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Curriculum resumido do/a candidato/a a decano  

Marcos Bernardes possui graduação em Oceanologia pela então Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG, conclusão em 1997), mestrado em 

Oceanografia Física pelo Instituto Oceanográfico (IO-USP, conclusão em 2001) 

e doutorado em Marine Sciences pela University of Plymouth (Reino Unido, 

conclusão em 2005). Mais informações em 

http://lattes.cnpq.br/8907565424580663. Foi professor da Universidade Federal 

de Itajubá (UNIFEI) de 2007 a 2014. Atualmente é Professor Associado I no 

IHAC Sosígenes Costa e do Centro de Formação em Ciências Ambientais da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Tem experiência na área de 

Oceanografia, com ênfase em processos estuarinos e costeiros. Também tem 

interesse em temas relacionados à interdisciplinaridade, gestão de recursos 

hídricos, sustentabilidade e extensão universitária. Na GESTÃO 

UNIVERSITÁRIA, destacam-se: 1a) Diretor de Tecnologias Sociais da Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU/UNIFEI) e Coordenador da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (INTECOOP/UNIFEI), de 

2010 a 2013; 1b) Coordenador das Atividades de Comemoração do Centenário 

da UNIFEI, de 2011 a 2013; 1c) Coordenador do Mestrado em Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (UNIFEI, de 2007 a 2009); 1d) Membro de 11 (onze) 

comissões de acompanhamento de estágio probatório e/ou progressão funcional 

de docentes e servidores técnico-administrativos da UNIFEI; 1e) Coordenador 



da comissão organizadora da SBPC Jovem na UFSB (2016). No ENSINO, tem 

experiência em disciplinas e componentes curriculares na graduação e na pós-

graduação, na UNIFEI, UFMA (disciplinas condensadas), IFBA Porto Seguro e 

UFSB. Na UFSB, ministra componentes curriculares na formação geral e no 

primeiro ciclo. Na PESQUISA, coordena o projeto “Diagnóstico e monitoramento 

ambiental do estuário do rio Buranhém e região costeira adjacente, Porto 

Seguro, BA”, além de ser autor-coautor de 11 (onze) artigos científicos completos 

e de ter participado de e/ou coordenado outros 7 (sete) projetos. Na EXTENSÃO, 

coordenou/participou de 15 (quinze) projetos. 

Curriculum resumido do/a candidato/a vice-decano  

Angela Maria Garcia é Doutora em Antropologia pela Universidade Federal 

Fluminense (2008), Mestre em Antropologia pela pela Universidade Federal 

Fluminense (2003), possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal Fluminense (2002) e graduação em História - Licenciatura - pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1993). Foi Professora Adjunta no 

Programa de Antropologia e Arqueologia - Universidade Federal do Oeste do 

Pará, de 2012 a 2014. Atualmente é Professora Adjunta no Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências Sosígenes Costa, da Universidade Federal do 

Sul da Bahia; e Coordenadora Geral da Seção Sindical dos Docentes da UFSB 

- Sindiufsb/ANDES-SN.Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase 

em Cultura Popular e práticas e representações sobre Consumo de Bebidas 

Alcoólicas, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, identidade, 

maneiras de beber, sociabilidade, códigos morais, mudança social, alcoolismo e 

exclusão social. Também tem interesse em temas relacionados à Campesinato, 

Direitos Humanos, Cultura e Meio Ambiente, Educação. Na GESTÃO 

UNIVERSITÁRIA, tem atuação em: 1) Coordenação do Programa de 

Antropologia e Arqueologia – PAA/UFOPA, entre os anos de 2012 e 2014; 2) 

Membro da Banca de Seleção, no Programa de Seleção Indígena – PSI/UFOPA, 

anos de 2012 e 2013; 3) Membro da Comissão de Estágio do ICS/UFOPA, de 

2013 à 2014; 4) Membro das Comissões de elaboração do PDI/UFOPA, do 

Código de Ética em pesquisa com humanos, UFOPA, da equipe de Organização 

e recepção da Comissão de Avaliação do curso de Antropologia – PAA/UFOPA, 

que recebeu nota 4, em 2014; 5) Membro do NDE e Colegiado do PAA/UFOPA, 

de 2012 à 2014; 6) Membro do NDE do BI Humanidades/UFSB, em 2015, e da 

LI em Ciências Humanas e Sociais/UFSB, desde 2016; 7) Vice-coordenadora da 

LI em Ciências Humanas e Sociais/UFSB, desde 2016; 8) Equipe de elaboração 

da APCN para os cursos de Pós-Graduação em Estado e Sociedade do 

CFCHS/UFSB; 9) Equipe de Coordenação da SBPC Indígena, 2016; 10) 



Representante Docente eleita, na Congregação do IHAC/CSC/UFSB, 2017. No 

ENSINO, tem experiência: 1) em Educação básica, de 1986 à 1994 e no Ensino 

Médio, no Coluni/UFV, de 2009 à 2011; 2) em disciplinas e componentes 

curriculares de Formação Geral na UFOPA e na UFSB; 3) em componentes 

curriculares da LI em Ciências Humanas e Sociais e dos BIs de Humanidades e 

Saúde/UFSB. Na PESQUISA, publicação de livro produzido a partir da pesquisa 

de mestrado; participação em equipes de pesquisa: levantamento sócio-

econômico com populações ribeirinhas no Médio Solimões/AM – 2002/2003, 

trabalho que teve como um dos produtos a publicação de um livro em 2015; e no 

município de Muqui/ES com populações de assentamento rural, 2005; 

levantamento de dados para a produção de uma etnografia sobre o Congado, no 

distrito de Airões, município de Paula Cândido/MG (em fase de conclusão do 

texto), além de coautoria em capítulo de livro e trabalhos apresentados em 

eventos; atualmente pesquisa a Fabricação da Cachaça na construção da 

Identidade do Vale Verde, Porto Seguro/BA. Na EXTENSÃO, prestou consultoria 

como colaboradora em projetos de extensão, do Núcleo de Políticas Públicas, 

da Universidade Federal de Viçosa, entre os anos de 2008 e 2015; participou, 

no âmbito desses projetos, da organização de eventos, oficinas e minicursos. 

Mais informações em http://lattes.cnpq.br/1512129633145739 

Resumo do Programa Político-acadêmico  

Este é um momento especial no processo de implantação da UFSB. Pela 

primeira vez seremos chamados a escolher nossos representantes para 

conduzir o IHAC e integrar o CONSUNI, a instância máxima de diálogo, 

discussão e deliberação de nossa Universidade. É mais um passo na construção 

e consolidação da Universidade, e possivelmente o passo mais importante até 

aqui, uma vez que se trata de uma decisão que passa por uma configuração e 

transformação em que toda a comunidade interna – discentes, servidores 

docentes e servidores técnicos administrativos –, em parceria com setores 

externos, dará sua contribuição. Por isso, a proposta que ora apresentamos à 

comunidade do IHAC-CSC, tendo em vista que somos todos UFSB, busca 

integrar para avançar. É hora de avaliarmos nossa trajetória nesses quase 3 

anos de funcionamento acadêmico, visando a uma atuação que se paute pelo 

diálogo com todos os atores envolvidos e busque identificar soluções para os 

problemas por que passamos e aprimorar os procedimentos que até aqui 

lograram êxito. Planejamento acadêmico, funcionamento dos cursos em suas 

várias vertentes, formas de ingresso discente, contratação, atuação e 

qualificação continuada de servidores docentes e técnicos, calendário de 

reunião, utilização do Centro de Convenções, parceria com a comunidade 



externa, procedimentos para funcionamento do IHAC, estabelecimento de 

rotinas em diálogo com os servidores Técnico administrativo, são temas que 

merecem uma ampla discussão que sustente o processo de tomada de decisões. 

A atuação de um decanato deve se pautar por uma representatividade que esteja 

atenta às demandas e aos problemas que afligem e preocupam todos os 

segmentos do Instituto. É essencial estabelecer mecanismos de escuta da 

comunidade universitária preocupando-se com reavaliação sistemática e 

contínua das atividades acadêmica e afins, propondo soluções conjuntas aos 

problemas elencados. Os desafios da nova gestão serão muitos, mas temos 

disposição para enfrentá-los, com a certeza de que o trabalho conjunto com as 

comunidades (interna e externa) não nos deixará recuar. O programa político-

acadêmico da chapa Somos UFSB: integrar para avançar está baseado em cinco 

pilares: Representatividade, Integração, Governança, Excelência e 

Consolidação. Até aqui, no processo de implantação da UFSB, os integrantes do 

Consuni têm atuado em caráter de pro-temporalidade. Se essa situação é normal 

em Instituições em estágio inicial, seu prolongamento acaba por gerar um 

descompasso entre os anseios da comunidade e as ações do decanato, na 

medida em que este deve atuar em consonância com as instâncias superiores 

que o indicaram, em detrimento da vontade geral que orienta o corpo acadêmico. 

Isso acaba gerando uma crise de representatividade em que as decisões do 

gestor tendem a ter um caráter diferente do que gostaria a comunidade. Em 

momentos extremos, nem é possível saber o que almeja a comunidade porque 

ela não se faz representar e não tem voz ativa. Nossa proposta não se pauta 

apenas pela observância às instâncias colegiadas e de representação como 

também ampliar os canais de escuta e diálogo. A estrutura administrativo-

acadêmica e a volatilidade das decisões tomadas até aqui fazem da integração 

um elemento importantíssimo para avançarmos. Muitas normas que hoje 

regulamentam o funcionamento da UFSB refletem muitas vezes a tentativa de 

resolução de problemas que iam surgindo, gerando um conjunto de normas sem 

coesão e que produziram instabilidade e insegurança no corpo acadêmico. É 

preciso, portanto, uma revisão de todas as normas e resoluções, cuja solução 

passa por uma atuação em conjunto por parte dos gestores responsáveis pela 

legislação interna. Trata-se de um processo de construção legal que se baseie 

na horizontalidade das proposições, observando as proposições dos muitos 

envolvidos no trabalho de aplicação das normas. No âmbito de nosso campus, 

fazem-se necessárias muitas ações integradas entre os decanos e os servidores 

técnico-administrativos, como, por exemplo, para decidir sobre a utilização de 

espaços, a utilização do Centro de Convenções. A falta de rotina nos 



procedimentos acadêmico-administrativos e a instabilidade das normas e 

resoluções que definem a vida acadêmica são problemas que afetam nossos 

estudantes, que certamente contribuem para a insatisfação e evasão e muitas 

vezes em falta de perspectivas. A utilização dos espaços do Centro de 

Convenções para a realização de eventos constantes tem gerado uma 

sobrecarga de trabalho dos nossos servidores técnico-administrativos, que têm 

de atuar em funções estranhas e adicionais às suas atribuições. A atuação em 

áreas distintas à sua formação muitas vezes em detrimento de sua própria, 

tratamento diferenciado entre ensino, pesquisa e extensão, enfatizando e 

promovendo um às expensas dos outros são questões que impactam a 

qualidade do trabalho docente. Nesse sentido, estabelecer mecanismos de 

governança transparentes, acoplados a um plano estratégico de atuação são 

primordiais para o êxito da gestão dos processos administrativos e pedagógicos 

do IHAC-CSC. A diversidade de formação e experiências entre os docentes 

lotados no IHAC-CSC, permite uma pluralidade de fazeres e saberes que se 

traduzem no cotidiano pedagógico aplicado na tríade ensino, pesquisa e 

extensão. O número reduzido de docentes, a escassez de recursos infra-

estruturais, e a falta de políticas de formação continuada, prejudica sobremaneira 

os objetivos de excelência na formação acadêmica dos estudantes. Embora 

saibamos que a consolidação de uma Universidade requer um tempo 

relativamente longo, nossa proposta busca focar em ações que visem à 

implementação de condições essenciais para que possamos avançar. A 

instabilidade do sistema de representatividade, com um alto grau de rodízio nos 

cargos de gestores, acabou por comprometer a tomada de decisões e o 

estabelecimento de políticas acadêmico-administrativas continuadas. Além 

disso, a Universidade mudou seu foco muitas vezes, deixando de atuar para 

implementar as condições básicas para o trabalho acadêmico, como a abertura 

de bibliotecas e aquisição de acervos suficientes, laboratórios, coleções, 

museus, apoio às atividades extramuros, incentivo a vivência universitária, e 

aprimoramento do transporte ao campus, entre outros. A proposta aqui 

apresentada representa um passo inicial a mudança necessária e participativa 

que a comunidade da UFSB tanto almeja. Assim, somos UFSB atuará com 

transparência e comprometimento no intuito de integrar para avançar. 

Cinco (5) propostas principais  

Abaixo elencamos os cincos eixos norteadores da atuação da nossa chapa: 1 - 

Representatividade. Pautar a nossa atuação de acordo com as deliberações e 

os anseios da comunidade acadêmica do IHAC Sosígenes Costa no próprio 

instituto e nas demais instâncias de atuação; 2 - Integração. Trabalhar em 



parceria com os demais representantes das unidades universitárias e instâncias 

colegiadas do Campus Sosígenes Costa visando ao planejamento e o 

funcionamento das atividades do campus; 3 - Governança. Promover a 

administração dos processos acadêmicos, garantindo ações que resultem no(a) 

i) normatização dos fluxos e processos dos Colegiados de Curso, Congregação 

e Colégios Universitários e Complexos Integrados de Educação, visando a 

isonomia entre as instâncias que compõem o IHAC-CSC; ii) estabelecendo 

procedimentos operacionais para o fluxo de processo/documentos e seu 

arquivamento para fins de registro, e definindo papéis e responsabilidades do 

corpo técnico-administrativo nestes fluxos; iii) fortalecimento dos colegiados de 

curso, tornando essas instâncias espaços democráticos de debate e deliberação 

de ideias, projetos e propostas, garantindo a participação efetiva dos três 

segmentos da Universidade e a autonomia da unidade universitária; 4 - 

Excelência. Fomentar políticas e ações pedagógicas que estimulem a 

permanência estudantil, excelência acadêmica e diversidade cultural na 

formação dos estudantes do primeiro ciclo, buscando estratégias da oferta de 

componentes curriculares que garantam a aderência de competências docentes 

em suas áreas de atuação, sem perder a perspectiva interdisciplinar e 

multidisciplinar respeitando as particularidades proposta nos PPCs de cada 

curso. 5 - Consolidação. Atuar junto às instâncias superiores para maior 

celeridade na implantação dos laboratórios, ampliação do acervo bibliográfico 

disponível na biblioteca física e virtual da UFSB/CSC e demais espaços de 

aprendizagem, criando ambientes de convivências, de produção de 

conhecimento, saber e fazer acadêmico. 

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  

1 - Valorizar a formação continuada de docentes que já atuam na rede 

CUNIs/CIEs como forma de promoção da integração desses profissionais com 

estudantes de todos os ciclos da UFSB. 2 - Estabelecer parcerias com os outros 

IHACs visando às mudanças necessárias e estruturantes para o bom 

desempenho e integração dos CUNIs/CIEs com a Sede. 3 - Estimular a 

execução de atividades que promovam a integração dos CUNIs/CIEs e entre 

CUNIs/CIEs e sede, bem como entre estudantes, docentes e técnicos que neles 

atuam, envolvendo pessoas da comunidade onde eles estão localizados. 4 - 

Incentivar a criação de programas de extensão que integrem a comunidade 



acadêmica da UFSB com a comunidade acadêmica dos CUNIs/CIEs, 

aproximando os discentes da sociedade de modo a ressaltar a importância de 

ambos na vida acadêmica. 5 - Valorizar as experiências do corpo docente do 

IHAC e dos CIEs, integrados às coordenações dos CUNIs/CIEs, na elaboração 

de propostas para atividades, produção de material didático, organização e 

condução dos trabalhos na Rede Anísio Teixeira. 6 - Promover a integração dos 

discentes, docentes e técnicos dos Centros de Formação, do IHAC-CSC e dos 

CUNIs/CIEs na construção de caminhos para o aprimoramento da Rede Anísio 

Teixeira, conforme previsto no plano orientador da universidade, como por 

exemplo as equipes de aprendizagem ativa. 7. Fomentar o diálogo com os 

diretores dos CUNIs/CIEs da rede Anísio Teixeira, visando garantir a 

permanência das ações pedagógicas com qualidade e comprometimento, e 

auxiliando na articulação conjunta junto aos governos municipais e estaduais 

para a melhora das condições acadêmicas. 

 
Atesto a veracidade de todas as informações apresentadas acima. 
 


