E TÉCNICOS 33 

ADMINISTRATIVOS. 34 

 35 
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A qualidade de vida (QV) relaciona-se à percepção do indivíduo em relação à sua posição na 1 
vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, 2 
expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL, 1994). É influenciada, portanto, por diversas 3 
condições que podem afetar a percepção, os sentimentos e as necessidades biopsicossociais dos 4 
indivíduos. 5 

Na UFSB, a QV estrutura-se em uma coordenação que busca a integração interna da comunidade 6 
acadêmica e desta com a sociedade, por meio do estímulo a práticas saudáveis ligadas à 7 
promoção da saúde, acessibilidade, cultura, esporte e lazer, dimensões entendidas como partes 8 
fundamentais para a QV de um indivíduo e comunidade. 9 

 10 

2.1. Restaurante universitário: a política que se pratica na UFSB 11 

A concepção da política de alimentação na UFSB adotou, nesses anos iniciais, o conceito de que 12 
a universidade não deve repetir o modelo dos restaurantes universitários, conhecidos como 13 
bandejões, em outras universidades. 14 

A oferta de alimentação com qualidade nutricional, condições de higiene no prepare e 15 
distribuição, quantidade e custos adequados à comunidades acadêmica, especialmente aos 16 
estudantes, sempre esteve relacionada à constituição de Restaurantes Universitários (RU) com 17 
a finalidade do preparo e distribuição de refeições aos estudantes e servidores docentes e 18 
técnico-administrativos da Universidade, além de visitantes esporádicos, oferecendo uma 19 
alimentação de qualidade e quantidade adequada para o seu público. 20 

Tradicionalmente os RUs são de responsabilidade direta, indireta ou mista, entre a gestão da 21 
universidade e empresas terceirizadas, mas a concepção, planejamento e acompanhamento dos 22 
serviços de alimentação diária ao público geralmente são de responsabilidade das instituições, 23 
adotando a política de valores subsidiados para os estudantes e, em alguns casos, até para 24 
servidores e visitantes. 25 

Os recursos destinados ao subsídio aos estudantes na faixa de até 1,5 salários mínimos de renda 26 
per capita familiar são do PNAES, mas na UFSB atende-se não somente aqueles estudantes com 27 
características de vulnerabilidade social, mas amplia-se a oferta para o universo dos alunos, 28 
condicionado à apresentação de documentação financeira para a aplicação da política de 29 
subsídios estabelecida pelo Conselho Universitário. 30 

Até o presente momento, a PROSIS participou da política de alimentação, ajudando a PROPA na 31 
elaboração dos termos de referência para a contratação de empresas para que assumissem 32 
esses serviços. 33 

Quanto aos Colégios Universitários, estes ocupam salas disponibilizadas nas escolas de ensino 34 
médio dos municípios onde é notória a ausência de instalações adequadas para o porte de um 35 
RU, que exigiria elevados custos na implantação de cozinhas industriais e refeitórios, restando 36 
inviabilizada a implantação de RU nestes locais. Sobressaem nas escolas as cantinas, com infra-37 
estrutura tímida, se comparada ao porte dos RUs das universidades brasileiras. Isto é um fator 38 
limitante da criação de um RU em cada CUNI, além da reduzida quantidade de estudantes na 39 
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fase de implantação. Estas condições reforçam a política adotada pela UFSB de propor formas 1 
de atendimento para o CUNI baseado no Auxílio Alimentação. 2 

  3 

2.2. Residência Estudantil: a política que se pratica na UFSB 4 

A UFSB na sua fase de implantação, optou por solução imediata a partir da cobertura das 5 
despesas com habitação dos estudantes que necessitem morar fora de seu domicílio familiar 6 
para estudar na instituição. Foi adotado o sistema de Auxílio a Moradia, muito utilizado 7 
atualmente em outras instituições que precisam resolver rapidamente a questão da moradia 8 
estudantil evitando-se processos longos de projetos, licitações e construções de residências 9 
coletivas. 10 

A composição das despesas a serem cobertas pelo Auxílio Moradia pode incluir gastos com 11 
condomínio, impostos, taxas e contas de consumo. 12 

A UFSB não possui alojamentos, quer sejam construídos ou mantidos pela universidade. O 13 
discente recebe o auxílio e busca os arranjos mais adequados como forma de moradia. 14 
Habitualmente se unem e criam suas próprias repúblicas, com divisão de despesas com o uso 15 
dos valores recebidos da instituição. 16 

Mas não somente as dificuldades relacionadas à implantação das residências estudantis nos 17 
campi, com despesas de investimento e custeio, definem essa política. Foram consideradas 18 
também: 19 

a. O apoio ao estudante por meio do auxílio oferece a possibilidade de autonomia para a 20 

escolha do lugar de moradia e dos colegas com quem divide as despesas. 21 

b. A gestão de espaços de moradia com colegas, permite o amadurecimento pessoal ao ter 22 

que administrar não somente despesas, mas respeito aos hábitos, vivências individuais e 23 

coletivas. 24 

c. A residência estudantil em conjuntos habitacionais no interior dos campi universitários tem 25 

histórico de problemas relacionados ao isolamento da comunidade estudantil dos bairros 26 

do entorno, da cidade, com a configuração de vilas no formato de núcleos homogêneos sem 27 

permeabilidade da população local. 28 

d. O isolamento de estudantes universitários nessa faixa etária frágil e distante do núcleo 29 

familiar, agregando-se as pressões relacionadas ao ritmo dos estudos pode levar a situações 30 

estressantes e depressivas. 31 

e. Experiências de outras instituições estão marcadas por problemas relacionadas ao consumo 32 

e tráfico de drogas. 33 

Não obstante existem algumas soluções que, somadas à solução “auxílio moradia”, podem 34 
significar em médio prazo, uma evolução da política: 35 

 36 

Metas 37 
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a. Estudo da contratação de pousadas, hotéis nos municípios sedes dos campi, especialmente 1 

em Porto Seguro, para prestação de serviços de oferta de leitos aos estudantes. 2 

b. Reestudo do valor do Auxílio Moradia, estabelecido em R$250 como valor único para todos 3 

os estudantes, deve ser revisto para que seja adequado às realidades dos municípios de 4 

implantação da UFSB. 5 

 6 

2.3. Promoção e orientação em saúde 7 

A promoção à saúde consolida-se em um setor específico em que os profissionais lotados 8 
trabalham intra e interdisciplinarmente, organizando ações de saúde voltadas à coletividade e, 9 
em menor grau, realizando atendimentos individualizados, com o intuito de proporcionar 10 
melhor qualidade de vida à comunidade acadêmica. Para isso, quatro frentes de atuação foram 11 
delineadas: a) educação em saúde; b) atendimento de urgências e emergências; c) atendimento 12 
psicológico; d) atendimentos de enfermagem. 13 

As ações de educação em saúde voltam-se para campanhas destinadas à conscientização de 14 
datas comemorativas nacionais e internacionais, como: Dia Mundial sem Tabaco, Setembro 15 
Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, sendo norteadas pelo calendário anual de saúde do 16 
Ministério da Saúde (MS). São ações propostas e articuladas para os três campi e respectivos 17 
CUNIs e que buscam parcerias de órgãos externos, como secretarias municipais de saúde e 18 
outras instituições de ensino superior. 19 

A operacionalização das campanhas se dá por meio de fixação de faixas, organização de 20 
palestras/mesas redondas com especialistas, atividades de extensão na comunidade, 21 
panfletagem e divulgação online em redes sociais, por exemplo. Em linhas gerais, as campanhas 22 
primam por promover difusão de conhecimentos em saúde e reforçar a integração institucional 23 
com a sociedade, enfatizando a importância da adoção de hábitos saudáveis de vida. 24 

Os atendimentos de urgência (ocorrências imprevistas de agravo à saúde com ou sem risco 25 
potencial de vida) e emergência (condições de agravo à saúde que implicam em risco de vida ou 26 
sofrimento intenso) são realizados pelos enfermeiros da Instituição. Estes atendimentos 27 
abarcam situações que requerem assistência rápida para evitar complicações e sofrimento e 28 
permitem eventual remoção com segurança. 29 

O serviço pretende oferecer tranquilidade para a comunidade acadêmica e adequada assistência 30 
inicial em eventos graves de saúde. Para isso, a UFSB adquiriu materiais e equipamentos 31 
específicos como: desfibrilador externo automático (DEA), oxímetros de pulso portátil, 32 
reanimadores pulmonares manuais e colares cervicais. Quando necessário, os indivíduos 33 
atendidos são encaminhados para os serviços da rede pública de saúde, tendo em vista que a 34 
UFSB não possui condições de oferecer atendimento clínico cotidiano em suas dependências. 35 

Os atendimentos psicológicos têm como objetivo oferecer atendimento para a comunidade 36 
acadêmica da UFSB, principalmente aos estudantes e, entre eles, os mais vulneráveis 37 
socioeconomicamente, contribuindo para os processos de afiliação institucional. Todos os 38 
Campi já contam com espaços e profissionais destinados a esses atendimentos, bem como com 39 
sala de acesso restrito e privado, garantindo o sigilo dos atendimentos. 40 
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Por fim, os atendimentos de enfermagem são realizados diante de situações especiais de saúde. 1 
Quando necessário, um plano de cuidados individuais é prescrito e implementado segundo o 2 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Além disso, serviços básicos de 3 
assistência em enfermagem são ofertados rotineiramente, como: aferição de pressão arterial, 4 
verificação de glicemia, realização de pequenos curativos, orientações individuais ou coletivas e 5 
encaminhamentos. Os atendimentos são realizados de maneira padronizada nos três Campi, 6 
considerando um manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de enfermagem 7 
elaborado pelos três enfermeiros da Instituição. 8 

  9 

2.4. Acessibilidade 10 

A acessibilidade e inclusão deve ser entendida como de fundamental importância para que a 11 
diretriz de Integração Social da UFSB cumpra sua missão, uma vez que o Brasil revela um 12 
processo histórico que registra o tratamento excludente das pessoas que possuem padrões 13 
físicos e sociais diversos da normalidade formal e que passam a viver ocultas e marginalizadas. 14 

O Censo Nacional da Educação Superior do INEP (2010) identificou 23,3 mil alunos com 15 
deficiência matriculados no ensino superior brasileiro (16,7 mil em instituições privadas e 6,5 16 
mil em públicas). Contudo, a reflexão sobre a adoção de ações afirmativas relacionadas com a 17 
inclusão de Pessoas com Deficiência (PcD) e sua sub-representação no ensino superior não têm 18 
se apresentado com igual relevância no cenário nacional, nem no sul da Bahia. Existem diversas 19 
barreiras a serem superadas no que diz respeito às PcD: urbanístico-arquitetônicas, atitudinais, 20 
pedagógicas, comunicacionais e instrumentais. 21 

A PROSIS criou o Setor de Acessibilidade (SA) com a preocupação de auxiliar na mitigação dos 22 
preconceitos e apontar quais os próximos passos a serem dados para que se prossiga com os 23 
avanços relacionados à inclusão social e ainda acompanhar a expressiva expansão das vagas nas 24 
Instituições Federais de Ensino Superior, da qual a UFSB faz parte. 25 

Entretanto, as ações afirmativas, além de favorecer o acesso de novos segmentos sociais nos 26 
espaços universitários, devem ter a preocupação com a sua permanência e o seu sucesso 27 
escolar, implantando as medidas de combate à retenção, à evasão e a jubilação. Esta inserção 28 
no ensino superior é também um instigante desafio e uma oportunidade para o 29 
desenvolvimento de práticas de ensino inovadoras por parte de nossos docentes. Assim, será 30 
necessário, do ponto de vista instrumental, conhecer e difundir o desenvolvimento de produtos 31 
e tecnologias assistivas voltados aos estudantes com deficiência. 32 

A Acessibilidade na UFSB deve atuar segundo os seguintes eixos: 33 

a. Mobilidade, curriculares e comunicação. 34 

b. Acompanhamento da demanda. 35 

c. Capacitação da comunidade acadêmica. 36 

d. Produção e oferta de recursos. 37 

e. Parcerias internas e externas. 38 

f. Sensibilização para a inclusão. 39 
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Recentemente, a UFSB inaugurou no Campus Jorge Amado, a sala de recursos multifuncionais. 1 
Esta sala conta com computadores equipados com softwares especializados para deficiência 2 
visual, além de equipamentos específicos para pessoas cegas ou com baixa visão como: o 3 
scanner de voz e a lupa eletrônica portátil.  Em breve as salas dos demais Campi serão 4 
inauguradas e novos materiais adquiridos. 5 

 6 

2.5. Cultura, esportes, lazer e eventos 7 

As áreas de cultura, esportes, lazer e eventos materializam-se na UFSB em um setor específico 8 
inserido na coordenação de qualidade de vida. Com sua gestão centralizada na sede da reitoria 9 
e atuação volante nos três campi, o setor cuida da organização e apoio à realização de iniciativas 10 
propostas pelo corpo docente e discente que se encaixam em seus quatro eixos de atuação. Em 11 
relação à cultura e eventos, o projeto Universarte é um exemplo de projeto em execução. É 12 
composto por uma série de intervenções artísticas, que envolve discentes do BI de artes e 13 
convidados como músicos, poetas, grupos de teatro, artistas plásticos, dentre outros. Ao 14 
idealizar e apoiar ações do tipo, a UFSB produz ambientes de integração social e promoção de 15 
qualidade de vida, além de reforçar identidades, pertencimentos e valorizar a cultura 16 
local/regional. Outra importante ação desenvolvida pelo setor foi o Sarau da Mulher, em 17 
comemoração ao dia internacional da mulher (8 de março). Na ocasião, cantoras, poetizas e 18 
artistas da região foram convidadas para, junto à estudantes e docentes, promover um encontro 19 
de culturas, saberes e valorização da mulher. 20 

No que tange à esportes e lazer, a UFSB deve, a despeito de não ter cursos superiores de 21 
educação física, promover ações ligadas às práticas esportivas – coletivas e individuais – 22 
pensando o esporte como promotor das relações humanas e da qualidade de vida. Neste 23 
contexto, a Universidade vem costurando parcerias com o intuito de viabilizar as práticas 24 
esportivas em suas três unidades. No momento, busca-se por espaços para a prática de esportes 25 
que não exijam grandes investimentos, como artes marciais, tênis de mesa e xadrez. Um entrave 26 
para a consolidação de outros esportes é o fato dos Campus Jorge Amado e Paulo Freire estarem 27 
em locais temporários, contudo, trabalha-se para o máximo de aproveitamento das estruturas 28 
atuais. A aquisição de materiais esportivos e a organização de um espaço de convivência 29 
também se somam como esforços para a imediata implantação de práticas esportivas e de lazer 30 
na UFSB. 31 

Uma importante conquista da área foi a aprovação da Universidade em primeiro lugar nacional 32 
no Programa Segundo Tempo (PST) Universitário do Ministério do Esporte. A finalidade do PST 33 
é oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade e de inserir 34 
o esporte como ação transversal no projeto pedagógico. No momento, a CQV aguarda a 35 
liberação da verba para dar início às ações do projeto. A inserção da UFSB na passagem da tocha 36 
olímpica nas cidades onde funcionam os campi da Universidade também merece destaque, por 37 
ser um evento de importância internacional. Docentes, discentes, técnicos administrativos e 38 
terceirizados participaram desse momento festivo vestindo camisas padronizadas e uma das 39 
servidoras do Campus Sosígenes Costa foi escolhida para ser uma das condutoras da tocha na 40 
passagem por Porto Seguro. 41 
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 1 

PARTE 3: A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E A EXTENSÃO NA UFSB 2 

A “abertura à comunidade transacadêmica” (ex-alunos, membros da sociedade e seus diversos 3 
segmentos, os conjuntos de relações dos docentes, discentes e corpo técnico, e suas 4 
coletividades), como quarto eixo estruturante do Plano Orientador, reconhece o importante 5 
papel da comunidade externa, como principal elemento fomentador da responsabilidade social 6 
e ambiental, revelando-se institucionalmente pela criação de um Conselho Estratégico Social, 7 
“órgão consultivo que fortalecerá a Universidade na discussão de suas políticas gerais e planos 8 
globais de expansão do ensino, pesquisa, criação, inovação e extensão”. (Carta de Fundação e 9 
Estatuto UFSB - versão fev2014, p.4) 10 

 11 

3.1. Instrumentos da Integração Social: Fórum Social e Conselho Estratégico Social 12 

A política de Integração social da UFSB demanda uma ideia de autonomia universitária que 13 
aponte para a superação da crise de legitimidade pela qual passa a universidade pública 14 
brasileira, refém de um modelo elitista que termina por consolidar as desigualdades 15 
estruturantes da sociedade nacional. Não pode adotar acriticamente, portanto, o conceito 16 
liberal de autonomia universitária ── individualista, competitivo e meritocrático ── que se 17 
desdobra em uma ideia de autonomia exclusiva do docente. 18 

Esta política demanda um conceito de autonomia que só faz sentido se considerada na plenitude 19 
de seu caráter republicano: autonomia em relação às demais instituições (igreja, corporações, 20 
estado) para cumprir o principal papel da universidade pública: o de se colocar a serviço da 21 
sociedade que a sustenta, razão mesma de sua existência. 22 

Aqui, a autonomia original, imanente, é a da própria sociedade que a outorga para a 23 
universidade, de forma que seja exercida a favor de interesses republicanos (de todos os 24 
cidadãos) ou democráticos (da maioria deles). 1 25 

A posse desta autonomia outorgada por uma sociedade soberana, que sustenta política e 26 
financeiramente a universidade pública, torna legítimo seu papel como instrumento de 27 
transformação social, sendo este o objetivo maior da política de integração social da UFSB. 28 

Para cumprir este papel, a UFSB constituiu o Fórum Social (FS) e o Conselho Estratégico Social 29 
(CES) como principais instrumentos de sua política de integração social. Juntos conformam um 30 
dispositivo que organiza e estrutura o fluxo de demandas sociais em linhas de ação prioritárias, 31 
a serem equacionadas pela instituição na forma de políticas, programas e projetos acadêmicos. 32 

O Fórum Social, realizado a cada dois anos, chama a sociedade para assumir o protagonismo na 33 
determinação de rumos da UFSB. Neste encontro os diversos segmentos sociais do território 34 

                                                           
1 Nesta formulação, mesmo interesses privados podem vir a ser legitimamente contemplados (uma vez 

que também são partes constitutivas desta sociedade), desde que estejam vinculados e submetidos a um 
ou mais interesses republicanos ― ou que não estejam em contradição com outros interesses 
democráticos. 
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elegem os principais temas e linhas de ação para atuação integrada da universidade com as 1 
organizações sociais do território. 2 

O CES, eleito no Fórum Social para atuar como órgão superior consultivo da UFSB, tem um papel 3 
que vai além da gestão universitária. Como fiel depositário das demandas e deliberações do FS, 4 
assume a tarefa de organizar, sintetizar e direcionar as linhas de ação em oficinas de integração 5 
e síntese, a serem apresentadas à comunidade acadêmica no Congresso da UFSB, também 6 
realizados a cada dois anos, intercalados com o FS. 7 

 8 

Metas 9 

a. Validação das linhas de ação prioritárias no Congresso da UFSB até novembro de 2016 10 

(UFSB); 11 

b. Implementação das linhas aprovadas até outubro de 2017 (CES/PROSIS/PROGEAC); 12 

c. Realização do II Fórum Social da UFSB em outubro e novembro de 2017 (CES/PROSIS). 13 

 14 

3.2. Integração Social e extensão 15 

A política de integração social da UFSB, entretanto, não deve se orientar por uma única via de 16 
acesso. Se o dispositivo FS/CES é capaz de constituir linhas de ação prioritárias consistentes, 17 
outras demandas sociais podem ser identificadas, tanto a partir da atuação dos diversos sujeitos 18 
da comunidade acadêmica - discentes, docentes e TAs - quanto de outros coletivos, instituições 19 
e organizações sociais presentes no território. 20 

Em virtude da escassez de recursos, especialmente quando a extensão é tratada de forma 21 
apartada dos processos de ensino, pesquisa, criação e inovação, esta configuração demanda 22 
uma política de integração e uma estratégia de definição de prioridades que determine o 23 
direcionamento de recursos públicos para as atividades de maior relevância e impacto social. 24 

O caminho da integração demanda a reconfiguração da noção de extensão para além de seus 25 
limites atuais. Este direcionamento implica superar o conceito de extensão como “terceira 26 
função” universitária. Neste caminho a extensão tenderia a ocupar posição central em uma 27 
universidade renovada, como propõe Boaventura Santos(2004)2, se integrando à pesquisa, ao 28 
ensino, à criação e inovação de tal forma que não mais sejam destas diferenciadas. 29 

Esta via pode ser reforçada pela a utilização de metodologias integradoras das ações acadêmicas 30 
(pedagogias ativas, pesquisa-ação, gestão compartilhada...), visando formação simultânea do 31 
estudante-cidadão e do cidadão-pesquisador, com os quais a universidade constituiria alianças 32 
para intervenções de interesse público. 33 

Neste caminho os componentes curriculares, principalmente, mas também as residências e 34 
estágios, seriam lugares privilegiados de integração, absorvendo demandas e linhas de ação 35 

                                                           
2 SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez, 2004.  
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socialmente constituídas, ancorando as ações de formação acadêmica no território ao mesmo 1 
tempo que amplia a potência da política universitária de integração social. 2 

Nas atividades que demandariam ir além de componentes curriculares, estágios e residências a 3 
PROSIS propõe uma estratégia para definição de prioridades, na eventual falta de recursos 4 
suficientes para contemplar todas as demandas e ações identificadas: 5 

a. Ações determinadas pelo Fórum Social ou Conselho Estratégico Social; 6 

b. Ações determinadas por coletivos sociais ── conselhos gestores deliberativos e consultivos, 7 

fóruns temáticos organizações sociais e redes do território; 8 

c. Ações decorrentes de editais internos e externos (PROEXT, BAP e editais internos); 9 

d. Ações decorrentes de iniciativas individuais, com validação interna apenas. 10 

Após o I Fórum Social da UFSB, o Conselho Estratégico Social realizou 2 oficinas de trabalho nas 11 
quais as dezenas de demandas, propostas e linhas de ação prioritárias foram organizadas para 12 
apresentação à comunidade acadêmica ── os resultados deste trabalho serão apresentados pelo 13 
Grupo Temático do CES no Congresso da UFSB. 14 

Outras atividades de extensão, advindas de iniciativas de docentes, discentes e técnicos 15 
administrativos ao longo dos primeiros anos desta universidade, foram apresentadas no último 16 
Seminário Pedagógico da UFSB, em julho deste ano. Atenderam a chamada para apresentação 17 
13 projetos3, demonstrando resultados significativos, mesmo quando só houve financiamento 18 
externo para apenas dois projetos, com recursos do PROEXT. 19 

Outras atividades extensionistas também foram viabilizadas através de estudantes selecionados 20 
nos editais das Bolsas de Apoio à Permanência (BAP), com orientação de professores e técnicos 21 
administrativos da UFSB. Nesta modalidade foram apoiados cerca de 40 projetos nos últimos 22 
dois anos, também com resultados muito significativos. 23 

A diversidade das ações extensionistas e formas de realização indicam a possibilidade de 24 
múltiplas entradas e formas de execução, estando todas as Unidades Universitárias ─ IHACs e 25 
Centros de Formação da UFSB ── aptas a registrar, validar e certificar estas atividades. No caso 26 
dos editais do PROEXT e BAP, estes processos estão sob responsabilidade da PROSIS, que atua 27 
na seleção dos mesmos, com apoio de avaliadores ad hoc. 28 

                                                           
3 Minicursos de capacitação docente em psicologia pedagógica de Vygotsky em escolas públicas (Cristiano 

Longo); Curso de extensão em massoterapia (Leandro Gaffo); Reativação da rádio comunitária no 
Quilombo de Helvécia para promoção da cultura da saúde (Rocio Alvarez); Projeto de melhoria da renda 
e criação de novas formas de trabalho associativo dos pescadores e marisqueiras de Caravelas (Marcelo 
Loureiro); Curso diálogos em Marx: uma crítica implacável a tudo que existe (Guilherme Foscolo, Fabiana 
Costa e Frederico Neves); Juventude viva: arte, cultura, comunicação e garantia de oportunidades aos 
jovens de Itabuna (Regina Oliveira, Fabiana Costa et all); Plantas comestíveis não convencionais: PANCs 
da Cabruca (Jomar Jardim); Oficina de Edição e Filmagem no Ponto de Cultura de Aldeia Velha (May 
Waddington); Inventário patrimonial, arqueológico e florístico para o Museu a Céu Aberto de Aldeia Velha 
(May Waddington e Carlos Caroso); Planejamento de Políticas Públicas para o Desenvolvimento no Brasil 
(Isaac Reis); Liga Acadêmica de Socorrismo da UFSB (Isabel Belasco); Arte, história e língua Maxakali-
Pataxó: educação pública, intercultural e integral no Sul da Bahia (Rosângela de Tugny, Spensy Pimentel 
e Alessandra Paiva); Rede de Centros de Idiomas (Sérgio Cerqueda). 
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Faz-se necessário, com urgência a implementação dos fluxos de registro, validação e certificação 1 
das atividades através do SIGAA, para automatizar processos que hoje demandam tempo e 2 
recursos humanos inexistentes, ocasionando atrasos consideráveis, principalmente nos 3 
processos de certificação. Vale dizer que esta situação, verificada durante o I Fórum Social da 4 
UFSB, que demandou a emissão de cerca de 1.600 certificados, em 32 modalidade diferentes de 5 
participação. 6 

Metas: 7 

a. Implementação do módulo de extensão no SIGAA até dezembro de 2016 (PROSIS/PROTIC); 8 

b. Resolução sobre política de integração social e extensão da UFSB até março de 2017 9 

(PROSIS); 10 

c. Seminário pedagógico sobre metodologias integradoras e inclusão de linhas de ação 11 

socialmente validadas em componentes curriculares até maio de 2017 (PROSIS/PROGEAC); 12 

d. Lançamento de editais específicos até junho de 2017 (PROSIS). 13 

 14 

 15 

3.3. Conflitos socioambientais: CEQuIA (Comissão Especial para a Questão Indígena 16 

e Ambiental) 17 

O simultâneo compromisso da UFSB com integração social e sustentabilidade regional não 18 
admite omissão na presença de conflitos socioambientais na sua área de abrangência. Esta 19 
postura foi reforçada, no Fórum Social, com propostas de organizações ambientalistas para 20 
fortalecimento de políticas de conservação ambiental e de povos indígenas solicitando 21 
posicionamento da UFSB em casos de conflitos territoriais com o estado nacional, como 22 
acontecido poucos meses antes do FS na Terra Indígena Pataxó de Barra Velha. 23 

A eclosão de novo conflito em janeiro de 2016, envolvendo o povo Pataxó da Terra Indígena de 24 
Comexatibá e o Parque Nacional do Descobrimento, mobilizou a comunidade universitária para 25 
o apoio às famílias que tiveram casas, escola e posto de saúde derrubados pela ação do estado. 26 
Para a UFSB, se configurou uma situação mais complexa, uma vez que se tratava de ação de 27 
reintegração de posse a favor de outro ente federal, o ICMBIO, contra a ocupação dos Pataxó 28 
em terras tradicionais situadas dentro do perímetro daquele Parque. 29 

A complexidade da situação institucional, envolvendo diversas instâncias da administração 30 
federal — Ministério Público, FUNAI, ICMBIO, além da própria Universidade — fez com que a 31 
Reitoria, demandada pela própria comunidade universitária, instituísse a Comissão Especial para 32 
a Questão Indígena e Ambiental (CEQuIA), composta por docentes da área de humanidades e 33 
ciências ambientais, com o principal objetivo de constituir um novo espaço, não judicializado, 34 
para promoção de diálogo e construção coletiva de soluções inovadoras, que venham a 35 
contribuir para a resolução deste impasse histórico. 36 

A CEQuIA se reuniu no segundo semestre deste ano e dará continuidade ao trabalho após o 37 
Congresso, com realização de debate interno na UFSB, seguido de debate com os diversos atores 38 
envolvidos. Pretende-se, nestes momentos, identificar oportunidades de atuação acadêmica e 39 
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recursos disponíveis para construção de alternativas de superação do conflito, com 1 
possibilidade de lançamento de edital para propostas específicas de pesquisa e extensão para 2 
construção participativa de alternativas de resolução destes conflitos. 3 

Metas: 4 

a. Debates internos na UFSB até dezembro de 2016 (PROSIS/CEQuIA). 5 

b. Debate com atores do conflito até março de 2017 (PROSIS/CEQUIA). 6 

c. Lançamento de edital de pesquisa e extensão até maio de 2017 (PROSIS/CEQUIA). 7 

 8 

 9 

PARTE 4:  A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA UFSB 10 

A Carta de Fundação e o Plano Orientador da Universidade Federal do Sul da Bahia deixam claro 11 
o compromisso da instituição com a sustentabilidade: 12 

Para construir e consolidar um modelo institucional de sustentabilidade de fato 13 
inserido em sua estrutura e presente em todas as suas práticas, a UFSB pretende 14 
ir muito além da mera inserção de conteúdos ambientais em alguns 15 
componentes curriculares ou realização de ações esporádicas (usualmente 16 
chamadas de greenwashing), muitas vezes isoladas da própria vida 17 
universitária. Nesse sentido, a UFSB implementará um programa permanente 18 
de promoção de práticas de sustentabilidade com cinco níveis de intervenção, 19 
a saber: 1. Ensino: educação dos tomadores de decisão para um futuro 20 
sustentável; 2. Pesquisa e Extensão: investigação de soluções, paradigmas e 21 
valores que sirvam a uma sociedade sustentável; 3. Vida Universitária: operação 22 
dos campi universitários como modelos e exemplos práticos de sustentabilidade 23 
em escala local; 4. Coordenação e Comunicação: articulação entre os níveis 24 
anteriores e entre estes e a sociedade; e 5. Consenso Universitário: 25 
representando os princípios norteadores da sustentabilidade na UFSB. (Carta de 26 
Fundação e Estatuto UFSB - versão fev2014, p. 80) 27 

Para que o princípio da sustentabilidade tenha incidência transversal em todas as dimensões da 28 
vida universitária, foi criada uma diretoria dentro da PROSIS que propõe uma política de 29 
sustentabilidade para a UFSB, a ser implementada em duas vertentes complementares. 30 

Por um lado, apontando para a redução de impactos negativos sobre o ambiente em que se 31 
insere, se propõe a participar efetivamente do desenho e implantação dos campi sustentáveis 32 
da UFSB. Neste sentido, trabalha para criar e fomentar uma cultura institucional que determina, 33 
além de sua política de compras e serviços, a utilização racional da água, da energia, da 34 
infraestrutura, da logística e de materiais de consumo, bem como o adequado tratamento de 35 
resíduos, em todos os ambientes em que se instala. 36 

Por outro lado, visando amplificar os benefícios de sua presença no território, adota a 37 
recomendação do Conselho Estratégico Social (CES) da UFSB que sugere a água como tema 38 
integrador e estruturante da sustentabilidade regional. Nesta direção, propõe que a 39 
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Universidade atue prioritariamente, em conjunto com outras organizações e colegiados de 1 
gestão participativa do território, para revitalização de rios e bacias hidrográficas, saneamento 2 
ambiental, ampliação da cobertura florestal, conservação da sociobiodiversidade, valorização 3 
da agroecologia e ampliação da resiliência de grupos e ambientes, urbanos e rurais, frente às 4 
mudanças climáticas e à crise sistêmica que vivemos. 5 

Campi sustentáveis: balanço e perspectivas 6 

O campus como “laboratório vivo de sustentabilidade e integração social”, pode ser pensado, 7 
criado e experimentado pela comunidade acadêmica e organizações da sociedade, constituindo 8 
um polo irradiador e inspirador de novas práticas.  Nos primeiros anos da UFSB podemos 9 
apontar alguns avanços e desafios neste caminho. 10 

Ecotimes: UFSB pela Sustentabilidade 11 

O Projeto “UFSB pela Sustentabilidade” visa a formação de ECOTIMES, compostos por servidores 12 
técnico-administrativos, docentes e discentes, responsáveis por sensibilizar a comunidade 13 
acadêmica e promover uma cultura de sustentabilidade, com a implantação de boas práticas – 14 
hábitos e ações de baixo impacto negativo -, assim como acompanhamento e monitoramento 15 
dos resultados na gestão dos recursos e na manutenção do campus. 16 

Os ECOTIMES foram formados principalmente por estudantes beneficiários de Bolsa de Apoio à 17 
Permanência (BAP). Inicialmente, vários servidores técnico-administrativos de todos os setores 18 
da universidade se prontificaram a participar do ECOTIME, principalmente no Campus Jorge 19 
Amado, onde se concentra a maior parte dos processos administrativos, mas esta participação 20 
foi descontinuada em virtude da prioridade para tarefas específicas de cada setor. 21 

O ECOTIME ajudou a implantar a Coleta Seletiva Solidária no CJA e divulgar práticas e hábitos de 22 
baixo impacto, tendo uma participação significativa na 68° Reunião Anual da SBPC (julho 2016), 23 
onde montou seu próprio stand, reutilizando o material descartado na montagem do evento. 24 
No CPF o ECOTIME está especialmente envolvido com a coleta seletiva de resíduos sólidos, 25 
criação e manutenção da composteira e plantio de árvores. 26 

Entendemos que a descontinuidade de participação de servidores nos ECOTIMES demanda 27 
reflexão coletiva por parte da comunidade universitária, e, eventualmente, novo acordo com as 28 
demais instâncias de gestão, para que a transversalidade dos princípios da sustentabilidade na 29 
UFSB possa ser efetivada. 30 

Metas: 31 

a. Reinserção de servidores nos Ecotimes dos três campi até novembro de 2017 32 

(PROSIS/PROPA). 33 

b. Elaboração participativa de plano de ação dos Ecotimes nos três campi até dezembro de 34 

2016 (PROSIS/ECOTIMES). 35 

 36 

Programa de Uso Racional de Água e Energia 37 
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Baseado na experiência do Programa AGUAPURA (TECLIM/PEI/UFBA), foram feitas seis reuniões 1 
para elaboração do programa em 2015, envolvendo os ECOTIMEs, engenheiros e coordenadores 2 
administrativos dos três campi, assim como docentes gestores da PROGEAC e do Centro de 3 
Formação em Ciências Ambientais. A adesão da UFSB ao Sistema Vianet do AGUAPURA-TECLIM 4 
e viabilização da leitura e o registro do consumo de água e energia nos três campi, subsidiaram 5 
a elaboração do projeto. Entretanto, em 2016, o acompanhamento e registro do consumo de 6 
água e energia vem sendo feito de forma incompleta e/ou irregular nos três campi, por falta de 7 
recursos humanos. 8 

Apesar das dificuldades, focou-se no consumo consciente e na divulgação das boas práticas, 9 
com o intuito de estimular a redução do consumo de energia e água e de certos materiais na 10 
universidade, como papel e copos descartáveis, através da comunicação (verbal, impressa e 11 
virtual). 12 

O projeto inicialmente desenhado ainda não saiu do papel, pois depende de ações integradas 13 
com a PROPA e outras instâncias da gestão, bem como de recursos específicos ainda não 14 
captados. Nem mesmo no evento da SBPC, que tinha sustentabilidade em seu tema central, 15 
houve receptividade para propostas da PROSIS relacionadas a infraestrutura e materiais de 16 
consumo, o que demonstra necessidade de maior investimento na formação de uma cultura da 17 
sustentabilidade na universidade. 18 

Metas 19 

a. Mobilização da comunidade acadêmica para sustentabilidade - até dezembro de 2016 20 

(PROSIS/PROPA). 21 

b. Cursos de formação permanente para estudantes e servidores - até dezembro de 2017 22 

(PROSIS/PROGEAC). 23 

 24 

Coleta Seletiva Solidária (CSS) 25 

O programa CSS tomou como referência a legislação da administração federal (Decreto n° 5.940 26 
de 25 de outubro de 2006) e caminhou com a preocupação em relação à destinação dos resíduos 27 
sólidos da universidade. Foram realizados estudos e divulgação das informações (legislação, 28 
orientações para a administração pública) nos três campi, seleção dos servidores para compor 29 
a Comissão da CSS, o levantamento dos contatos e visitas a cooperativas, associações e 30 
empresas nos três campi, e reuniões com representantes da cooperativa (Itabuna), com 31 
catadores (Teixeira de Freitas) e empresários (Porto Seguro) relacionados à Coleta Seletiva de 32 
Resíduos Sólidos, além de Mesa Redonda sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos na etapa 33 
geral do Fórum Social em Porto Seguro. 34 

Após chamada pública para associações e cooperativas habilitadas, que selecionou a 35 
COOPOTREC em Itabuna, a CSS foi implementada no Campus Jorge Amado, a partir do primeiro 36 
quadrimestre letivo de 2016, beneficiando ainda pequenos comerciantes de sucata na 37 
comunidade de Nova Ferradas, vizinha ao Campus. Também em Itabuna foi iniciada uma 38 
parceria entre a UFSB e o Shopping Jequitibá que deverá viabilizar a elaboração do Plano de 39 
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Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do Shopping e a implantação da Coleta Seletiva no maior 1 
centro de consumo da cidade. 2 

Na ocasião da 68º Reunião Anual da SBPC, a UFSB adquiriu coletores seletivos para os três campi. 3 
A ausência de cooperativas e associações habilitáveis inviabilizou, entretanto, a instalação 4 
imediata da CSS nos outros campi. Por outro lado, docentes e técnicos do Campus Paulo Freire 5 
estão, integrados à PROSIS, vêm articulando o Coletivo Lixo Zero de Teixeira de Freitas, grupo 6 
que conta com a parceria da Prefeitura Municipal, UNEB, IFBaiano, catadores e pessoas da 7 
comunidade, buscando soluções para a gestão adequada dos resíduos sólidos do município. 8 

O Coletivo “Lixo Zero” vem realizando reuniões e debates com o objetivo de construir um plano 9 
integrado de coleta seletiva, reciclagem e compostagem na cidade de Teixeira de Freitas. Essa 10 
iniciativa requer a criação, organização e acompanhamento de associações e/ou cooperativas 11 
de catadores; a construção ou locação de galpões para o trabalho dos catadores; a orientação à 12 
população sobre o modo adequado de separação dos resíduos na fonte; um processo de 13 
educação ambiental com campanhas nas escolas, universidades, igrejas, associações de 14 
moradores, meios de comunicações, etc; a instalação de lixeiras e pontos de coleta eficientes; e 15 
a disponibilização de caminhões adaptados para a realização da coleta seletiva e transporte até 16 
os devidos destinos. Trata-se de um projeto que implica diversos desafios e ações simultâneas, 17 
coordenadas e continuadas, visando, em última instância, atingir toda a cidade.  18 

O desafio que se coloca à frente, na questão de resíduos sólidos, é o de potencializar estas ações 19 
e ampliá-las para os três campi, além da rede Anísio Teixeira de CUNI/CIEs, bem como expandir 20 
a atuação da UFSB no território, para além dos espaços que ocupa. Neste sentido, existe a 21 
perspectiva de que o Programa Lixo Zero de Teixeira de Freitas sirva como modelo para aplicação 22 
nas três sedes da Universidade podendo vir a ser posteriormente uma proposta de âmbito 23 
regional para os demais municípios do território.  24 

Metas 25 

a. Consolidar e implementar o Programa Lixo Zero de Teixeira de Freitas até julho de 2017 26 

(PROSIS/ECOTIME CPF); 27 

b. Articular e implementar o Programa Lixo Zero em Porto Seguro e Itabuna até julho de 2018 28 

(PROSIS/ECOTIMES CSC e CJA); 29 

c. Articular e implementar o Programa Lixo Zero nos demais municípios da região até 2020 30 

(PROSIS/CES). 31 

 32 

Gestão da sustentabilidade: Plano de Logística Sustentável (PLS) 33 

Faz-se necessário que a questão da sustentabilidade seja mais considerada nas deliberações 34 
sobre concepção, contratação e implementação dos projetos de arquitetura e urbanismo dos 35 
campi, para evitar a multiplicação de construções com baixo valor agregado, em termos de 36 
conforto ambiental e custo energético, e pouca (ou nenhuma) inovação tecnológica voltada para 37 
a sustentabilidade, como tem sido observado em algumas das novas construções e reformas nos 38 
campi atuais. 39 
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As diversas dimensões da sustentabilidade na instituição deverão ser consolidadas através do 1 
Plano de Logística Sustentável, documento de formulação obrigatória para todos os órgãos da 2 
administração pública federal. Para tanto faz-se necessária a instalação imediata da Comissão 3 
de elaboração participativa do PLS, não apenas para cumprir uma exigência legal, mas para 4 
apoiar a efetivação de uma cultura da sustentabilidade no âmbito da UFSB. A Comissão do PLS 5 
seria, a princípio, dividida em três grupos de trabalho:  6 

a. GT compras, serviços e logística 7 

b. GT arquitetura sustentável 8 

c. GT formação em cultura da sustentabilidade 9 

 10 

Metas 11 

a. Criação dos GT em novembro de 2016 (PROSIS/PROPA/PROTIC) 12 

b. Instituição da comissão PLS por portaria até dezembro de 2016 (PROSIS); 13 

c. Elaboração do PLS até julho de 2017 (PROSIS/PROPA/PROTIC). 14 

 15 

Sustentabilidade regional - balanço e perspectivas 16 

Em oficina realizada durante a Reunião Anual da SBPC, o Grupo de Trabalho sobre Territórios e 17 
Sustentabilidade do CES sugeriu que todas as questões relativas à sustentabilidade regional, 18 
quando tratadas pela UFSB e suas instituições parceiras, tomassem o tema das águas como eixo 19 
integrador e estruturante das abordagens relativas a questões socioambientais. Esta estratégia 20 
demanda da UFSB um esforço no âmbito conceitual e organizacional, para que sua atuação no 21 
território aconteça de forma integrada com os seguintes temas: 22 

a. Segurança hídrica e saneamento ambiental: recuperação ambiental de corpos d'água e 23 

áreas de recarga, implantação de políticas de pagamento por serviços ambientais para 24 

"produtores de água", gestão participativa de bacias hidrográficas, equacionamento 25 

sustentável de esgoto sanitário, coleta seletiva e disposição adequada de resíduos sólidos, 26 

logística reversa, coleta de águas pluviais,  tratamento e reutilização de águas servidas. 27 

b. Florestas, clima e biodiversidade: conservação e restauração de florestas nativas, criação de 28 

corredores ecológicos e fomento à diversificação da economia regional de base florestal -  29 

arranjos produtivos locais voltados para sistemas agroflorestais biodiversos,  agroecologia, 30 

cacau e chocolate, produção de madeira para uso múltiplo, extrativismo sustentável, 31 

biotecnologia, reequacionamento da matriz energética, fortalecimento de grupos étnicos e 32 

sociais vulneráveis, substituição de atividades econômicas predatórias e criação de moedas 33 

sociais. 34 
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Ao adotar esta sugestão, a PROSIS propõe uma política de inserção qualificada e representação 1 
institucional integrada nos principais colegiados de gestão ambiental participativa existentes em 2 
suas áreas de abrangência. 4 3 

Apesar de já termos representações em alguns destes colegiados, a primeira experiência de 4 
inserção integrada nestas instâncias regionais de gestão compartilhada está acontecendo a 5 
partir da eleição simultânea de representantes da UFSB nos três comitês de bacias hidrográficas 6 
de âmbito estadual - CBH Leste, CBH FRABS e CBH PIJ. Para tanto a PROSIS vem organizando 7 
reuniões de integração entre grupos de pesquisa da UFSB e estas representações, incluindo 8 
outros membros dos Comitês de Bacia. 9 

O primeiro resultado deste trabalho é a realização do I Encontro pelas Águas, em conjunto com 10 
Ministério Público Estadual (NUMA-MPE) e Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da Bahia,  11 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. O principal objetivo deste 12 
encontro é o de contribuir para a construção de uma política participativa e descentralizada, 13 
envolvendo atores públicos, privados e da sociedade civil organizada, para a conservação de 14 
águas e florestas na região de abrangência da Universidade Federal do Sul da Bahia.  15 

O desafio para a UFSB lançado por este modelo de participação integrada é o de trazer para o 16 
cotidiano da vida universitária, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, os temas 17 
e conflitos relacionados à sustentabilidade regional, tal como definidos pelos próprias 18 
organizações da sociedade. Por outro lado, espera-se que a presença da UFSB nestes espaços 19 
colabore para maior efetividade dos mesmos, bem, como para o fortalecimento das instâncias 20 
de gestão territorial compartilhada, em benefício do interesse público. 21 

Metas 22 

a. Elaboração de minuta de resolução sobre representação institucional da UFSB em 23 

colegiados de gestão participativa até março de 2017 (PROSIS); 24 

b. Aprovação e publicação da resolução até abril de 2017 (PROSIS/CONSUNI); 25 

c. Chamada para manifestação de interesse de servidores para representação institucional nos 26 

diversos colegiados até junho de 2017 (PROSIS). 27 

 28 

 29 

  30 

                                                           
4 Três Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH Leste; CBH FRABS e CBH PIJ; três Conselhos Gestores de 

Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Canavieiras, RESEX Corumbau e RESEX Caçurubá); três Colegiados 
dos Territórios de Identidade (Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Su); dois Subcomitês da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica(RBMA Sul e RBMA Extremo Sul da Bahia); Conselho do Mosaico de 
Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia; quatro Consórcios Intermunicipais (CIMA / Mata Atlântica;  
Litoral Sul; CONDESC / Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia); Fórum Florestal do Sul e Extremo 
Sul da Bahia (empresas florestais, organizações sociais, comunitárias e ambientalistas). 
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