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POLÍTICAS E PRÁTICAS DE PERMANÊNCIA NA UFRB
A PROPAAE tem a missão de promover a execução de políticas afirmativas e estudantis na UFRB, garantindo à
comunidade acadêmica condições básicas para o desenvolvimento de suas potencialidades, visando a inserção cidadã,
cooperativa, propositiva e solidária no âmbito cultural, político e econômico e o fomento ao desenvolvimento regional.
O PROGRAMA DE PERMANÊNCIA (PP) é uma das ações constituintes do conjunto de políticas que têm o propósito de
articular, formular e implementar políticas e práticas de democratização relativas ao ingresso, permanência e póspermanência estudantil no ensino superior, de forma dialógica e articulada com os vários segmentos contemplados por
estas políticas, põe em prática uma ação de co-responsabilidade e mutualidade no trato com as demandas da comunidade
acadêmica.
O PP tem como objetivos: 1. Garantir a permanência dos estudantes dos cursos de graduação da UFRB, ao assegurar a
formação acadêmica dos beneficiários do Programa, através de seu aprofundamento teórico por meio de participação em
projetos de extensão, atividades de iniciação científica vinculada aos projetos de pesquisa existentes nos Centros,
atividades de ensino/acadêmica relacionadas à sua área de formação e ao desenvolvimento regional. 2. Implementar na
instituição a adoção de uma política de permanência associada à excelência na formação acadêmica.3. Possibilitar maior
interação entre o ensino, a extensão e a pesquisa.4. Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de
graduação nas atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural em articulação com o desenvolvimento
regional. 5. Qualificar a permanência dos alunos beneficiários dos Programas de Políticas Afirmativas da UFRB. 6.
Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na graduação. 7. Combater o racismo e as
desigualdades sociais. É composto por diferentes ações de atenção às demandas acadêmicas, entre elas as Modalidades
de bolsas disponíveis: Bolsas de Auxílio à Moradia/ à Alimentação/Bolsas Pecuniárias associadas a projetos vinculados à
Extensão, Pesquisa e Graduação e serviços (acompanhamento psico-social, pedagógico) e assistência a demandas
específicas.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA CONEXÕES DE SABERES
DIÁLOGO ENTRE A UNIVERSIDADE E AS COMUNIDADES POPULARES

Programa desenvolvido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, junto a
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, e em parceria com a OSCIP denominada Observatório de Favelas- RJ.
O Programa visa promover a permanência de 30 estudantes na UFRB, destinando-lhes bolsas de apoio acadêmico, para
que, de um lado, protagonizem ações de extensão/ensino/pesquisa em comunidades populares, promovendo a tessitura
de saberes entre a universidade e os espaços populares. Por outro, para que estejam inseridos em atividades acadêmicas
voltadas para elaboração de diagnósticos, proposição e avaliação de políticas de ações afirmativas de acesso e
permanência no ensino superior.
A PROPAAE articulou a participação da Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de
Pós-Graduação - PRPPG, para constituir uma coordenação colegiada do Projeto e Plano de Trabalho, integrando assim as
políticas de permanência, de ações afirmativas às de pesquisa e extensão.
PROGRAMAÇÃO DE LANÇAMENTO – 23 de abril de 2007
MANHÃ
9h Recepção e integração
9:30 Ações afirmativas na perspectiva da cultura
de matriz africana
Lançamento do Livro “Cosmovisão Africana no Brasil” – Prof.
Eduardo Oliveira
10h - Política de Permanência na UFRB
Profa. Rita de Cássia Dias – Pró-Reitora –PROPAAE
Prof. Cláudio Orlando Nascimento – Coord. Políticas
Afirmativas - PROPAAE
11h Plenária dos Bolsistas – Relatos de experiências
12h Almoço

TARDE
14h Lançamento do Programa Conexões de Saberes
Mesa redonda:
Paulo Gabriel Soledade Nacif – Reitor da UFRB
Francisco Potiguara Jr. – Diretor SECAD/MEC
Jailson de Souza e Silva - Coordenador Nacional do “Conexões de Saberes”
Adeum Sauer - Secretário Estadual de Educação da Bahia
Luis Alberto Silva - Secretário Estadual da Promoção da Igualdade Racial -BA
Autoridades Municipais de Cruz das Almas:
Prefeito, Secretária de Educação, Secretária de Políticas Especiais.
17h – Roda de Formação com os Conexistas

