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Curriculum resumido do/a candidato/a a decano  

Rogério Ferreira: Possui pós-doutorado em Educação pela USP (2009), 

doutorado em Educação pela USP (2005), mestrado em Matemática pela UFG 

(1995) e graduação em Matemática - Campus Catalão - UFG (1991). Atualmente 

é professor associado II da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 

atuando como decano pró tempore do Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências do Campus Sosígenes Costa na cidade de Porto Seguro-BA. Foi 

professor da Universidade Federal de Goiás de 1993 a 2014. Tem experiência 

na área de Matemática, com ênfase em Educação Matemática, atuando 

principalmente nos seguintes temas: etnomatemática, educação escolar 

indígena, tecnologia educacional, jogos estratégicos, filosofia do conhecimento 

e cultura. Três principais artigos publicados: 1. Philosophical reflections 

prompted by the principles of ethnomathematics. ZDM (Berlin), Springer, 2010; 

2. A Formação de Professores e suas Relações com Cultura e Sociedade: a 

educação escolar indígena no centro das atenções. Boletim de Educação 

Matemática, UNESP, Rio Claro, 2009; 3. Ressignificação da escola em contexto 

indígena: Etnomatemática e Ecologia de Saberes. Salto para o Futuro, 2014. 

Três principais livros organizados: 1. Etnomatemática: Papel, Valor e Significado. 

São Paulo: Zouk, 2004; 2. O Programa de Educação Tutorial na UFG: realidades, 

concepções e perspectivas. Goiânia-GO: PROGRAD / FUNAPE, 2013; 3. Um 

caminho para a Educação Escolar Indígena: da teoria à prática. São Paulo: 



Imprensa Oficial, 2010. Três principais capítulos de livro publicados: 1. O PET 

no Curso de Educação Intercultural da UFG: caminho em construção In: 

Intelectuais Indígenas e a Construção da Universidade Pluriétnica no Brasil. Rio 

de Janeiro : E-papers, 2015; 2. Educação Escolar Indígena e pesquisa no campo 

da Educação em Ciências: novas perspectivas epistemológicas In: Ensino de 

Ciências e Matemática: repensando currículo, aprendizagem, formação de 

professores e políticas públicas. Ijuí-RS: Unijuí, 2014; 3. Etnomatemática e 

Educação Escolar Indígena: Um Diálogo Necessário In: Etnomatemática - Papel, 

Valor e Significado. São Paulo: Zouk, 2004. Orientações concluídas: 8 de 

mestrado, 7 de especialização, 23 de trabalhos de conclusão de curso de 

graduação. Membro de banca de defesa de mestrado/doutorado: 25 de 

mestrado e 4 de doutorado. 

Curriculum resumido do/a candidato/a vice-decano  

Bilzã Marques de Araújo: Possui doutorado em Ciências - Ciências de 

Computação e Matemática Computacional - pelo ICMC/USP (2015), mestrado 

em Ciências - Ciências de Computação e Matemática Computacional - pelo 

ICMC/USP (2010) e Graduação em Engenharia com habilitação em Engenharia 

de Computação pela Área 1 - Faculdade de Ciência e Tecnologia (2008). 

Atualmente é Professor Adjunto do IHAC Campus Sosígenes Costa e do Centro 

de Formação em Ciências da Saúde da UFSB, onde é Coordenador da 

Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias. 

Também é Coordenador-Geral do Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura 

Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias e coordenou 

a Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico de Curso 

da Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas 

Tecnologias. Tem experiência em Ciências de Computação, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Aprendizado de Máquina, Mineração de 

Dados e Redes Complexas. Tendo participado do Programa de Aperfeiçoamento 

do Ensino da USP e da Latin American School on Computational Neuroscience, 

também tem interesse em: Neurociência Computacional e Aprendizado Humano. 

Seus três principais trabalhos publicados são: 1. Data heterogeneity 

consideration in semi-supervised learning. Expert Systems with Applications, v. 

45, p. 234-247, 2016.; 2. Detecting and labeling representative nodes for 

network-based semi-supervised learning. In: Neural Networks (IJCNN), The 2013 

International Joint Conference on. IEEE, 2013. p. 1-8.; 3. Identifying abnormal 

nodes in complex networks by using random walk measure. In: Evolutionary 

Computation (CEC), 2010 IEEE Congress on. IEEE, 2010. p. 2891-2896. 



Resumo do Programa Político-acadêmico  

Desde 20 de setembro de 2014, quando nosso Instituto de Humanidades, Artes 

e Ciências (IHAC) iniciou suas atividades letivas com a aula inaugural do 

professor Boaventura de Sousa Santos, até o momento atual, em que discutimos 

as primeiras eleições diretas em nossa universidade, muitas mudanças 

ocorreram em nosso país. Vivíamos, antes, um período de estabilidade 

econômica, em um cenário em que, a despeito de uma série de controvérsias 

em torno da necessidade de políticas mais firmes no enfrentamento da atual 

crise ambiental planetária, se mirava um horizonte de desenvolvimento humano 

e crescimento econômico sustentáveis para o país. Já a partir de 2015, nos 

vimos lançados em um novo momento de crise econômica – desemprego, queda 

de renda –, induzida e agravada por uma tempestade política sem precedentes 

na história recente do país, bem em meio a investigações sobre a corrupção no 

sistema político-partidário, em conluio com setores do empresariado, que 

alcançaram dimensões impensáveis há poucos anos, revelando a completa 

falência e captura de nosso sistema eleitoral. Em 2016, vivemos um golpe 

parlamentar que estabeleceu um novo governo assentado sobre um projeto de 

retração do Estado, travestido de austeridade fiscal, combinado a uma agenda 

parlamentar agressiva, que visa aproveitar um momento de fragilidade 

econômica para mesquinhamente justificar a ampla retirada de direitos básicos 

da população brasileira – incluindo-se aí uma reforma trabalhista e previdenciária 

ora em curso que representam, na verdade, o completo desmonte de nosso 

sistema de seguridade social. Esse novo cenário impactou diretamente o 

conjunto das universidades públicas federais e, particularmente, as novas 

instituições, como a nossa – a última das universidades federais criadas no 

governo de Dilma Rousseff. Apanhados que fomos pelo furacão bem em meio à 

nossa fase de implantação, temos, hoje, enormes desafios para garantir que 

nossa jovem universidade alcance sua maturidade cumprindo os compromissos 

que estabeleceu com a sociedade do sul da Bahia e com os profissionais que 

trouxe à região para implementar esse projeto. Neste momento de ratificação de 

um projeto político para nossa universidade, por meio das urnas, precisamos 

reafirmar esses compromissos assumidos com firmeza, ao mesmo tempo em 

que, com muita serenidade, reconhecemos a necessidade de assumir quaisquer 

metas com realismo e responsabilidade, sabendo que o fundamental é manter a 

palavra empenhada com nossos estudantes e seus familiares, bem como com a 

equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados que conseguimos 

criar aqui. Temos de encontrar um ponto de equilíbrio entre a continuidade da 

expansão de nosso corpo discente e a manutenção da qualidade do ensino, 



pesquisa e extensão conduzidos por nossos profissionais. Em meio a um cenário 

de restrição de recursos, sublinhamos o compromisso de conduzir essa busca a 

partir dos princípios da transparência e do diálogo. Somente a partir de um 

diálogo franco e aberto com a comunidade acadêmica, tornando o mais possível 

coletivas as decisões sobre nossos rumos, é que poderemos encontrar, juntos, 

as soluções requeridas para continuar avançando em nosso projeto. É por isso 

que a chapa Berimbau – conhecimento, cultura e resistência propõe como base 

de sua plataforma a adoção de um conjunto de compromissos que possa 

conduzir toda a comunidade acadêmica do Campus Sosígenes Costa (CSC) a 

exercer protagonismo a favor do fortalecimento de uma universidade, a um só 

tempo, popular e de excelência na região Sul da Bahia. Evidenciaremos abaixo, 

por meio de tópicos, uma síntese do Programa Político-Acadêmico de nossa 

chapa, bem como os principais compromissos supracitados. Os referidos tópicos 

objetivam descrever ações planejadas para o exercício do decanato: - Assegurar 

equilíbrio entre a continuidade da expansão do corpo discente do IHAC/CSC e o 

fortalecimento da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, reconhecendo - 

com firmeza e serenidade - a necessidade de assumir quaisquer metas com 

realismo e responsabilidade, em atitude de resistência diante do cenário político 

adverso que vem impactando diretamente o conjunto das universidades públicas 

federais; - Aprimorar as práticas de gestão acadêmica do decanato, bem como 

fomentar de modo continuado a prática dialógica intercampi, a fim de consolidar 

os 9 cursos de 1º ciclo (5 licenciaturas e 4 bacharelados), fortalecer os 10 

colegiados que compõem a estrutura do IHAC/CSC, valorizar o trabalho em 

equipes docentes e, de modo cotidiano, constituir o IHAC como espaço 

continuado e harmônico de formação voltado à toda a comunidade acadêmica - 

técnico-administrativos, professores e estudantes - e comunidades envolventes 

por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão e do 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação de natureza interdisciplinar; - 

Potencializar os processos de inclusão promovidos pelo IHAC/CSC, seja na 

forma de acesso do estudante à UFSB, seja nas práticas de gestão voltadas à 

permanência do estudante na universidade, rechaçando com veemência, no que 

tange a questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade e socioeconômicas, 

quaisquer formas de preconceito e atitudes sectárias que possam alimentar 

processos de exclusão/marginalização. Neste contexto, objetiva-se potencializar 

a política de cotas e de auxílios, buscando consolidar a UFSB como espaço de 

diversidade, conhecimento, cultura e resistência; - Planejar o conjunto de 

atividades acadêmicas de modo participativo, harmonizando as ações 

desenvolvidas por estudantes, docentes e técnico-administrativos, com base em 



construções coletivas fundamentadas em princípios de solidariedade, respeito 

ao bem viver e à qualidade de vida de toda a comunidade acadêmica. Neste 

contexto, defender e propor políticas de profunda valorização das práticas 

estudantis e do trabalho de servidores docentes e técnico-administrativos, com 

especial cuidado à saúde individual e coletiva, se faz urgente e será parâmetro 

basilar de todo o cotidiano que atravessa o escopo de ações do IHAC/CSC; - 

Construir planos para efetivação de políticas esportivas, artístico-culturais e de 

sustentabilidade que possam mobilizar o cotidiano universitário e as 

comunidades envolventes, tendo por fundamento, a um só tempo, o 

aprimoramento da qualidade de vida, o desenvolvimento de competências 

criativas, o exercício político-acadêmico gerador de transformações 

paradigmáticas e o desenvolvimento cotidiano da consciência ambiental; - 

Promover a política de Integração Social da UFSB como pilar importante da 

proposta de uma Universidade Pública que se pretende enraizada e aberta, 

inseparável da sociedade que a sustenta e da qual faz parte. Para isso, torna-se 

basilar a superação do conceito distorcido de autonomia que, adotando sem 

crítica suas raízes liberais, se funda no individualismo dos sujeitos acadêmicos, 

sem compromisso necessário com demandas de transformação social do 

território em que se instala. Em contraposição a este conceito, que tende a 

submeter a universidade aos princípios da competição e traz o risco de 

compromisso prioritário com interesses corporativos — internos e externos —, 

faz-se necessária a adoção de um conceito de autonomia que seja 

anticorporativo, isto é, ao mesmo tempo, republicano e democrático; - Superar 

problemas de comunicação visando dar maior visibilidade ao que é produzido no 

IHAC/CSC em termos de ensino, pesquisa, extensão e no cotidiano das 

atividades administrativas. Diante de um ataque sem precedentes à educação 

pública, as universidades federais têm diante de si o desafio de criar conexões 

fortes com a sociedade regional e nacional, a fim de mostrar ao conjunto dos 

cidadãos que são instituições dignas de receber seu apoio, e não meros 

vazadouros de dinheiro público, como querem fazer crer os neoliberais. 

Comunicar-se com a sociedade, neste momento, mais do que em qualquer outro, 

é parte fundamental da luta que temos de travar para manter de pé o sistema 

público de educação e, por consequência e em última instância, a própria 

democracia – se levamos a sério o que nos dizia Anísio Teixeira. Nossa 

proposta, portanto, é a da criação de um núcleo de comunicação em nosso 

campus, destinado a dar publicidade e divulgação às ações que o conjunto da 

comunidade acadêmica realiza cotidianamente; - Incorporar as demandas e 

linhas de ação prioritárias construídas em 2015 durante a realização do I Fórum 



Social da UFSB tanto em Componentes Curriculares quanto em programas e 

projetos de ensino, pesquisa, extensão, criação e inovação abrigados no 

IHAC/CSC. Entendemos que essa é uma responsabilidade de todas as Unidades 

Universitárias da UFSB. Na Formação Geral, período em que nossos estudantes 

realizam suas primeiras aproximações com organizações e segmentos da 

sociedade, essas demandas e linhas de ação surgem, potencialmente, como 

elementos chave para uma formação voltada para o efetivo exercício de 

cidadania; - Consolidar processos pedagógicos ativos, orientados por projetos e 

problemas concretos, previstos em nosso Plano Orientador, tendo como objetivo 

integrar plenamente a Universidade a ações de transformação social e política 

demandadas pelos atores e agentes do território, bem como consolidar as 

formações científica, humanística e artística de modo imbricado e responsável 

com questões éticas, sociais, culturais, políticas e históricas; - Contribuir para 

consolidação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 1º ciclo por meio do 

trabalho compartilhado, em parceria com a PROGEAC, colegiados de curso, 

NDEs e os demais IHACs, para obtenção de êxito na avaliação a ser realizada 

pelo MEC. Visando constituir um trabalho efetivamente integrador com as 

coordenações de colegiado, o decanato necessita ter em seu escopo de ação a 

função de, coletivamente, produzir um calendário que garanta a participação 

qualificada destas instâncias na construção da vida acadêmica. A natureza 

intercampi dos BIs e LIs, e consequentemente do trabalho dialógico dos 3 IHACs 

da UFSB, é condição para a consolidação plena do regime de ciclos; - Demandar 

dos setores de infraestrutura e administração da universidade as melhores 

condições possíveis de realização das atividades acadêmicas, com a instalação 

de laboratórios e ateliês adequados e condizentes com as demandas das 

coordenações dos cursos de 1º ciclo e seus respectivos PPCs, bem como o 

incremento das coleções da biblioteca do CSC. O decanato deve, igualmente, 

fomentar e apoiar a construção de espaços de sustentabilidade formativos e de 

convivência no campus, como Jardins, Hortas, Viveiros, etc; - Valorizar os 

estudos quanti-qualitativos realizados pelo Setor Administrativo do Campus - por 

meio da Secretaria Acadêmica, do Setor de Serviço Social, da PROTIC, da 

Secretaria Executiva, do Serviço de Apoio Administrativo, entre outros - como 

fundamentos para tomada de decisão no âmbito do IHAC/CSC. É importante 

superar a visão deturpada e preconceituosa que coloca o trabalho dos servidores 

técnico-administrativos em patamar qualitativamente inferior em relação ao 

trabalho dos servidores docentes. Essa dita inferioridade constitui uma falácia 

que necessita ser radical e urgentemente extirpada do ambiente universitário; - 

Atuar no CONSUNI e na Comissão Gestora do CSC de modo consistente, tendo 



por base estudos aprofundados acerca das várias vertentes que envolvem a 

realidade da UFSB. Estes espaços de decisão interferem diretamente no 

cotidiano da vida institucional. Estar preparado e sensível à escuta das 

categorias que formam a comunidade universitária, bem como às demandas da 

sociedade, em sua diversidade, é condição fundante para o efetivo exercício 

político-acadêmico do decanato nos referidos organismos; - No âmbito dos 

processos de formação, destacamos como principais diretrizes para a futura 

gestão do IHAC: - Criar uma agenda interna para o investimento na qualificação 

profissional de docentes e técnico-administrativos pleiteantes de formação em 

nível de pós-doutoramento, doutorado, mestrado e especialização; - Fortalecer 

as ações de cooperação interinstitucionais na composição e oferta de processos 

formativos comprometidos com as demandas da comunidade local; - Criar ações 

intra-acadêmicas que fortaleçam os vínculos sociais, aprofundem as relações de 

pertencimento e valorizem a participação de docentes, discentes e técnico-

administrativos no cotidiano institucional; - Investir na formação de grupos de 

trabalho que socializem os procedimentos, as normas e os processos 

institucionais necessários à elevação da eficiência e da eficácia das rotinas do 

IHAC. Estas diretrizes, articuladas ao conjunto de pressupostos apresentados 

nesta síntese de nosso Programa Político-Acadêmico, buscam reafirmar o 

IHAC/CSC como uma instância radicalmente comprometida com a formação 

humana na contemporaneidade; - Ainda no âmbito da formação: Promover e 

apoiar processos/cursos/programas de formação, de diferentes modos e níveis, 

para professores da rede de educação básica: contextos de formação 

continuada, grupos de estudo, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos 

e doutorados. É importante ressaltar que possíveis cursos de pós-graduação (3º 

ciclo) no âmbito do IHAC caracterizam-se pelo caráter interdisciplinar e 

intercultural, podendo responder às demandas dos movimentos sociais e dos 

educadores da região, com responsabilidade na formação de professores, 

lideranças de movimentos sociais do campo, povos quilombolas e povos 

indígenas; - Fomentar a realização de planejamento anual, em parceria com 

todas as instâncias envolvidas neste movimento, oportunizando maior coerência 

entre todo o currículo, o trabalho com metodologias de construção de projetos, 

o fortalecimento de processos de aprendizagem ativa, a harmonização do 

trabalho dos docentes, bem como a potencialização da perspectiva 

interdisciplinar. Finalizando esta síntese, vale ressaltar que o Programa Político-

Acadêmico completo e o Plano de Gestão detalhado serão apresentados à 

comunidade acadêmica conforme estabelecido no edital nº 13/2017 que 



regulamenta a consulta para a escolha do decanato do instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências do Campus Sosígenes Costa (IHAC/CSC).  

Cinco (5) propostas principais  

1. Assegurar equilíbrio entre a continuidade da expansão do corpo discente do 

IHAC/CSC e o fortalecimento da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, 

reconhecendo - com firmeza e serenidade - a necessidade de assumir quaisquer 

metas com realismo e responsabilidade, em atitude de resistência diante do 

cenário político adverso que vem impactando diretamente o conjunto das 

universidades públicas federais; 2. Aprimorar as práticas de gestão acadêmica 

do decanato, bem como fomentar de modo continuado a prática dialógica 

intercampi, a fim de consolidar os 9 cursos de 1º ciclo (5 licenciaturas e 4 

bacharelados), fortalecer os 10 colegiados que compõem a estrutura do 

IHAC/CSC, valorizar o trabalho em equipes docentes e, de modo cotidiano, 

constituir o IHAC como espaço continuado e harmônico de formação voltado à 

toda a comunidade acadêmica - técnico-administrativos, professores e 

estudantes - e comunidades envolventes por meio de ações integradas de 

ensino, pesquisa e extensão e do desenvolvimento de cursos de pós-graduação 

de natureza interdisciplinar; 3. Potencializar os processos de inclusão 

promovidos pelo IHAC/CSC, seja na forma de acesso do estudante à UFSB, seja 

nas práticas de gestão voltadas à permanência do estudante na universidade, 

rechaçando com veemência, no que tange a questões étnico-raciais, de gênero, 

de sexualidade e socioeconômicas, quaisquer formas de preconceito e atitudes 

sectárias que possam alimentar processos de exclusão/marginalização. Neste 

contexto, objetiva-se potencializar a política de cotas e de auxílios, buscando 

consolidar a UFSB como espaço de diversidade, conhecimento, cultura e 

resistência; 4. Planejar o conjunto de atividades acadêmicas de modo 

participativo, harmonizando as ações desenvolvidas por estudantes, docentes e 

técnico-administrativos, com base em construções coletivas fundamentadas em 

princípios de solidariedade, respeito ao bem viver e à qualidade de vida de toda 

a comunidade acadêmica. Neste contexto, defender e propor políticas de 

profunda valorização das práticas estudantis e do trabalho de servidores 

docentes e técnico-administrativos, com especial cuidado à saúde individual e 

coletiva, se faz urgente e será parâmetro basilar de todo o cotidiano que 

atravessa o escopo de ações do IHAC/CSC; 5. Construir planos para efetivação 

de políticas esportivas, artístico-culturais e de sustentabilidade que possam 

mobilizar o cotidiano universitário e as comunidades envolventes, tendo por 

fundamento, a um só tempo, o aprimoramento da qualidade de vida, o 

desenvolvimento de competências criativas, o exercício político-acadêmico 



gerador de transformações paradigmáticas e o desenvolvimento cotidiano da 

consciência ambiental. 

Propostas do/a candidato/a a vice-decano para a gestão 

acadêmica e integração das unidades da Rede Anísio Teixeira 

de Colégios Universitários e do Complexo Integrado de 

Educação 

Os Complexos Integrados de Educação (CIEs) e a implantação da Rede Anísio 

Teixeira de Colégios Universitários (CUNI) surgem recentemente como 

estratégias da UFSB em parceria com a Secretaria Estadual de Educação para 

a superação da imensa e histórica dívida social brasileira com a educação 

pública, no primeiro caso, contribuindo para a transformação do contexto 

educacional da região Sul da Bahia através da configuração de interface 

sistêmica entre os Sistemas de Educação Superior e Educação Básica, e, no 

segundo, através da promoção do acesso à universidade e da integração da 

Universidade com a sociedade. Podemos destacar como metas do projeto dos 

Complexos Integrados e Educação a requalificação do Sistema de Educação 

Básica e a estruturação de campo profícuo à formação inicial e continuada de 

professores, em eixos interdisciplinares, com articulação entre teoria e práticas, 

vivências em diferentes espaços-tempos que atravessam e são atravessados 

pelo cotidiano escolar, e práticas pedagógicas inclusivas, inserindo os Estágios 

Supervisionados das Licenciaturas Interdisciplinares e Residências Pedagógicas 

de Programas de Pós-Graduação em Educação vinculados aos IHACs em 

contexto consonante com seus Projetos Pedagógicos, e, a um só tempo, 

fomentando a (re)qualificação de professores da rede pública de educação. Por 

outro lado, os processos seletivos para acesso aos CUNIs utilizam o score Enem 

como base classificatória, com sistema de cotas compatibilizado com as 

distribuições socioeconômicas e étnico-raciais observadas no território 

abrangido pelo CUNI, considerando adicionalmente vagas supranumerárias 

destinadas a estudantes que tenham cursado todo ensino médio em escola 

pública, bem como indígenas aldeados, quilombolas e assentados residentes na 

respectiva localidade, promovendo através dos Colégios Universitários, não 

apenas o acesso à universidade de uma população de estudantes de classes 

socioeconômicas tradicionalmente excluídas, como também um privilegiado 

locus para a construção de relações de colaboração da Universidade com a 

sociedade. Compõem atualmente a Rede Anísio Teixeira de Colégios 

Universitários de Porto Seguro, sob a gestão do IHAC/CSC, o Complexo 

Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS), integrando ambos projetos, e 



o Colégio Terezinha Scaramusa em Santa Cruz Cabrália - ambos em território 

étnico-cultural repleto de raízes importantes para uma leitura transformadora da 

realidade brasileira. Assim, são listadas a seguir propostas dessa chapa para a 

gestão acadêmica e integração das unidades da Rede Anísio Teixeira de 

Colégios Universitários e do Complexo Integrado de Educação do Campus 

Sosígenes Costa: - Atuar em parceria com a Coordenação de Práticas 

Pedagógicas Compartilhadas da UFSB no CIEPS, e de forma articulada com a 

Diretoria de Ensino Aprendizagem da PROGEAC, para fortalecer a gestão 

pedagógica do CIEPS; - Apoiar as Licenciaturas Interdisciplinares e Programas 

de Pós-Graduação vinculados ao IHAC, bem como projetos de docentes, 

servidores técnico-administrativos e estudantes da UFSB, na realização de 

atividades didático-pedagógicas e na estruturação de espaços apropriados para 

tanto (midiatecas, ludotecas, laboratórios, hack spaces, espaços de leitura, entre 

outros) no CIEPS, em articulação com a comunidade da escola e Coordenação 

de Práticas Pedagógicas Compartilhadas da UFSB no CIEPS; - Organizar núcleo 

para a gestão administrativa do Estágio Supervisionado das Licenciaturas 

Interdisciplinares, definindo espaço, fluxos e rotinas para o suporte à Equipe 

Docente do Estágio Supervisionado e Coordenadores de colegiados das LIs, na 

gestão das demandas administrativas do Estágio Supervisionado, por exemplo, 

o arquivamento físico e digital dos documentos do estágio, a celebração de 

Termos de Compromisso entre as partes, a certificação da participação aos 

docentes-supervisores de estágio, e a mediação do estabelecimento de 

convênios com unidades concedentes. Destaque-se, embora o Estágio 

Supervisionado se dê também em outras unidades concedentes, nos CIEs ele é 

essencial à estruturação das práticas pedagógicas que lá vêm sendo 

ressignificadas, razão pela qual a apresentamos aqui; - Fomentar e apoiar a 

divulgação das atividades que acontecem nos CIEs, com fins à integração da 

comunidade acadêmica da UFSB. Esta ação se soma à proposta de criação de 

núcleo de comunicação apresentada em nosso Programa Político-Acadêmico; - 

Frente à possibilidade de realizar planejamentos anuais, fomentar e apoiar o 

trabalho das Equipes Docentes dos blocos temáticos da Formação Geral no 

planejamento de processos pedagógicos ao longo dos períodos que sejam 

coerentes com as características sociais e culturais das comunidades que os 

estudantes dos CUNIs integram, favorecendo ao processo de afiliação 

universitária dos mesmos; - Fomentar e apoiar a realização de exposições, 

feiras, e simpósios de produções de estudantes e docentes do IHAC/CSC nas 

escolas onde funcionam os CUNIs, sentido à difusão da cultura acadêmica nas 

comunidades abrangidas e favorecimento ao acesso à Universidade. 



Observamos nas atividades da SNCT/SECCAT (2015) realizadas em escolas da 

região e na Feira de Linguagem Matemática e Raciocínio Computacional (2017), 

realizada no CIEPS, potencial significativo para a integração com a comunidade 

e popularização da cultura científica e artística, estratégia que precisa ser 

expandida a todas as áreas do saber abrangidas pelo IHAC; - Apoiar as Equipes 

Docentes dos blocos temáticos da Formação Geral na realização de atividades 

didático-pedagógicas e estruturação de espaços apropriados para tanto 

(mediatecas, ludotecas, hack spaces, espaços de leitura, entre outros) em 

articulação com as comunidades locais, para a afiliação dos estudantes do CUNI 

à UFSB, e para acesso e integração da comunidade local à cultura acadêmica. 

Os projetos desenvolvidos pelos docentes do IHAC, especialmente pelas 

Equipes Docentes dos blocos temáticos da Formação Geral, em articulação 

como os seus estudantes, têm potencial significativo para promover atividades 

conjuntas com as comunidades abrangidas pelos colégios e tornar os CUNIs 

verdadeiros centros de cultura e de iniciação científica, artística e tecnológica. 

Destaque-se, no caso do CIEPS, essa proposta amplia o escopo da segunda 

proposta. Dado o cenário de fragilidade política e econômica configurado no 

país, que resulta em um conjunto de restrições ao processo de desenvolvimento 

institucional da UFSB, entendemos que, embora a expansão da Rede Anísio 

Teixeira de Colégios Universitários seja importante à consolidação dos cursos 

de 1º e 2º Ciclo - os estudantes que ingressam na UFSB pelos CUNIs se diluem 

nos 9 cursos de 1º ciclo sob a gestão do IHAC, e, consequentemente, nos cursos 

de 2º ciclo geridos pelos Centros de Formação, de modo que entradas pequenas 

tendem a resultar em turmas esvaziadas -, é necessário que isto se dê com 

realismo e responsabilidade. Portanto, é preciso, antes, que se assegure a 

qualidade dos processos de ensino-aprendizagem oferecidos aos estudantes 

dos CUNIs, sem que, para tanto, se resulte em sobrecarga de trabalho ou risco 

aos servidores docentes e técnico-administrativos envolvidos. E, nesse sentido, 

pensamos que é imprescindível a ressignificação da modalidade de ensino-

aprendizagem metapresencial, e, portanto, propomos também: - Realizar 

interlocuções com a gestão administrativa das escolas e Pró-reitorias da UFSB 

para qualificar (ou requalificar) infraestrutura física e assegurar efetividade e 

confiabilidade de infraestrutura tecnológica nos CUNIs, bem como logística de 

transporte de docentes e equipes de trabalho aos CUNIs; - Apoiar as Equipes 

Docentes dos blocos temáticos da Formação Geral no planejamento, 

organização e estruturação de atividades didático-pedagógicas que possam ser 

realizadas na modalidade metapresencial com assegurada qualidade na 

formação discente. Acreditamos que metodologias de ensino-aprendizagem 



centradas na aprendizagem do estudante, e que tem como linhas de ação sua 

autonomia crítica e criativa, o uso de pedagogias ativas, meta-aprendizagem, 

aprendizagem por problemas e projetos concretos, e aprendizagem em 

contextos significativos para o estudante, entre outros, podem ser bem 

sucedidas nos CUNIs beneficiando-se da colaboração, cooperação e 

compartilhamento de experiências dos estudantes em produções no espaço-

tempo de aula, com necessidade mínima de participação síncrona da Equipe 

Docente; - Valorizar a carga-horária de docentes articuladores de turmas dos 

CUNIs atendidas na modalidade metapresencial, validando a carga-horária 

destinada à aula multiplicado pelo número de turmas atendidas. Entendemos, 

embora o tempo de aula seja compartilhado, em processos de ensino-

aprendizagem centrados no estudante, o professor necessita dedicar maior 

tempo ao planejamento, organização e avaliação; - Demandar e apoiar 

seminários, reuniões de trabalho e outras atividades pertinentes, organizadas 

pelas Pró-reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação e pela Diretoria 

de Ensino-Aprendizagem da PROGEAC, para a formação de docentes e técnico-

administrativos em educação, em situações reais de aula e/ou atividade didático-

pedagógica que possam ressignificar a modalidade de ensino-aprendizagem 

metapresencial. 

 


