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CIRCULAR2

ais uma vez nos dirigimos à toda a 
comunidade da UFBA para reiterar Malguns dos principais pontos da 

campanha de Nelson Pretto e Dirceu Martins para 
Reitor e Vice Reitor da UFBA, para o período 2006-
2010. 
Nossa campanha tem se pautado na apresentação 
de pontos específicos para a gestão, sem contudo 
deixar de situá-los nos contextos locais, nacionais e 
planetários. 
A produção, divulgação e transmissão de 
conhecimentos e culturas e a formação de pessoas 
com consciência crítica sobre a sociedade são, no 
seu conjunto, as características principais de uma 
universidade. A universidade constituiu-se, durante o 
último milênio, em uma instância de reflexão crítica da 
sociedade (não só o único, é bem verdade!) e em um 
importante espaço de produção de conhecimentos 
culturais, artísticos, técnicos, científicos e, mais 
importante ainda, como um dos pilares mais 
significativos da formação histórica da sociedade 
moderna e das gerações que se sucederam desde o 
século XII. 
A nossa candidatura é fundamentada em dois 
grandes princípios: a educação, em todos os níveis, é 
um direito universal; e a autonomia universitária  em 
relação aos poderes político e econômico - e o 
financiamento público são condições essenciais para 
o funcionamento de uma universidade pública. Esses 
dois princípios, no seu conjunto, distinguem a nossa 
candidatura. 
Nesta mensagem, além de conclamá-lo a juntar-se a 
nós, apresentamos algumas ações prioritárias, tanto 
no plano externo como no plano interno. 

No plano externo propomos: 
*  desenvolver uma intensa ação política, junto ao 
Ministério da Educação, à ANDIFES e, na Bahia, à 
Secretária de Educação e universidades públicas do 
Estado, no sentido da realização de ações para 
assegurar o direito ao ensino superior e a plena 
autonomia universitária. A discussão da reforma 
universitária deve ser realizada sob essa premissa; 
*  implementar um processo horizontal de 
relacionamento com os entes públicos de ensino 
superior e de pesquisa no Estado, visando o crescimento 
harmônico e não competitivo do ensino, da pesquisa 

científica e tecnológica; da saúde, e do desenvolvimento 
cultural e educacional; 
*    propor a retomada e o fortalecimento do Fórum das 
Universidades Públicas Baianas; 
*     realizar ações no sentido de assegurar que a criação 
de novos campi e universidades na Bahia se faça de 
maneira articulada e não competitiva; 
No plano interno propomos: 
*    intensificar as ações que relacionam a universidade 
com a comunidade, a exemplo do UFBA em Campo / 
Atividades Curriculares em Comunidade; 
*    transformar a política de cotas em uma efetiva política 
de ação afirmativa, definindo uma política de assistência 
estudantil que assegure a permanência. Aqui, propomos 
a criação de uma pró-Reitoria específica para a área; 
*  criar as condições para o funcionamento da 
universidade no turno noturno, abrangendo as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, e não simplesmente 
escolões de terceiro grau na UFBA; 
*  revitalizar a atuação de órgãos de deliberação 
horizontais, como, por exemplo, os colegiados de curso e 
departamentos; 
*     incentivar uma ampla discussão com respeito à busca 
desenfreada de recursos extra-orçamentários, em 
particular sobre a existência de cursos pagos e o papel 
das fundações de direito privado no âmbito da 
universidade; 
*  respeitar a independência das associações de 
docentes e servidores técnico-administrativos e das 
representações estudantis; 
*     incentivar os servidores técnico-administrativos para 
a continuidade da educação formal, em todos os níveis, 
implantando uma política de formação continuada. 
Esse plano de ações internas e externas desdobra-se em 
um conjunto de ações políticas para implementá-los. 
Nesse aspecto, e principalmente no que diz respeito a 
modificações de forte impacto para a vida institucional, 
comprometemo-nos a buscar, à exaustão, o consenso da 
comunidade. 
Para tal, pensamos ser de fundamental importância o seu 
apoio, agora no momento da eleição e depois, na busca 
da construção de uma gestão democrática e plural para a 
UFBA. 
Contamos com sua crítica e seu apoio. 

Nelson Pretto - candidato a Reitor 
Dirceu Martins - candidato a Vice Reitor 

Dias 3 e 4 de maio:  vote Nelson Pretto/Dirceu Martins

Fale conosco: unidiversidade@ufba.br 
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