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Processo de Escolha de Decano/a e Vice-Decano do Centro
de Formação em Ciências da Saúde

Inscrição de Chapa, cumprindo o Artigo 7o. do EDITAL DE CONSULTA PARA A ESCOLHA DO/A DECANO/A E 
VICE-DECANO/A DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. 

FAZER ACONTECER

Márcia Nunes Bandeira Roner

marcia@ufsb.edu.br

Márcia Maria dos Santos de Moraes 

marciamoraes@ufsb.edu.br

Nome da Chapa *

Nome do/a Candidato/a a Decano/a *

Email do/a Candidato/a a Decano/a *

Nome do/a Candidato/a a Vice-Decano/a *

Email do/a Candidato/a a Vice-Decano/a *
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CANDIDATA A DECANA: Márcia Nunes Bandeira Roner 

Pós-doutorado em Nutrição Animal na Universidade Federal de Goiás (UFG). Doutora em 

Ciência Animal e mestre em Produção Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG).  Premiada em 1ª lugar pela Word Society for the Protection of Animals/ WSPA, 

Londres, em Bem Estar Animal.  

Atualmente Professora Associada II, exerce o magistério nível superior desde 2003. Inicio 

como professora substituta da Universidade Federal de Goiás e Instituição Privada. 

Ingresso em 2006, como docente da Universidade Federal de Sergipe, com dedicação 

exclusiva, atuando na implantação dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária, como 

vice coordenadora. Coordenadora Pedagógica junto ao Programa de Residência Agrária - 

Curso de Especialização em Agricultura Familiar e Camponesa e Educação do Campo. 

Durante esse período atuou como professora permanente no Programa de Pós-Graduação 

em Zootecnia/PROZOOTEC. Redistribuída em 2014 para UFSB.  

Na UFSB, integra o corpo docente: 1) Bacharelado Interdisciplinar em Ciências; 2) 

Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS). É membro da Comissão de 

Avaliação das Atividades Complementares. 3) Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 

Natureza; 4) Centro de Formação em Ciências da Saúde (CFCS) e 5) Grupo de Trabalho do 

Curso de Medicina. Foi membro do Núcleo Docente Estruturante do BIS e Vice 

Coordenadora e Coordenadora do BIS abril/maio/2016. 6) Integrante da Banca de Avalição 

do Estágio Probatório/4° membro (representante do BIS). 

Docente tutora do Programa PET/Saúde/GraduaSUS/CPF/UFSB – Grupo Medicina em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas. Vice coordenadora da 

rede de laboratórios do Campus Paulo Freire. Membro da comissão de elaboração do PPC 

do curso de Medicina Veterinária da UFSB. Membro Titular do Comitê de Ética da UFSB 

desde outubro/2016 (afastada temporariamente para participar do processo de consulta à 

Comunidade para a Escolha de Decano e Vice Decano para CFCS).  

Currículo na Plataforma Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/3446553709584207 

CANDIDATA A VICE – DECANA: Márcia Maria dos Santos de Moraes 

Doutora e mestre em medicina, área de concentração Pediatria (Universidade de São Paulo 

[USP] – Ribeirão Preto/SP). Graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Residência Médica em Pediatria pelo HUPES/UFBA. Especialista em Pediatria, 

Gestão da Saúde, Auditoria de Sistemas de Saúde, em Medicina do Trabalho e em 

Resumo das Propostas *
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Formação Integrada Multipro ssional em Educação Permanente em Saúde (FIOCRUZ e 

EESP/SESAB). 

Atualmente Professora Adjunta, ingressa na UFSB por concurso público em 2015. 

Integrante do corpo docente do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) e do Centro de 

Formação em Ciências da Saúde (CFCS). Membro do colegiado do BIS e do Grupo de 

Trabalho do Curso de Medicina. Coordenadora pedagógica da Residência Médica de 

Teixeira de Freitas. Coordenadora do Programa PET-Saúde GraduaSUS/CPF/UFSB – Grupo 

Medicina em parceria com a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas. Membro da 

comissão de elaboração do PPC do curso de Medicina Veterinária da UFSB. 

Premiada em 2º lugar na Mostra Nacional de Experiencias bem suscedidas em 

Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – 14ª EXPOEPI, área: Integração da 

Vigilância em Saúde com os serviços de saúde.   

Vasta experiência pro ssional na Rede de Atenção à Sáude do SUS como médica pediatra, 

médica autorizada de internações hospitalares do SUS, médica reguladora da rede 

especializada do SUS, médica auditora do SUS. Servidora pública federal desde 2010, como 

médica perita do Ministério da Previdência Social, em vacância para UFSB desde 2015.  

Currículo na Plataforma Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/4525986148641577 

RESUMO 

“Um projeto não é uma simples representação do futuro, do amanhã, de uma ideia; é o 

futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a transformar em real, uma ideia a 

transformar em ato.” 

                                                                                                     Barbier, 1994. 

Com o título Fazer acontecer queremos resumir nossos objetivos na constituição dessa 

chapa, que ora almeja estar na direção do Centro de Formação em Ciências da Saúde. 

Desa os e grandes responsabilidades são o que nos aguardam nesse pleito, sabemos. 

Contudo, além de termos o mesmo primeiro nome, sermos médicas (mesmo que de seres 

diferentes), gostarmos de metodologias ativas e acreditarmos no projeto dessa 

universidade, temos mais uma característica em comum que é a de não ter medo de 

trabalho e aceitarmos desa os.  

Após um ano trabalhando juntas no Programa PET Saúde, descobrimos que ambas querem 

Fazer acontecer os cursos do CFCS, de 2º e 3º Ciclos, da UFSB. Sabemos das di culdades 

do momento político que o país atravessa e que as limitações impostas, na atual 

conjuntura, não nos permitem galgar voos demasiadamente altos. Nesse sentido, nossas 
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propostas perpassam por construções com base no que está posto nos princípios do 

Plano Orientador e da Carta de Fundação da UFSB.  

Nossa candidatura para o Decanato do CFCS, no mesmo ano em que se implementa o 

Curso de Segundo Ciclo em Medicina, faz com que essa seja nossa prioridade. Todavia, a 

criação e implementação do curso de Psicologia e outros da área da Ciência da Saúde, 

além da criação da Comissão de Revisão dos Critérios de Progressão para o Segundo 

Ciclo, também estão entre as nossas prioridades. Essas, e as demais demandas 

apresentadas nessa proposta de gestão, signi cam um conjunto de encaminhamentos e 

processos burocráticos e políticos que nos desa am nesse pleito e nos deixam à vontade 

para convidar toda a comunidade acadêmica para nos acompanhar nessa luta. 
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PROPOSTAS PARA GESTÃO DO CFCS 

1. PROPOSTA DE GESTÃO ACADÊMICA PARA O SEGUNDO CICLO 

a) Implementação do Curso de Medicina. 

• Realizar os concursos necessários para compor o quadro do curso de Medicina. 

• Ampliação do corpo docente permanente e contratação de professor visitante. 

• Desenvolvimento de parcerias interinstitucionais para recebimento de docentes de 

outras IES. 

• Instituir o NDE do curso de Medicina. 

• Estruturar as Equipes Ativas de Aprendizagem- EAA; 

• Formalizar uma rede de preceptores do curso de Medicina. 

• Discussão permanente com as Equipes Docentes e NDE sobre o PPC de Medicina para 

as adequações necessárias na fase de implantação. 

• Implementação da Rede de Ensino-Serviço-Comunidade nos Municípios de Teixeira, 

Porto e Itabuna: unidades de saúde-escola, serviços especializados (UPA, SAMU, RAPS, 

CAPS, CER, CTO) e rede hospitalar.  

• Garantia do campo de práticas e estágios pro ssionais, com o fortalecimento do 

COAPES nos três municípios (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), 

parceria já existente com a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas/Secretaria de Saúde; 

• Preparação para recepção dos avaliadores do MEC relativo ao curso de Medicina. 

b) Criação e Implementação dos cursos de Psicologia e outros em Ciências da Saúde, 

ouvindo a comunidade acadêmica e externa, enfatizando as necessidades da região. 

c) Criação de comissão de revisão dos critérios de progressão para o 2º ciclo.  

  

2. PROPOSTA DE GESTÃO ACADÊMICA PARA O TERCEIRO CICLO 

a) Fortalecimento dos Programas de Residência Médica e Multipro ssional em Saúde.  

b) Implantação do Programa de Residência Médica em Saúde da família e Comunidade. 

c) Fortalecer o Mestrado Pro ssional em Medicina de Família e Comunidade já em 

andamento. 

d) Participar do Programa de Doutorado Interinstitucional em Saúde e Educação em 

articulação com Abrasco, Fiocruz e outras instituições nacionais. 

e) Propor Mestrado Pro ssional Interdisciplinar (Saúde e outras áreas). 

f) Desenvolvimento de parcerias interinstitucionais para cooperação cientí ca. 

Cinco propostas principais *
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3. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE CFS (CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE): 

Planejamento a curto prazo: 

a) Reforma do prédio do antigo DERBA : 

• Criação de comissão de infraestrutura para acompanhar reformas das instalações das 

salas de Tutoria (PBL), dos laboratórios de bases morfofuncionais e habilidades e 

consultórios para o curso de Medicina, auditório e espaço físico do setor administrativo.  

• Revitalização da área verde com criação de espaços de convivência para a 

comunidade acadêmica.  

b) Atuar junto às instâncias superiores para maior agilidade na aquisição de materiais e 

equipamentos para a implantação e implementação dos laboratórios a ns da ciência e 

medicina. 

c) Considerar a composição de técnicos administrativos para o CFCS. 

d) Ampliação do acervo bibliográ co disponível na biblioteca física e virtual com a 

bibliogra a básica do PPC da Medicina. 

e) Elaboração do Regimento Interno do CFCS. 

Planejamento a médio e longo prazo: 

• Construção de novos espaços para aulas teóricas e práticas dos cursos de 2º e 3º 

ciclos. 

4. PROPOSTA PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA  

a) Valorização da formação docente por meio de capacitações em metodologias ativas 

(PBL - Aprendizagem baseada em Problema, TBL - Aprendizagem baseada em equipes, 

entre outras). 

b) Compor o quadro de técnicos administrativos para o funcionamento do CFCS; 

c) Articular a criação do restaurante universitário em parceria com IHAC/CPF. 

d) Capacitação dos técnicos administrativos, que compõem o CFCS, para atender as 

demandas dos laboratórios. 

e) Fomentar a comunicação ampla e direta entre o decanato, discentes do BIS e dos 

cursos de segundo ciclo e técnicos administrativos do CFCS. 

5. PROPOSTA DE INCENTIVO À CRIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO E 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

a) Compor Observatórios de estudo sobre temas e problemas de saúde da região e da 

comunidade. 

b) Fortalecer a parceria e articulação com as comunidades tradicionais e indígenas da 
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região. 

c) Incentivar a criação de programas de extensão que integrem a comunidade acadêmica 

da UFSB com a secretária de saúde de Teixeira de Freitas. 

d) Apoiar a quali cação e educação permanente do quadro de trabalhadores dos 

municípios que compõem a rede de ensino serviço da UFSB. 
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