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Prólogo 

Nas páginas que se seguem palavras são registradas, uma 
após a outra, sequencial e continuamente. Seguem um 
fluxo, com início, meio e fim. Formam um pequeno e 
singelo texto, tecido a quatro mãos, coletiva e 
colaborativamente. Sua primeira versão foi lida, amistosa e 
criticamente, por um par de olhos serenos, técnica e 
administrativamente treinados para auxiliar, apoiar, 
registrar, agregar, assinalar, transformar. Trata-se de um 
texto propositivo, mas que também pode ser lido como um 
intertexto, dado o caráter diálogico e amalgamado das 
questões e ações que pontua. Pode ser visto como um 
pretexto, dada a intencionalidade de servir e de intervir na 
realidade prática, educacional, laboral, estatal. Traz em si 
um conjunto de ideias que se expressam através de 
objetivos, ações, metas e de sujeitos responsáveis pela sua 
concretização. É um plano, se quisermos nomear. Um 
plano de trabalho, de ação, de contribuição, de gestão. Um 
plano nascido da vontade de organizar, de registrar, de 
avançar, de socializar e, sobretudo, de articular, 
corresponsavelmente, um conjunto de pessoas que 
compartilham um desejo comum: produzir saberes, 
dizeres, fazeres e poderes emancipatórios em termos de 
gênero e diversidade. É apenas o primeiro plano de ação 
produzido por uma coordenação de colegiado de um curso 
bastante específico, importante e necessário: o 
Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da 
Universidade Federal da Bahia. É um texto básico, que 
reflete ideias e compromissos. E, somente por isso, pede e 
agradece pela sua atenção. 

Salvador, 14 de Setembro de 2021 
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Composição do colegiado: biênio 
2021/2023 

Em 23 de agosto de 2021, após 21 dias de acefalia 
administrativa, foi eleito o novo Colegiado do 
Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, 

BEGD, através de reunião extraordinária do Departamento 
de Estudos de Gênero e Feminismo, cuja composição 
passou a ser a seguinte: Titulares: Profa. Dra. Iole Vanin, 
Profa. Dra. Rosangela Janja Araújo, Profa. Dra. Salete Silva, 
Prof. Dr. Felipe Fernandes e mais a representação 
estudantil, que na referida data não apresentou nomes em 
virtude de não ter realizado eleição junto ao corpo 
discente. Suplentes: Profa. Dra. Clarice Costa, Profa. Dra. 
Maise Zucco e Profa. Dra. Mariangela Nascimento, mais a 
suplência da representação estudantil, não informada até a 
presente data. No dia seguinte, em 24 de agosto, foi eleita, 
pelo Colegiado, a nova Coordenação do Colegiado do 
Curso, composta pelos professores Salete Silva e Felipe 
Fernandes. 



Apresentação do plano de ação 

E ste documento contém uma proposta formal de 
trabalho da nova coordenação do Colegiado do 
Curso para o biênio 2021/2023. Trata-se de um 

conjunto de objetivos, ações, metas e cronograma que 
nortearão o planejamento e a execução dos trabalhos da 
gestão supra mencionada, cujas atribuições estão contidas 
em diversas normas institucionais relativas à matéria e, 
mais especificamente, no artigo 5º do Regimento Interno 
do BEGD, in verbis: 

Artigo 5º - São atribuições do/a Coordenador/a do 
Colegiado 

I – presidir as reuniões do Colegiado; 
II-executar as deliberações do colegiado e gerir as 

atividades do curso; 
III – representar o Colegiado na Congregação e demais 

órgãos da UFBA e outras instituições; 



IV –a assessorar a instancia competente quanto ao 
planejamento semestral das atividades de ensino; 

V – elaborar o relatório anual de atividades e 
submete-lo ao Colegiado; 

VI – organizar, em consonância com a direção da 
Unidade procedimentos e ritos referentes a colação de 
grau. 

Note-se que inexiste possibilidade de elaboração de 
Relatório de atividades sem a existência prévia de plano de 
ação que balize as atividades da gestão que posteriormente 
serão relatadas e apreciadas pelas instâncias competentes, 
com base nos objetivos e metas anteriormente traçados. 



Justificativa 

O  Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade-
BEGD, nos seus 12 anos de existência, já 
demonstrou, sobejamente, sua relevância social, 

política, cultural, científica e educacional como um curso 
de graduação que, sendo pioneiro no Brasil, já nasceu 
visando contribuir para a construção de uma sociedade 
mais democrática e inclusiva em termos de justiça social, 
ampliação e respeito aos direitos humanos de todos os 
seres e promoção da igualdade de gênero e diversidade. 

Ao longo deste período, o BEGD, como é conhecido, 
passou por diversas fases, com altos e baixos, merecendo 
destaque os seguintes fatos, características e 
acontecimentos:  

1) tem atraído cada vez mais estudantes que, em 
primeira ou em segunda graduação, buscam adentrar 
aos estudos de gênero e diversidade em nossa IES, 
através das 50 vagas anualmente disponibilizadas;  



2) seu corpo discente é bastante heterogêneo e diverso 
em termos de gênero, raça, classe, etnia, religiosidade e 
territorialidade, visto que o BEGD acolhe estudantes 
oriundos de várias partes do Brasil, mormente os/as que 
advém de camadas populares e periféricas, assim como 
indígenas, quilombolas, membros da população 
lgbtquia+, etc;  

3) conseguiu, através de concurso público de provas e 
títulos, construir um corpo docente que hoje é 
composto de 12 professoras com formações variadas, 
em sua maioria com doutorados e pós-doutorados em 
instituições nacionais e estrangeiras que fortalecem a 
diversidade e a qualidade de sua matriz curricular;  

4) obteve nota 4 na sua primeira avaliação realizada pelo 
MEC, em 2015, mediante esforços conjugados de sua 
comunidade;  

5) após de 6 anos sem contar com apoio técnico-
administrativo, dispõe, atualmente, de dois servidores, 
uma delas servindo ao Colegiado do Curso e outro ao 
Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, 
ambos em processo de capacitação e formação 
continuada em nível de pós-graduação;  

6) perdeu, em 2014, sua fundadora, a professora 
doutora Ana Alice Alcântara Costa, que faleceu 
precocemente deixando muitos sonhos e projetos em 
andamento, dentre eles o aprimoramento do BEGD;  

7) tem estabelecido diálogos interinstitucionais com 
vistas a alargar os campos de estágio e fortalecer o perfil 
das/os egressas/os;  

8) goza de boa aceitação junto à sociedade civil 
organizada, com quem estabelece diálogos profícuos, 
via realização de cursos, eventos e projetos de extensão 
de curta e média duração.  



Em face disto, inúmeros são seus logros e desafios, 
dentre os quais é oportuno destacar os seguintes:  

Alguns Logros 

1. O BEGD tem possibilitado uma formação técnica e 
científica crítica, de qualidade e declaradamente 
comprometida com a concretização dos direitos 
humanos, da democracia e dos projetos emancipatórios 
de transformação social, via políticas públicas com 
perspectiva de gênero e suas interseccionalidades; 

2. possibilitou que um estudante negro, oriundo de 
comunidade periférica de Salvador realizasse 
intercâmbio internacional, com bolsa de estudos, em 
universidade canadense, resultando em diversos artigos 
publicados;  

3. tem oportunizado, mediante convênio e outras 
parcerias, que diversos discentes possam estagiar em 
instituições públicas voltadas à promoção da justiça e da 
cidadania, especialmente no âmbito de órgãos do 
sistema de justiça e de secretarias de estado, onde se 
formulam e implementam políticas públicas, bem como 
em organizações não governamentais de defesa dos 
direitos de grupos socialmente discriminados e 
excluídos, como o Grupo Gay da Bahia, dentre outros;  

4. tem estimulado a pesquisa e a produção científica, 
além do envolvimento em projetos de extensão que vão 
desde atividades socioeducativas e culturais até 
intervenções sobre direitos humanos e cidadania de 
mulheres, notadamente negras e pobres, grupos 
indígenas, quilombolas, população lgbtquia+, pessoas 



em situação de rua, migrantes e refugiados, dentre 
outros; 

5. tem estimulado a ampla participação e testemunhado 
a aprovação de alguns poucos egressos em programas 
de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado), dentro e fora da Bahia; 

6. tem se animado com a publicação, em formato de 
livro, de trabalho de conclusão de curso de uma 
estudante negra que desenvolveu pesquisa acerca dos 
crimes contra homossexuais na Bahia;  

7. tem contribuído, através de efetiva participação 
docente e discente em diversos eventos nacionais e 
internacionais, seja como proponentes de seminários 
temáticos e/ou como palestrantes e debatedores em 
diversos momentos, seja presencial ou virtualmente; 

8. tem estimulado a submissão de trabalhos em eventos 
e periódicos nacionais e internacionais sobre as 
temáticas estudadas no curso;  

9. tem envidado esforços no sentido de fortalecer 
periódicos científicos deste campo, notadamente os 
sediados no nordeste, a exemplo da Revista Cadernos 
de Gênero e Feminismo e a Revista Feminismos, cujas/
os editores também são/foram docentes do BEGD. 

Alguns Desafios 

1. o BEGD não tem conseguido formar um número 
significativo de estudantes, haja vista que em 12 anos de 
existência sequer chegou a três dezenas de concluintes; 

2.  não tem política de prevenção de evasão e tampouco 
de acompanhamento de egressos;  

3. não dispõe de um diagnóstico aprofundado, 
elaborada pela gestão do curso, acerca de sua própria 



realidade e dos gargalhos relacionados aos atrasos na 
produção dos trabalhos de conclusão de curso e na 
formatura discente;  

4. está, há exatos 6 anos, tentando realizar sua primeira 
reforma curricular, mas com muitas dificuldades;  

5. somente em 2021 compôs o seu NDE conforme as 
regras do SINAES/MEC, porém este ainda necessita de 
regulamentação regimental; 

6. sofreu recentemente com 21 dias de acefalia 
administrativa, haja vista a dificuldade do corpo 
docente em compor seu novo colegiado e, 
consequentemente, sua nova coordenação;  

7. não há uma prática de produção de plano de trabalho 
de gestão e, consequentemente, não há elaboração e 
deliberação de relatório Anual de Atividades do Curso, 
que deve ser submetido anualmente ao Colegiado e à 
Congregação, respectivamente;  

8. não tem observado, de forma rigorosa e transparente, 
as regras institucionais sobre vários aspectos político-
administrativos, dentre eles o próprio modus operandi 
de suas eleições;  

9. Inexiste entre o corpo discente um conhecimento 
pleno das normas regimentos relativas aos seus direitos 
e deveres, assim como da própria representação 
estudantil;  

10. Inexiste estrutura física (gabinete de trabalho) para 
todos os membros do seu corpo docente, assim como 
para a entidade estudantil;  

11. percebe-se uma vinculação de ordem político-
administrativa, não prevista regimentalmente, entre o 
BEGD, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a 
Mulher-NEIM e o Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 



Feminismo-PPGNEIM, o que dificulta a compreensão e o 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais e, 
sobretudo, de sua independência frente aos referidos 
órgãos, tanto no que tange à determinadas decisões que 
envolvem o Curso e são/foram tomadas no âmbito do 
NEIM e a própria inexistência de regulamentação das 
atividades de estágio docente (tirocínio), que envolve o 
Bacharelado e a Pós-Graduação, com prejuízos de 
ordem administrativa e pedagógica para ambos. 

Estes são apenas alguns, dentre tantos desafios, que 
precisam ser enfrentados e superados e que não serão 
resolvidos em uma única gestão, mormente agora diante da 
situação em que nos encontramos, onde o trabalho remoto 
e a necessidade de familiaridade com as plataformas e 
sistemas da UFBA tomam grande parte do tempo e da 
energia de todas as pessoas envolvidas, especialmente da 
coordenação e secretaria. Porém, faz-se necessário, como 
tarefa de gestão, darmos ao menos o primeiro passo. 



Objetivos 

V isando garantir o pleno funcionamento do curso, 
bem como o engajamento dos corpos docente, 
discente e técnico-administrativo em ações de 

natureza administrativa e, sobretudo, em tarefas de ordem 
didático-pedagógicas que viabilizem o fiel e eficiente 
cumprimento do Projeto Político Pedagógico do BEGD, o 
presente plano tem como objetivo central favorecer, 
através de uma governança democrática, transparente e 
participativa, o aprimoramento de todas as ações de 
ensino, pesquisa e extensão com vistas a garantir uma 
educação superior de qualidade às/aos cursistas e, 
principalmente, uma formação profissional sólida, ética e 
crítica, baseada na construção de saberes e fazeres que 
favoreçam a emergência de uma sociedade mais justa, livre 
e igualitária em termos de gênero e diversidade. Para tanto, 
objetiva desenvolver ações concretas que gerem 
resultados positivos, tangíveis e avaliáveis, tanto no que 
diz respeito à qualidade como à quantidade de formandas/
os, bem como aos processos de avaliação interna e externa 



do Curso, dado o seu caráter de política pública que 
merece ser monitorada, avaliada e aprimorada 
constantemente. 

Para tanto, são apresentados os seguintes objetivos 
específicos, a serem alcançados ao longo de dois anos: 

1. Estimular a coparticipação e a corresponsabilidade 
dos corpos docentes, discentes e técnico-administrativo 
em todas as ações voltadas ao aprimoramento do curso, 
visando manter a sua qualidade político-pedagógica e 
sua regularidade ético-normativa junto aos órgãos de 
controle interno e externo à IES; 

2. Garantir o registro formal, regular e sistemático de 
todos os atos administrativos do Curso, 
disponibilizando-os às pessoas interessadas com vistas a 
facilitar o acompanhamento e o aprimoramento das 
ações político-administrativas; 

3. Demandar, junto aos setores competentes da IES, 
suporte técnico, material e institucional necessário ao 
bom desempenho das atividades administrativas e 
pedagógicas do curso; 

4. Oferecer apoio político-pedagógico ao corpo discente 
visando o melhor desenvolvimento de suas habilidades 
e competências, notadamente as intelectuais, sociais e 
profissionais; 

5.  Promover, dentro da competência regimental, um 
ambiente adequado ao desempenho das práticas de 
ensino, pesquisa e extensão; 

6. Viabilizar a integração, de forma inter e 
transdisciplinar, das diferentes abordagens teóricas, 
metodológicas e pedagógicas visando a melhor 
qualidade de ensino; 



7. Proporcionar momentos de interação e intercâmbio 
acadêmico-profissional que ampliem as possibilidades 
de intervenção laboral das/os educandas/os, tais como 
palestras, cursos, congressos, feiras de profissão e/ou 
envolvimento em projetos que ampliem o campo e as 
opções de estágio voluntário e/ou obrigatório; 

8. Proporcionar meios de atualização metodológica e 
pedagógica para o corpo docente, mediante parceria 
com o Departamento e seus respectivos planos de 
qualificação; 

9.  Possibilitar formas de avaliação que sejam 
diversificadas e possibilitem um bom rendimento 
discente;  

10. Incentivar a participação discente e técnico 
administrativa nas deliberações relacionadas ao 
aprimoramento da gestão e do projeto pedagógico do 
curso, tal como eleições colegiadas e processos de 
reforma curricular; 

11. Fortalecer, com base nas orientações e sugestões do 
Núcleo Docente Estruturante, o PPP do curso, focando 
na concretização de seus objetivos e no aprimorando 
constante de sua matriz curricular; 

12. Promover ações concretas de apoio docente e 
discente à produção dos trabalhos de conclusão de 
curso; 

13. Planejar, em colaboração com o Colegiado de curso e 
demais membros de sua comunidade, ações concretas 
que previnam e/ou minimizem o índice de evasão, de 
dessemestralização acadêmica e, consequentemente, de 
déficit de formaturas; 

14. Localizar, produzir e socializar, de maneira 
sistemática, informações úteis aos corpos docentes e 
discentes, através de canais internos de comunicação 



que sejam céleres e facilitem o fluxo das demandas e 
dos processos acadêmicos, garantindo-se o seu 
acompanhamento e finalização exitosa; 

15. Promover diálogos permanentes e abertos com o 
corpo discente, com vistas a socializar informações e 
fortalecer a democracia participativa, além da 
democracia representativa no âmbito do Colegiado; 

16. Realizar visitas técnicas, guiadas ou não, a órgãos e 
instituições com potencial para estabelecer convênios 
de estágio ou de diálogos permanentes com o BEGD; 

17. Promover campanhas de divulgação e de afirmação 
do BEGD com vistas a fortalecer o campo de estudos e o 
sentimento de pertença e de orgulho da nossa 
comunidade; 

18. Envidar esforços para garantir o atendimento prévio 
de todas as dimensões acadêmicias sujeitas à avaliação 
pela visita do MEC. 

Com vistas a concretização de cada um dos objetivos 
acima, propõe-se as seguintes ações, desdobradas em 
metas e indicadores de desempenho, assim como a 
periodicidade e respectivas responsabilidades 
compartilhadas. 



Ações, metas e periodicidade 

Obj. Ações Meta/
Indicador de 
desempenho 

Periodicidade Responsável 

1

Engajamento, 
onde e quando 
couber, dos 3 

segmentos 
acadêmicos nas 

instâncias 
deliberativa, 

consultiva e de 
apoio do curso 

(Exemplo: 
colegiado, NDE, 

Comissões 
específicas e 
atividades de 

atendimento e 
escuta pública) 

Registro de 
participação 
em reuniões 

periódicas, em 
plantão 

semanal e nos 
diálogos 
Abertos 

Reunião 
colegiado: 

mensal  
NDE: a 

combinar  
Plantão: 
semanal 
Diálogos 
abertos: 
mensal 

Coordenação  
Com apoio do 

Centro 
Acadêmico 



2

Produção de atas, 
relatórios anuais 

de trabalho, 
planilhas de 

acompanhamento 
de processos, de 

acompanhamento 
de TCC, de 

estágio, e de 
egressos, de 

colação de grau.

01 ata mensal 
colegiado 
Atas das 

reuniões NDE 
01 relatório 

anual  
01 planilha de 
cada eixo com 

atualização 
semestral 

Mensal 
Variável  

Semestral 

Coordenação e 
servidora 

técnica 
administrativa 

3

Envio de ofício às 
instâncias da 

UFBA com vistas a 
garantir apoio 

técnico à 
secretaria e 

coordenação, 
sobretudo durante 

o período de 
trabalho remoto 

Funcionamento 
regular dos 
sistemas de 
colegiado e 

acompanhamento 
de processos 

Variável 

Coordenação e 
servidora 

técnica 
administrativa

4

Socialização das 
informações sobre 

eventos, 
oportunidades e 

produções 
científicas 
acessíveis 

Boletim 
informativo 

disponível nas 
redes sociais 

do curso 

Quinzenal 

Coordenação e 
servidora 

técnica 
administrativa

5

Acompanhamento 
as condições 
concretas de 

ensino e oficiar as 
instâncias 

competentes com 
vistas a adequar os 
espaços físicos ou 
virtuais ao bom 
andamento dos 

trabalhos 

Registro 
periódico da 
situação das 

salas virtuais, 
salas físicas e 

gabinetes 
docentes

Mensal Coordenação



6

Geração de 
estímulo, no 

âmbito do NDE, ou 
em reuniões 
colegiadas, o 

intercâmbio de 
abordagens e 

metodologias com 
vistas a garantir a 

articulação e o 
diálogo entre os 

diversos 
componentes 

Avanço da 
agenda de 

trabalho do 
NDE (reforma 

curricular) 
Construção 
conjunta de 
atividades 

entre 
disciplinas 

Mensal 

Coordenação 
com apoio do 

Colegiado e do  
NDE 

7 

Articulação e 
promoção de 
iniciativas e 

eventos 
acadêmicos com 

viés profissional e/
ou de ampliação 
dos campos de 

estágio 

01 evento 
anual, no 
mínimo, 

voltado às 
questões do 
campo de 
atuação 

Anual 

Coordenação/
colegiado  

Com apoio do 
Centro 

Acadêmico e 
outras parcerias 

8

Geração de 
estímulo à 

capacitação 
docente e às 

práticas de retorno 
acadêmico dos 

cursos realizados

01 evento 
voltado à 

socialização 
acadêmica das 
capacitações  
01 encontro 

pedagógico de 
atualização 

docente  

Anual  
Ou a 

combinar 

Coordenação 
em parceira 

com o 
departamento 

9

Geração de 
estímulo à 

capacitação 
docente em 

metodologias 
ativas 

01 encontro 
pedagógico de 

atualização 
docente  

Anual  
Ou a 

combinar 

Coordenação 
em parceira 

com o DEGF e 
outras unidades 

da UFBA ou 
convidadas 

externas 



10

Engajamento, 
onde e quando 
couber, dos 3 

segmentos 
acadêmicos nas 

instâncias 
deliberativas e 
consultivas do 

curso 

Registro de 
participação 
em reuniões 

periódicas, em 
plantão 

semanal e nos 
diálogos 
Abertos

Reunião 
colegiado: 

mensal  
NDE: a 

combinar  
Plantão: 
semanal 
Diálogos 
abertos: 
mensal

Coordenação 
com apoio do 

Centro 
acadêmico 

11
Convocação e 
realização das 

reuniões do NDE 

Registro 
sistemático em 

quadro 
sinótico do 
avanço dos 
trabalhos 

Mensal ou a 
combinar 

Coordenação e 
NDE

12

Diálogo 
permanente com a 

coordenação de 
monografia e com 

docentes de 
metodologia com 

vistas a dar 
suporte e atender 

eventuais 
demandas 
docentes e 

discentes por esta 
apresentadas

Registro 
sistemático em 

quadro 
sinótico do 
avanço dos 

trabalhos de 
TCC

Mensal 

Coordenação 
do curso, 

coordenação de 
TCC e docentes 
de metodologia 

13

Levantamento e 
realização de 
diálogo com 

estudantes em 
risco de evasão e/

ou 
dessemestralizadas 

com vistas a 
construir 

alternativas de 
superação 

Diagnóstico e 
registro de 
situações 
críticas e 

construção 
conjunta de 

plano de 
conclusão de 

curso 

Semestral 

Coordenação 
do curso com 

apoio do 
colegiado e de 

discentes 
envolvidas 



14

Produção de 
manual específico 
para discentes do 
BEGD com vistas a 
orientar, de forma 

didática e 
proativa, a 

formulação e 
acompanhamento 

de demandas 
junto ao curso e 
outras instâncias 

01 manual 
para a/o 

discente do 
BEGD utilizar 
em todas as 

fases do curso, 
conforme suas 
necessidades e 

demandas

Anual 

Coordenação 
do curso com 

apoio do 
colegiado e da 
representação 

estudantil 

15

Realização, de 
forma contínua, 

dos Diálogos 
Abertos já 

inaugurados pela 
coordenação 

01 encontro 
mensal com o 
corpo discente 

com vistas a 
escutar suas 
demandas e 

prestas contas 
da gestão do 

colegiado 

Mensal 

Coordenação 
do curso com 

apoio da 
servidora 

administrativa 

16

Estabelecimento 
de diálogos e 

agendamento de 
visitas a 

organizações 
chaves para 

futuras práticas de 
estágio do BEGD

02 visitas por 
semestre  

Registros e 
publicidade 
das reuniões 

Bimestral 

Coordenação 
do curso com 

apoio do 
Colegiado e do 

centro 
acadêmico 



17

Elaboração de 
campanha de 

divulgação 
permanente do 

curso com vistas a 
evidenciar suas 
potencialidades 

acadêmicas e 
profissionais 

Ao menos 01 
mesa no 

Congresso da 
UFBA 2021 

01 entrevista 
para a TV 

UFBA  
01 Vídeo-doc 
para o site do 
BEGD e outras 

mídias 
01 ebook 
contendo 
resumos 

expandidos 
dos TCC 

defendidos e 
depositados  

Ampla 
divulgação dos 

trabalhos 
docentes e 

discentes de 
forma coletiva 
em formato a 
ser discutido 
no Colegiado 

Permanente 

Coordenação, 
colegiado, 

Centro 
acadêmico

18

Levantamento da 
situação didático 

pedagógica e 
funcional do curso 

com vistas à 
superação dos 
pontos críticos 

passíveis de 
comprometimento 
durante a visita do 

MEC

Produção e 
socialização de 
check list dos 

aspectos 
avaliados pelo 

MEC 
Construção de 

força-tarefa 
com vistas ao 

seu 
atendimento 

Mensal 

Coordenação 
com apoio do 

colegiado, NDE 
e comunidade 



Regime e horário de trabalho da 
coordenação e secretaria 

A  coordenação do curso dedicará ao menos 20 horas 
semanais à gestão, sendo que, dentre elas, cinco 
serão dedicadas ao atendimento ao corpo docente, 

através de plantão virtual semanal, enquanto durar a 
pandemia, ou presencialmente, quando as aulas 
retornarem, ficando estabelecido o dia de quarta-feira, a 
partir das 17h30 para este fim. 

Nos demais dias, a coordenação, com auxílio da 
servidora técnica administrativa, garantirá o 
acompanhamento e encaminhamento da demanda 
existente, considerando que, dentre suas inúmeras tarefas, 
incluem: representação do Colegiado de Curso; presidência 
do Núcleo Docente Estruturante (NDE); relação com os 
corpos docente e discente do curso; representatividade 
junto à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e órgãos 



afins, além de participação em reuniões da Congregação e 
de outras instância, quando convocada.  

O horário de trabalho da secretaria, tendo à frente à 
técnica administrativa Ana Moraes, se dará no turno da 
manhã, das 8h às 12h, de segunda à quinta-feira, vez que a 
mesma foi designada pela FFCH para servir a dois 
colegiados distintos e, às sextas-feiras desenvolve atividades 
acadêmicas (como por exemplo, frequência às aulas) da 
Especialização em Gestão de Pessoas com ênfase em 
competências, na qual é estudante. 



Outros aspectos relevantes 

O  presente plano é, por natureza, incompleto, aberto 
e adaptável, visto que foi elaborado às pressas pela 
coordenação do Colegiado do Curso, eleita em 

situação crítica, e cujos trabalhos estão em 
desenvolvimento há apenas duas semanas, não tendo, 
portanto, melhores condições para vivenciar um processo 
de transição administrativa, onde seria possível tomar 
conhecimento de todas as questões relacionadas ao curso e 
ao andamento dos trabalhos das gestões anteriores. Visa, 
no entanto, servir de mapa laboral, tal como uma singela 
de bússola de viagem, destinada ao auxílio da nova gestão 
em suas diversas atividades e desafios, a fim de que não 
tateie no escuro e possa, ao menos, se basear em algo 
palpável que lhe permita, ao final do semestre, preparar o 
Relatório de atividades que constitui documento 
obrigatório para toda e qualquer gestão, seja de chefia de 



departamento ou de coordenação de curso de graduação 
ou de pós-graduação de nossa IES. 

Trata-se de, portanto, de uma iniciativa comprometida 
com as normas institucionais e voltada ao aprimoramento 
do curso, que será, em primeiro momento, submetido ao 
colegiado para que, uma vez apreciado e aprovado, seja 
socializado com os demais membros de sua comunidade. 
Assim, e como o próprio projeto sugere, não se trata de 
promessas de campanhas, visto que foi elaborado após a 
assunção dos cargos, mas de plano de ação que somente 
tem como ser implementado com a co-participação e a 
corresponsabilidade de todas as pessoas envolvidas.  

Confiantes de podermos contar com a colaboração do 
Colegiado e demais membros do curso, e no afã de nos 
aprimorarmos ao longo do tempo, subscrevemo-nos, com 
esperança de boa receptividade. 



Salete Maria da Silva 

 
Possui graduação em Direito (URCA), mestrado em Direito 
(UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre 
Mulheres, Gênero e Feminismos (UFBA) e pós-doutorado 
sobre a interface entre Gênero e Direito (UNAM). É docente 
do BEGD/UFBA; do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e 
Doutorado) em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 
Gênero e Feminismo- PPGNEIM/UFBA e do Programa de 
Pós-Graduação (Mestrado) em Segurança Pública, Justiça e 
Cidadania-PROGESP/UFBA. Referenciada nos debates acerca 
do Direito Constitucional, Mulheres e Constituição, Gênero e 
Poder, Gênero e Igualdade Jurídica, Feminismo Jurídico, 
dentre outros temas. É líder do JUSFEMINA - grupo de 
pesquisa e ação em gênero, direito e políticas para a 
igualdade. Atualmente cursa uma especialização em Gestão 
de Pessoas pela Universidade Federal da Bahia. É cordelista. 



Felipe Bruno Martins Fernandes 

 

Professor da Universidade Federal da Bahia, no 
Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade. 
Coordenador do Gira - Grupo de Estudos Feministas em 
Política e Educação. Mestre em Educação pela Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande (2007) onde defendeu 
dissertação sobre a construção da identidade ativista gay 
no Brasil. Doutor em Ciências Humanas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2011) onde defendeu sua tese 
sobre as Políticas educacionais implementadas nas duas 
gestões do governo Lula, através do Programa Federal 
Brasil Sem Homofobia. Seus interesses de pesquisa são as 
políticas públicas de gênero e sexualidades, bem como 
práticas de associativismo em movimentos LGBTTT e 
feministas. Suas áreas principais de interesse são Ensino de 
Gênero, Sexualidades e Antropologia. 



 

"Aprendemos, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo 
para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”  

Paulo Freire 
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