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SEMEAR POR UM DCE PELAS BASES, COM

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA

   Após o fim do isolamento social, com a retomada das atividades
presenciais, parece estarmos diante de um novo tempo. Em alguma
medida é um novo momento, não existe possibilidade de continuarmos
os mesmos tendo passado pela maior crise sanitária da nossa geração.
Inúmeras famílias perderam seus entes vítimas da COVID-19. Foi um
período que demonstrou o descaso do Governo Federal, conduzido por
Jair Bolsonaro (PL), com a vida do povo brasileiro, sobretudo a do povo
trabalhador desse país. Combinado com a pandemia do coronavírus, o
Brasil passa pela pandemia da fome e do desemprego.

   O cenário político geral diz respeito diretamente aos interesses do
conjunto do Movimento Estudantil (ME). A universidade é integrante da
estrutura social e como tal apresenta no seu interior inúmeras questões
que são reflexos da nossa formação enquanto sociedade. Entretanto,
como espaço de produção do conhecimento ela tem a possibilidade de
ser instrumento para crítica sociopolítica, levantando debates e
apresentando alternativas na resolução de infortúnios impostos pelo
conjunto de sistemas que compõem uma dada nação. Para estudantes
da UESC existem questões que têm afetado diretamente o seu dia-a-dia,
elas têm relação com a condução política da gestão na esfera Estadual,
Municipal (Ilhéus – Itabuna) e também interna (administração central).

   Nos últimos anos, sobretudo diante da gestão do Governador Rui
Costa (PT), as quatro (4) universidades do estado da Bahia vem sofrendo
brutalmente com os cortes de verbas. Essa política que reduz o dinheiro
da educação pública superior é responsável direto pelo processo de
sucateamento da UESC. Uma das principais bandeiras de luta da nossa
gestão será o debate orçamentário e a necessidade de ampliação de
recursos públicos para garantir uma formação qualificada para o corpo
estudantil.

   Além disso, teremos um compromisso com a luta pela garantia de
melhores condições no transporte público. Afinal, parte massiva da
comunidade estudantil depende diretamente desse meio de locomoção
para sair das suas casas até a universidade. Bem como, com a luta pela
melhoria do Restaurante Universitário, estrutura indispensável para
garantia de permanência estudantil no campus, para executar não
apenas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas também de lazer.
Também pela reformulação da política de permanência e contra o
sucateamento da estrutura física do campus e dos cursos.

   Essa introdução é apenas para ratificar nossa posição contrária ao
imobilismo e a desmobilização que por muito tempo tem sido a marca
das gestões que estiveram à frente do Diretório Central dos Estudantes
Livres – Carlos Marighella. 



1.  ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
 

 
A universidade de fato passou a possuir no seu interior um conjunto de
setores sociais que historicamente foram excluídos de diversos espaços
educacionais: negros, negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, PCD’s
entre outros. Grande parte desses sujeitos são filhos e filhas da classe
trabalhadora e oriundos das camadas populares. Nesse sentido, a
formulação de políticas de permanência e assistência estudantil tem
papel central na não evasão desses grupos.

 Atualmente a principal política de assistência estudantil da Bahia é o
programa “Mais Futuro” - controlado pelo Governo do Estado. Temos a
compreensão que enquanto política de permanência e assistência ele
precisa ser superado, por conta de seus problemas estruturais
(meritocrático, produtivista e punitivo aos estudantes). Contudo, até
isso ocorrer alterações precisam ser feitas até atingirmos uma nova
formulação capaz de atender as demandas do corpo discente das
Estaduais da Bahia.

QUERO ENTRAR E PERMANECER!

DIANTE DESSE CENÁRIO, NOS ORGANIZAMOS PARA DEFENDER:

1- A histórica pauta do movimento estudantil baiano de, pelo menos, 1%
da Receita Líquida de Impostos (RLI) do estado para a permanência
estudantil;

2- Articular a reorganização do Fórum das UEBA’s para construirmos e
debatermos as bandeiras de lutas do ME a nível estadual;

3- Políticas de permanência, a exemplo do “Mais Futuro”, a fim de que
sejam regidas pelas próprias Universidades Estaduais Baianas (UEBA's)
de forma independente do Governo do Estado;

4- Acompanhamento e defesa do pagamento regular e integral das
bolsas de assistência e estágio;

5- Garantia do lançamento semestral e regular do edital do Mais Futuro,
assim como para migração ao perfil estágio!

6- Auxílio direto ao estudante nos momentos de inscrição e de dúvidas
sobre o programa;



Possibilidade de que estudantes que tenham outra graduação e
façam cursos integrais possam se inscrever no programa (inciso III,
artigo 5º da Lei 14.360/2021);
Garantia do pagamento durante 12 meses para o perfil básico (inciso
III do artigo 6 da Lei 14.360/2021);
O valor do auxílio deve ser anualmente revisado e aumentado para
cobrir as perdas inflacionárias, bem como, acompanhar o salário
mínimo;
O auxílio não será mais interrompido após ⅔ dos cursos e o estágio
não será mais obrigatório;
Os estágios, quando ocorrerem, só podem ser realizados em áreas
correlatas à atuação / formação dos estudantes de cursos integrais;
Devem ser suprimidos os incisos que versam sobre a suspensão do
benefício nos casos de trancamento e reprovação em disciplinas
respectivamente.

 7- Pelas seguintes alterações na Lei do Mais Futuro:

8- Creche universitária para mães e pais discentes, servidores,
trabalhadores terceirizados e comunidade externa, em todos os
períodos de vivência acadêmica, tal como lutar pela aquisição de
equipamentos (banheiros com fraldário apropriado, carrinhos de bebê
para circulação, salas de apoio  etc.) que tornem o ambiente do
campus inclusivo para as crianças, mães e os pais;

9- Reivindicar a construção da Residência Universitária;

10-Pautar a existência de datas e horários alternativos para estudantes
do período noturno e da pós-graduação para realizar cadastros, como
o do sistema R.U., bem como ter acesso a serviços da torre
administrativa;

11- Lutar pela criação de uma Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e
Políticas de Permanência Estudantil na UESC, através do processo de
alteração do Estatuto da UESC (estatuinte) em curso;

12- Pela criação de uma política de assistência e permanência
estudantil desenvolvida e também gerida pela UESC - formalizada
através de consultas coletivas com o corpo estudantil.



1- Fortalecer e ampliar a Comissão Estudantil do Restaurante
Universitário como forma de organização por melhorias do RU;

2- Fiscalizar e garantir o cumprimento do contrato de gestão do
restaurante;

3- Defesa e ampliação do Restaurante Universitário: infraestrutura,
qualidade da alimentação, condições de trabalhadores e em todos os
aspectos necessários, a exemplo da diminuição das filas, ampliação da
estrutura e do número de subsídios nos três turnos com a manutenção
do valor de $1.

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

1- Criação da Comissão Estudantil de Transporte, para
acompanhamento das linhas Ilhéus (Terminal, Zona Sul e Zona Norte) e
Itabuna (Bairros e Itb x Sal);

2- Participação ativa nos Conselhos de Transporte de Itabuna e Ilhéus -
garantir que os conselheiros estejam em diálogo e trabalhando com o
apoio da comissão de transporte formada pelo DCE;

3- Através da comissão, com estudantes, discutir e organizar linhas e
itinerários, a ser levado para empresas e secretarias de transporte;

4- Lutar pela garantia do passe estudantil durante o período de férias;

5- Fortalecer o diálogo com as Associações de Transporte Universitário
das cidades no eixo de abrangência da UESC;

6- Defender a criação da MEIA PASSAGEM intermunicipal.

TRANSPORTE



2. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
 

O ensino, a pesquisa e a extensão são a tríade central da
universidade e se configuram como as atividades principais
exercidas de forma indissociável por docentes e discentes que
compõem a comunidade acadêmica, e visam aprendizagem,
produção e difusão do saber e da cultura. Dessa forma, esse tripé
deve ser oferecido e executado com qualidade, organização e se
tornar uma referência na sociedade e no mundo acadêmico.

Diante disso, é essencial que a participação estudantil seja
viabilizada por meio da rotina de aulas, participações em grupos e
projetos de ensino, pesquisa e extensão, representação nas esferas
administrativas (colegiados, departamentos, câmaras e conselhos
superiores) que correspondem ao tripé, bem como no protagonismo
de atividades que sejam pensadas e colocadas em prática por meio
dos Centros e dos Diretórios Acadêmicos e do DCE. Este deve estar
alinhado a uma política de ensino, pesquisa e extensão que seja
inclusiva, democrática, referenciada e de caráter público e
independente na busca de melhores condições e atuações para
discentes da UESC.

PARA ISSO NOS PROPOMOS A ENGAJAR
NA LUTA E NA ORGANIZAÇÃO POR:

1- Pela revisão do valor das bolsas de iniciação científica, docência
e extensão, com o sentido de repor as perdas inflacionárias dos
últimos anos;

2- Acompanhar, sistematizar e divulgar programas e projetos já
existentes e propostos no CONSEPE;

3- Divulgar oportunidades de bolsas na universidade;

4- Acompanhar e exigir junto aos órgãos responsáveis o pagamento
regular de bolsas;

5- Lutar para que inscrições e viagens de estudantes relacionadas
com eventos científicos (como congressos, simpósios e outros)
sejam asseguradas pela universidade;

6- Ampliação das verbas destinadas aos CA’s e DA’s para a
construção e fortalecimento das suas atividades;

7- Requerer a criação de um fundo de fomento à divulgação
científica estudantil para projetos de destaque na universidade;



8- Articulação entre os cursos de licenciatura para a construção dos
projetos pedagógicos curriculares de cada curso, com o objetivo de
fortalecer a formação para a docência;

9- Acompanhar juntos aos CA’s e DA’s as demandas e necessidades
apresentadas nos cursos de graduação, bem como exigir as devidas
providências para o bom andamento das atividades concernentes de
cada curso;

10- Apoiar e fomentar espaços de discussão e debate sobre a
curricularização da extensão e seu impacto para a jornada
acadêmica nos cursos de graduação;

11- Criação de espaços de diálogo e formação com os CA’s e DA’s, a
fim de garantir a representação e participação estudantil nos
processos de ensino, pesquisa e extensão de cada curso;

12- Articulação com as pró-reitorias de pesquisa e graduação para
manutenção e ampliação dos laboratórios para viabilizar boas
condições de estrutura física, e garantia de recursos humanos e
materiais;

13- Exigir o cumprimento da formação didático-pedagógica do corpo
docente, especificamente daqueles que não tiveram formação
pedagógica em sua jornada acadêmica;

14- Vindicar o cumprimento da legislação em relação à
implementação de componentes curriculares obrigatórios para
todos os cursos sobre gênero, diversidade sexual e relações étnico-
raciais;

15- Propor a criação de uma brinquedoteca, com estágios destinados
aos e às estudantes do curso de pedagogia e demais licenciaturas e
projetos correlatos;

16- Criação de um projeto social de extensão que objetive a
proximidade do DCE com a comunidade do entorno, no qual sejam
realizadas ações que mostrem o funcionamento da entidade e da
universidade;

17- Criação e Realização de núcleos estudantis de debates sobre
temas/assuntos/cenários a respeito do ensino, pesquisa e extensão
a nível regional e nacional;



18- Valorização do protagonismo estudantil nas pesquisas
desenvolvidas e em desenvolvimento nos cursos e nos projetos da
universidade;

19- Criação de grupos de pesquisa especialmente formados por
estudantes que almejam estudar temas/assuntos/cenários que não
têm sido evidenciados nos cursos.

20- Lutar pela garantia dos campos de práticas para os estágios
obrigatórios dos cursos da área de saúde em Itabuna e Ilhéus.

Compreendemos por opressões as expressões de poder
historicamente formadas e reproduzidas, viabilizando que
determinados grupos assumam posições dominantes sobre outros
grupos e esse domínio seja mantido e continuado em nível
interpessoal, institucional e estrutural. Em nível pessoal, a opressão
se expressa por meio de crenças, estereótipos, atitudes, valores
(preconceito) e ações (discriminação) usadas para justificar um
tratamento desigual com base em aspectos distintos da identidade,
real ou percebida. Estes podem ser internalizados e direcionados
para o próprio sujeito (eu) ou externalizados e direcionados para
aqueles com quem interagimos no dia-a-dia. Institucionalmente,
inclusive nas instituições de nível superior, ocorre como uma rede
de estruturas, políticas e práticas que criam vantagens e benefícios
para os membros do grupo dominante e expressa discriminação,
opressão e desvantagens para os membros de grupos subordinados.
No quadro de opressões destacamos: Heteronormatividade,
Classismo, Racismo, Microagressão, Capacitismo, LGBTfobia,
Sexismo/Machismo.

Buscando despertar segmentos desse debate e garantir a
continuidade de políticas e serviços em andamento, a Chapa Semear
propõe para a UESC:

1- Lutar pela ampliação da política de ações afirmativas que reforce
as necessidades de permanência estudantil vinculada às
vulnerabilidades materiais dos discentes (alimentação, moradia,
saúde, questões ligadas ao sexismo etc.), como parte da
indispensável reparação histórica das desigualdades existentes na
nossa sociedade;

3. COMBATE ÀS OPRESSÕES

PELO FIM DAS OPRESSÕES!



2- Reivindicar a criação de uma banca de heteroidentificação, com
objetivo de combater fraudes nas cotas;

3- Propor a creche universitária para mães e pais discentes,
servidores e trabalhadores terceirizados, em todos os períodos de
vivência acadêmica, tal como lutar pela aquisição de equipamentos
(banheiros com fraldário apropriado, carrinhos de bebê para
circulação, salas de apoio etc.) que tornem o ambiente do campus
inclusivo para as crianças, mães e os pais;

4- Lutar pelo controle de conteúdo, linguagens e estereótipos para
que não gerem atitudes machistas e relações de dominação. A
educação deve ser respeitada para a diversidade afetivo-sexual,
promovendo uma educação sexual que supere os estereótipos
heteronormativos por meio de programas de prevenção da
LGBTfobia;

5- Requerer e fomentar a aprovação de um Plano contra opressões e
discriminações na UESC, debatido em assembleias ampliadas, tal
como a sistematização de ações de visibilidade e conscientização
sobre desigualdades de gênero, heteronormatividade e capacitismo
voltadas para a comunidade universitária;

6- Reivindicar ações de formação sobre inclusão, diversidade sexual
afetiva e de gênero e deficiência para servidores/docentes para
garantir a responsabilidade e adequação de suas intervenções nesse
âmbito;

7- Pleitear a realização de um diagnóstico de acessibilidade
universal de todas as infraestruturas, equipamentos, serviços e
ambiente da UESC em suas barreiras físicas e das barreiras que
geram a falta de elementos comunicativos, de sinalização, de
adaptação correta aos campos auditivos e visual, bem como
acessibilidade aos recursos oferecidos;

8- Auxiliar na construção de um núcleo de estudantes indígenas;

9- Fortalecer e fomentar programas e medidas de inclusão na UESC
que respondam às necessidades e demandas dos povos indígenas e
afrodescendentes e outros setores ou grupos sociais discriminados;

10- Criação de canal oficial de denúncia (ouvidoria) para apuração
de práticas discriminatórias e racistas na UESC;

11- Criação de programa de acolhida e acompanhamento psicológico
para discentes que demandem esse serviço a partir de processos
discriminatórios percebidos na instituição;



12- Pela garantia do uso da linguagem inclusiva em todos os
documentos produzidos por DCE, CA’s e DA’s, tal como lutar por
essas alterações em resoluções e convocatórias, bem como no
restante da documentação institucional da UESC;

13- Propor que haja revisão dos pictogramas das diferentes
instalações universitárias, especialmente banheiros, chuveiros e
vestiários, para evitar a reprodução de estereótipos de gênero e
promover que eles incluam a diversidade sexual, funcional, étnica,
cultural etc;

14- Demandar da instituição mobiliário específico para atender
pessoas gordas e gestantes em salas de aula ou outros espaços,
bem como ampliar a acessibilidade para pessoas com deficiências
nestes mesmos ambientes, banheiros, auditórios etc;

15- Realização de campanha de comunicação específica dirigida a
toda a comunidade universitária para divulgação de um Protocolo
para a prevenção e ação em situações de assédio sexual, assédio
por motivo de sexo ou orientação sexual e um Protocolo para
mudança de nome para pessoas transgêneros e transexuais;

16- Solicitar melhorias no acesso dos discentes por meio do
desenvolvimento de formas de atendimento que não envolvam o
caráter presencial. Por exemplo, assistência telefônica ou assistência
online para favorecer o acesso de discentes que têm dificuldades de
mobilidade ao campus;

17- Por meio dos CA’s e DA’s, defender uma maior produção
acadêmica acerca das questões de gênero, diversidade sexual e
igualdade social em todas as áreas do conhecimento, através do
tripé do ensino, pesquisa e extensão;

18- Fortalecer a luta antimanicomial e antiproibicionista e promover
espaços de debate com os estudantes sobre o tema;

19- Contribuir com material informativo sobre a Lei Maria da Penha
para a redução de todas as formas de violência, inclusive a
obstétrica, o assédio sexual e cibernético;

20- Requerer que a solicitação da inclusão do nome social seja
realizada em fluxo contínuo durante o semestre;

21- Fomentar campanhas e movimentos que viabilizem o respeito e a
garantia das prerrogativas legais para com quaisquer manifestações
de fé e prática realizadas por discentes. Exigindo inclusive o que
preconiza a resolução CONSU 03/2022, e a legislação em vigor;



Lutar pela adaptação estrutural do campus da UESC às
especificidades das pessoas com deficiência;
Requerer a manutenção e o pleno funcionamento dos elevadores
nos pavilhões;
Vindicar o ensino bilíngue em todos os cursos;
Demandar pela contratação de intérpretes de LIBRAS para
inclusão de pessoas surdas e com deficiência auditiva;
Lutar pela expansão e melhoria do ensino de Libras na
universidade;
Solicitar a inclusão de intérpretes e monitores tátil gráficos em
todos eventos da UESC onde haja estudantes surdos e cegos; 
Lutar pela implementação de cotas PCD;
Postular pela disponibilidade de materiais educacionais em
Libras e Braile;
Fomentar a ampliação e a implementação do piso tátil para toda
universidade;
Pelo fortalecimento e ampliação das ações do NAEE.

Pessoas com deficiência  historicamente foram afastadas do
convívio social. Entendidas como inaptas de participar da cadeia
social de produção durante o desenvolvimento do capitalismo
industrial, essas pessoas por muito tempo foram expulsas da vida
social. Com a mediação da medicina, do direito e outros
instrumentos políticos, as pessoas com deficiência foram entendidas
como inferiores, doentes e incapazes, e não como pessoas únicas
com formas diversas de existir. Esse processo resultou em uma
sociedade construída de forma excludente em todos os âmbitos,
inclusive na universidade, que apresenta obstáculos para pessoas
com deficiência tanto estruturais quanto no tripé: ensino, pesquisa e
extensão. Daí surge a necessidade de lutar para que a universidade
seja um lugar inclusivo desde a estrutura física do campus até as
línguas, linguagens e outras relações existentes no processo de
aprendizagem.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

4. ACESSIBILIDADE

22. Fomentar a criação de uma política de combate à intolerância
religiosa, a partir de uma comissão de povos de cultos tradicionais e
de matriz africana;

23. Incluir as propostas acima com viabilidade estatutária através
do processo de alteração do Estatuto da UESC (estatuinte) em curso
na UESC.



 O isolamento social, imposto como medida de segurança para
preservar vidas durante o ápice da pandemia de COVID-19, alterou as
relações sociais e nos colocou diante de um cenário que dificultou a
realização de certas articulações políticas que historicamente
ocorrem no formato presencial. Movimentos sociais, sindicais,
partidos e outros instrumentos de luta política foram frontalmente
afetados com essa nova dinâmica com a impossibilidade de
efetuarem ações coletivas.

Dentro desse contexto, o ME na UESC também sofreu os impactos
desse momento. Inúmeros CA’s e DA’s ficaram sem gestão e/ou
estagnaram suas ações, o próprio diretório necessitou eleger uma
Comissão Gestora (composta por 6 pessoas) no sentido de garantir o
funcionamento mínimo da entidade e a representação estudantil ao
longo do período pandêmico. Entretanto, mesmo antes do
isolamento social, tivemos experiências políticas, grupos que
ocuparam as últimas gestões do DCE, que contribuíram com a
desmobilização, a inércia e o distanciamento do conjunto dos
estudantes da luta política em torno de suas demandas. Temos um
histórico de ausência de democracia na forma de condução das
últimas gestões!

Nesse sentido, entendemos que uma das tarefas cruciais para o DCE
no próximo ciclo é se constituir como um aparelho político de
massas, instrumento de luta e mobilização em defesa de estudantes,
assim como por bandeiras e programas políticos com o sentido de
disputar os rumos da sociedade. Não podemos aceitar a redução
desse espaço a sua instrumentalização para fins eleitorais e/ou
transformá-lo em correia de transmissão do governo, colocando as
demandas estudantis em segundo plano quando essas necessitam
de um enfrentamento direto frente ao governo do momento,
ignorando as críticas e cobranças necessárias.

5. RECONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO
ESTUDANTIL NA UESC

DCE PELAS BASES,
AUTÔNOMO E INDEPENDENTE!



1- Auxiliar as comissões/estudantes a reorganizar seus centros e
diretórios acadêmicos;

2- Lutar junto aos CA’s e DA’s por infraestrutura física e material
para o funcionamento dos mesmos em suas políticas de finanças;

3- Estarmos inseridos de alguma forma em todas as lutas de
estudantes em suas reivindicações por melhores condições na
universidade, ajudando a potencializá-las;

4- Cobrar juntos às demais entidades melhores condições para os
laboratórios das exatas, da saúde, biológicas etc, entre outras
demandas, bem como lutar para garantir o melhor funcionamento
dos cursos;

5- Construir semanas de integração e/ou calouradas com debates
políticos e diversos outros temas;

6- Viabilizar auxílio direto ao estudante por meio das redes do DCE;

7- Criação de um site para o DCE;

8- Divulgação ampla de prazos, oportunidades e eventos
(virtualmente e presencialmente);

9- Criação do Boletim Semear, para divulgação de pautas, projetos,
produções e assuntos de interesse de estudantes;

10- Conhecer com maior propriedade e registrar os principais
problemas internos dos cursos da universidade, através do diálogo
com estudantes, CA’s e DA's em reuniões ampliadas, Conselho de
Entidades de Base e Assembleias;

11- Promover espaços de formações políticas; 

12- Promover e estimular os eventos de estudantes fortalecendo o
acesso a cultura no campus;

13- Construção de espaços com o objetivo de garantir a memória
política do ME, apontando seu histórico e conquistas.



Não é possível pensar uma universidade popular, pública, gratuita e
de qualidade sem um orçamento que seja condizente com tal
empreitada, e sabemos que há recursos para que isso ocorra. No
entanto, não há motivação política, especialmente no âmbito do
Governo do Estado (que é quem, de fato, dá muitas cartas sobre a
questão). A receita do ano anterior (2021), por exemplo, foi
superavitária, sem contar o dinheiro que é destinado ao pagamento
de juros, as isenções fiscais a setores da economia que não dão
retorno nenhum à população trabalhadora e diversos outros
elementos que poderiam ser apontados. Por esses motivos, mas não
só, é que lutamos em defesa de:

1- Definição do montante de recursos das UEBAs para 7% da RLI
(Receita Líquida de Impostos) e defesa da rúbrica específica de, pelo
menos, 1% da RLI para assistência e permanência estudantil das
UEBAs;

2- Lutar pela ampliação dos laboratórios, especialmente dos cursos
que têm alta demanda laboratorial – engenharias, saúde entre
outras áreas;

3- Participação efetiva nos conselhos superiores (CONSU, CONSEPE e
CONSAD), priorizando as necessidades estudantis e transparência
com a comunidade, seja através da liberação de estudantes das
aulas, bem como, paridade entre todas as categorias nos conselhos;
Pautar pela reforma e restauração das estruturas abandonadas pela
administração central e em situação precária, como é o caso do
complexo esportivo, da quadra poliesportiva inferior (próxima à
guarita);

4- Pautar a reformulação do CONSAD (Conselho Administrativo) para
suprimir a presença e intervenção do Governo do Estado no
Conselho, consequentemente, na universidade, bem como, lutar
contra toda intervenção que fira a autonomia universitária;
Lutar contra eventuais cortes e contingenciamentos orçamentários
para as UEBAS;

5- Pleitear pela abertura de processos seletivos que amplie o quadro
de docentes para suprir a falta de professores na universidade;
Vindicar pela abertura de processos seletivos que amplie o quadro
de técnicos e analistas para atender a demanda interna e garantir o
funcionamento da universidade;

6. ORÇAMENTO

Sem investimento não há educação!



Pensar um ambiente seguro para as pessoas que frequentam a
UESC, sobretudo estudantes, perpassa pela atenção dada à saúde no
campus. Atuar na garantia de um ambiente educador, higiênico e
equipado materialmente é essencial para intervir nos determinantes
de saúde, nos possíveis episódios de urgência e emergência e no
autocuidado, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Outro aspecto a ser pensado coletivamente é a construção de uma
universidade atenta à saúde mental das pessoas que frequentam o
campus. A importância de pensar e propor a construção de espaços
dedicados ao apoio à saúde mental coloca-se diante de um cenário
após 2 anos de pandemia (inacabada), com avanço neoliberal na
retirada de direitos da juventude trabalhadora, aumento de cortes
na educação e pesquisa, aumento do custo de vida (transporte,
alimentação etc) e o adoecimento inerente à lógica mercadológica e
empresarial existente nas universidades.

O domínio neoliberal na sociedade brasileira se apossou das
relações existentes na universidade, organizando a vida acadêmica
pelos fenômenos de hiperprodutividade, individualismo e
concorrência, e progrediu à incorporação de seus princípios pelas
pessoas que ocupam esse espaço. Ao individualizar a total
responsabilidade do avanço e desenvolvimento acadêmico, e, junto
a isso, consequentemente, dos seus fracassos, numa perspectiva
que exclui da análise as influências externas que estão distantes do
controle pessoal, desenvolve-se uma epidemia de angústia,
ansiedade, depressão e sofrimento psíquico no geral. Somado a esse
processo, cabe ainda pontuar o aprofundamento na saúde mental
resultante da determinação que os fatores de raça, classe,
sexualidade e gênero põem sobre os e as estudantes.

7. ATENÇÃO À SAÚDE

CUIDADO E DEFESA DO SUS

6- Lutar contra a terceirização e privatização dentro e fora da
universidade;

7- Cobrar transparência nas contas e contratos da administração
central;

8- Pela defesa de um orçamento participativo, construído em
conjunto com a comunidade acadêmica.



Acompanhar e divulgar projetos e iniciativas da universidade e de
fora dela de atenção à saúde mental das e dos estudantes;
Formular levantamentos e evidenciar as necessidades das e dos
estudantes, construindo iniciativas e ações de atenção à saúde
mental na UESC;

Assim, propomos:

1- Ampliação do posto de saúde da universidade, com capacidade de
atender episódios de emergência;

2- Viabilização de transporte para a comunidade acadêmica que
necessitem de atendimento em unidades de referência ou
especializadas, a depender do quadro da emergência; 

3- Construção do protocolo de manejo de grandes episódios de
emergência (enchentes, desmoronamentos e incêndios por exemplo)
com iniciativas da universidade para assistência à comunidade local e
territorial;

4- Capacitação para docentes, servidores e funcionários sobre atenção
às emergências envolvendo crises de ansiedade e transtornos mentais;

5- Construção de Comissão de Saúde mental, visando:

6- Formulação da política universitária de atenção à saúde mental das e
dos estudantes, a partir das necessidades de cada curso;

7- Lutar por melhorias dos locais de integração e lazer;

8- Requerer a manutenção dos bebedouros, que devem fornecer água
de qualidade, livre de microrganismos;

9- Criação de ações de combate às infecções sexualmente
transmissíveis, em parceria com projetos, prefeitura de Ilhéus e demais
envolvidos, com pontos de distribuição de preservativo, realização de
testes rápidos, distribuição de medicamentos PREP (Profilaxia pré-
exposição) e POP (Profilaxia Pós-exposição) ao vírus HIV e informativos
nas redes sociais;

10- Vindicar o acompanhamento das ações de combate à COVID-19 no
campus, nos aspectos relacionados à testagem e afastamento do
estudante das atividades para a pronta recuperação;

11- Solicitar junto à prefeitura de Ilhéus, departamento de Ciências da
saúde e Colegiado de Enfermagem, a vacinação em massa dos
estudantes com as doses de reforço da vacina contra a COVID-19, nas
dependências do Campus;

12- Lutar pela criação de programas de extensão em saúde, para e com
a população do Salobrinho, com foco nas necessidades da comunidade.



"Desfiles culturais", com temáticas associadas aos costumes e
tradições das regiões do Brasil;
Campeonatos poliesportivos, gincanas e torneios, bem como o apoio
financeiro à eles;
Palestras e oficinas como também sarau das artes sobre a história e
influência dos povos indígenas e quilombolas;
"Saberes populares" dos e das baluartes, griôs e mestres(as) da
região;
"Canto de leitura" que inclua não apenas as demandas acadêmicas,
como também o lazer e incentivo à leitura;
"Quintas culturais" que promovam o lazer e a acessibilidade aos
grupos artísticos da UESC;
Fomento aos projetos de extensão (Capoeira, Jiu-jitsu, Dança, Teatro,
etc);
Projeto Cine Arts: Inserir em conjunto ao teatro um espaço
cinematográfico e de lazer para o corpo estudantil e a comunidade
do município;
Arenas das artes e aberturas para grupos autônomos de identidades,
tais como os poetas, rappers, pintores, dançarinos etc;

Criar espaços de diálogos entre o Movimento Estudantil e o Movimento
Cultural da região é uma das tarefas do DCE. A realização de espaços que
promovam os artistas espalhados pelos cantos da Universidade é mais
uma oportunidade de garantir uma integração com aqueles/as estudantes
mais distantes. Além disso, é também através das artes que nossas lutas
se expressam e ganham cada vez mais voz.

Nesse sentido, a prática esportiva é também uma importante ferramenta
de interação e de vivência na UESC, para além das salas de aulas,
pesquisas e extensão. Assim, o DCE da UESC precisa semear espaços de
sociabilidade e interação nesse processo, compreendendo que mais do
que a diversidade de pensamentos dos discentes, mas também a sua
pluralidade e dinâmica recreativa.

1- Propor a implantação do mecanismo de cultura, levando em
consideração os objetivos sociais, políticos e econômicos;

2- Formular ações assegurando acessibilidade, inclusão e expansão
cultural;

3- Organizar e executar atividades artísticas, culturais e esportivas:

4- Requerer a Manutenção da infraestrutura dos espaços destinados às
atividades esportivas;

5- Documentar todos acontecimentos culturais, bem como o
desenvolvimento e estímulo ao cultivo das ciências, das artes e das letras;

6- Promover, com regularidade, palestras, eventos e debates que garanta
a rentabilidade de todas as ações citadas acima.

8. ESPORTE, CULTURA E LAZER
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SE OS TEMPOS SÃO OUTROS, 

AS ATITUDES NÃO PODEM
SER AS MESMAS!


