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Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis no
Projeto Político-Pedagógico da UFRB
Dar boas-vindas e desejar um bom período letivo a toda comunidade acadêmica são objetivos do ‘PROPAAE Informa Especial
Reencôncavo’. Nesta ocasião, em que ingressam novos estudantes que se unem a muitos outros que dão continuidade às suas
formações, faz-se oportuno reafirmarmos os princípios que orientam o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da UFRB.
A UFRB nasce impregnada de sentidos da vida vivida localmente, preenchida de saberes e experiências que se caracterizam, fundamentalmente, pelo reconhecimento e valorização das formas de afirmação da re-existência do povo do Recôncavo da Bahia.
Isto evidencia um posicionamento político, ético, epistemológico e emancipatório, na medida em que educação, democracia, inclusão e igualdade social, são tidas como referenciais constitutivos que orientam o pensar e agir em relação às pautas administrativas e pedagógicas da Universidade, como políticas e práticas de ensino, pesquisa e extensão, implicadas na superação das formas conservadoras e discriminatórias, no que tange às práticas excludentes das diversidades: de raça, de gênero, de orientação
sexual, de classe social, geracional, dentre outras. A construção do PPP teve início nas audiências públicas, realizadas nas comunidades das regiões do Recôncavo e do Vale do Jiquiriçá, e culminaram nos processos de institucionalização e enraizamento decorrentes das formulações das políticas e práticas implantadas pelas Pró-reitorias e Centros que constituem a nossa multicampia.
Imbuída do propósito de democratização a UFRB se torna pioneira na implantação de uma Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis (PROPAAE), cuja contribuição para o Projeto Político-Pedagógico Institucional se define através da seguinte
missão: “Assegurar 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 nos âmbitos
cultural, político e econômico da sociedade e o desenvolvimento regional.”
São Princípios da Política Institucional: Mutualidade, Co-responsabilidade e Solidariedade.

Diretrizes

Organograma

1. Políticas e práticas de acesso, permanência e pós-permanência, para os estudantes da UFRB, em especial, os oriundos de escolas públicas, os que se declaram pretos, pardos, índios e remanescentes de
quilombos;

PROPAAE

2. Políticas e práticas concernentes aos assuntos estudantis: assistência psico-pedagógica, socioeconômica, convivência e sociabilidade, promoção da saúde e acessibilidade;
3. Políticas e práticas pró-implantação das Leis 10.639-03 e 11.645-08, que alteram a LDB 9394/96 e
obrigam a inclusão no currículo oficial das escolas de educação básica a temática história e cultura afrobrasileira e indígena;

COORDENADORIA
DE POLÍTICAS
AFIRMATIVAS

COORDENADORIA
DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS
GESTORES
NOS CENTROS

4. Políticas e práticas de desenvolvimento regional e ações afirmativas.

Política de Permanência Qualificada - PPQ 2010
Associa atenção às demandas pela permanência à formação acadêmica através da participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão
Auxílio Pecuniário vinculado a Projetos Institucionais ( Institucionais UFRB e Parcerias)
Auxílio à Moradia/Residência (moradia de estudantes beneficiários nas Residências Universitárias)
Auxílio Pecuniário à Moradia (apoio financeiro para suprir necessidades mínimas vinculadas á moradia)
Auxílio à Alimentação (assegura a oferta de refeições no Restaurante Universitário)
Auxílio Pecuniário à Alimentação (apoio financeiro para suprir necessidades mínimas vinculadas á alimentação)
Auxílio Deslocamento (transporte para quem reside em cidades circunvizinhas aos campi da UFRB)
Auxílio Creche ( para estudantes com filhos em idade compatível com a educação infantil-Lei 9394/96)
Auxílios Esporádico (participação em eventos acadêmicos e outros)

Total de estudantes atendidos em 2010

254
167
133
271
84
88
06
590
1.593

Fonte de Recursos: PNAES (Dec. 7.234/19.09.2010), Dec. 7.416/30.12.2010

1

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - 08 DE MARÇO

Não quero flores, quero um Baobá!
- fragmento As flores têm vida curta. São vulneráveis
ao frio, ao vento, à chuva, ao sol...
O Baobá se ergue em terra firme. O sol e a chuva o tornam frondoso e
abundante... Ele pode não trazer o perfume e a beleza das flores, mas
tem força, longevidade e sob sua sombra, eu posso abrigar todos aqueles que são meus.
Urânia Munzanzu (Escritora, negra, baiana)

Inspiração na Literatura Afro-feminina,
estudo da Profa. Dra. Ana Rita Santiago da Silva (CFP-UFRB)

PROPAAE ACONTECE
Pesquisas, Extensão, Eventos e Publicações

PROPAAE realiza reunião para implantação do CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPORTIVA DO RECÔNCAVO, parceria com o Ministério dos Esporte
Instituto Esporte e Educação, com patrocínio da PETROBRÁS .

Dados

Pesquisa do Perfil dos Estudantes Ingressantes pelo ENEM/2010

2200

Pesquisa SIPE-BRASIL - Pesquisa do Perfil Sócio, Econômico e Cultural

363

Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social de Recôncavo 2010

1100

Stands PROPAAE na SBPC 2010 – visitantes

700

Seminário sobre Assuntos Estudantis – SEMAE 2010

200

Revisitando o Treze de Maio—2010

70

02 de Julho e a Formação da Identidade Baiana

100

04 Publicações de Informativos / Distribuídos

2000

Publicações de Livros PROPAAE e parcerias em 2010

04

Distribuições/socialização de exemplares de Livros, em 2010

600

PROPAAE realizará I Colóquio Internacional ‘Diversidade na Universidade” (21 a 23/09/2011). Preliminarmente serão realizados os Cursos de Extensão com
os seguintes temas: Diversidade na Universidade: educação, religiosidade e negritude (13/05); Diversidade na Universidade: Questões Indígenas (24/05);
Diversidade na Universidade: Questões de Gênero (09/06); Diversidade na Universidade: Direitos Geracionais e Acessibilidade (05/07); Universidade e
Diversidade Sexual (15/08), 15 horas por tema, totalizando 75 horas.
A PROPAAE realiza a 2a. Pesquisa Institucional do Perfil dos Estudantes que Ingressam na UFRB através do ENEM 2011. http://www.ufrb.edu.br/propaae
Em 2011 será realizada o V Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo nos 4 campi da UFRB.
A PROPAAE realizou Pesquisa SIPE-BRASIL - Pesquisa do Perfil Sócio, Econômico e Cultural. Os Gestores do Sistema de Informação do Perfil do Estudante –
SIPE/BRASIL parabenizam a UFRB-PROPAAE e a todos os estudantes que participaram da Pesquisa, em 2010.
Lançamento dos cinco Livros da Coleção Grandes Temas (Programa Conexões de Saberes, SECAD-MEC,, 2010), composta por artigos dos estudantes autores da UFRB: : Território e expressão de sabedoria: sobre a Comunidade de Três Lagoas no Recôncavo da Bahia e Ações Afirmativas: alternativa para promoção da igualdade.
Lançamento do Livro Currículo e Formação: diversidade e educação das relações étnico-raciais de Cláudio O. C. do Nascimento e Rita de Cássia Dias
(chancelado pelo NEAB-Recôncavo)

Vejam no site www.ufrb.edu.br/propaae
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