
Proposta de gestão da candidatura de Matilde Ribeiro para 

DIREÇÃO DA UNILAB CAMPUS MALÊS 

 

1. Propostas de caráter geral 

 Realização de Assembléia Geral bimensal do Campus, envolvendo os interesses 

de toda a comunidade, ampliando assim os mecanismos democráticos que visem à ação 

conjunta e coletiva com a comunidade universitária (alunos, técnicos e professores) para 

o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas dos cursos presenciais e à distância, 

tendo em vista o cumprimento da missão e diretrizes da UNILAB; 

 Criar condições para a ampliação da capacidade de  integração (considerando 

questões relativas a comunidade universitária e acadêmicas/curriculares) com os Países 

de Língua Oficial Portuguesa (Palops), com outros países da África e com o Timor 

Leste; 

 Ampliação de ações estruturantes e diálogos entre o Campus Malês (Bahia) e 

Campus Redenção (Ceará), sobretudo com a reitoria, visando ao fortalecimento da 

gestão administrativa e pedagógica; 

 Garantia de transparência dos mecanismos de gestão administrativa-financeira;  

 Consolidação de formas de articulação de ações acadêmicas em âmbitos - 

municipal, intermunicipal, regional, nacional e internacional, visando à efetivação das 

diretrizes; 

 Viabilização da estrutura física do campus, garantindo a melhor 

operacionalização de equipamentos (tecnológicos, de locomoção, entre outros) e 

ampliação de recursos humanos; 

 Garantia da existência de uma biblioteca e de infra-estrutura para estudos e 

pesquisas . 

 Ação para garantia da representação das três classes no CONSUNI, e,  oferecer 

relatório sobre a participação, decisões e posicionamento tomado nas reuniões do 

Consuni. 

 Garantir a publicidade das reuniões do Conselho dos Malês (com transmissão ao 

vivo pela internet ou gravação e disponibilização de áudio); 

 Intervir para a garantia da adequação do tempo de duração do mandato da 

Direção do Campus com o das direções das demais Unidades Acadêmicas (dois anos). 

 

 

2. Propostas voltadas aos estudantes, professores e técnicos 
 

 

ESTUDANTES 

 

 Lutar pela igualdade/paridade nos auxílios concedidos aos alunos brasileiros e 

africanos; 

 Agilizar obras de residência estudantil; 

 Ampliar e melhorar estrutura do Restaurante Universitário (R.U); 



 Estimular e apoiar os Centros Acadêmicos (C.As) na confecção de "carteira" de 

identidade estudantil; 

 Lutar para viabilizar transporte local e regional (com recursos próprios ou junta a 

Prefeitura  de São Francisco do Conde - PSFC); 

 Incorporar efetivamente estudantes do Programa de Educação à Distância (EAD) ao 

funcionamento do Campus, garantindo corpo docente e de Técnicos Administrativos 

para a reestruturação das atividades; 

 

 

DOCENTES 

 Implantar Conselho Curador para fins de consulta nas tomadas de decisão da Direção 

(nos moldes que está sendo feito no CONSUNI); 

 Garantir dialogo sistemático com o Colegiado Geral de Docentes visando o 

posicionamento diante de atos administrativos e pedagógicos; 

 Negociar junto às instâncias competentes a implementação do Instituto de Humanidades 

e Letras (IHL) do Campus dos Malês. 

 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (TAE's)  

 Apoiar  negociações junto às instancias competentes para regime de 30 horas para os 

técnicos administrativos;  

 Encaminhar junto às instancias competentes a ampliação de contratação de TAE's via 

concurso público; 

 Buscar diante do planejamento de gestão evitar desvios de função dos técnicos 

administrativos; 

 Fornecer identificação funcional (carteira ou crachá), 

 

 

Itens comuns às três categorias: 

 Acompanhar e apoiar as negociações visando a paridade entre alunos, professores e  

técnicos e nas votações que dizem respeito as decisões da vida acadêmica da 

universidade.  

 Acelerar adoção de formas de atendimento à Saúde, considerando: Plano de Saúde para 

professores e técnicos, e, assistência e auxílio médico para estudantes da Unilab. 

   Buscar apoio junto à Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde (PSFC) para 

utilização do transporte intermunicipal, considerando as cidades do em torno e 

Salvador.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Matilde Ribeiro 


