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A criAÇÃO dA universidAde  
dO estAdO dA bAHiA (uneb)1

INTRODUÇÃO

Gostaria de começar esta palestra com uma pergunta: - Que significa 
a frase latina Hominem augere, no brasão de armas da Universidade do 
Estado da Bahia? - Qual a tradução? - Que sentido tem para a festa 
do seu décimo aniversário? - Quem a sugeriu como lema? A exposição 
não possui outro intento senão desvendar a riqueza de significados que 
encerra o brocardo latino Hominem augere. 

Agradeço ao magnífico reitor o convite para participar da abertura 
das comemorações deste decenário. A solicitação foi para que eu 
falasse sobre a história da UNEB. Confesso que não posso tratar com 
objetividade científica uma organização que criei. Estou profundamente 
confundido com os seus objetivos. O seu passado é parte da minha vida 
de administrador educacional. A UNEB, e também a Universidade 
Estadual de Feira de Santana, está ligada à minha experiência política 
de Secretário da Educação, do governo Luiz Viana Filho, nome que 
invoco com emoção, e de João Durval Carneiro. Em lugar de um relato 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. A política de educação superior e a UnEB. revista da Faeeba 
– Educação e contemporaneidade, Salvador, v. 7, n. 10, p. 237-250, jul./dez. 1998. palestra na 
comemoração do 10º aniversário da UnEB, campus de narandiba, 1º de junho de 1993.
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imparcial, agrego um depoimento sobre as condições que me levaram a 
criá-la como uma universidade multicampi.

O testemunho abrange, principalmente, os anos iniciais de sua criação 
e de sua subsequente implantação, períodos em que fui o seu reitor, por 
força de lei. Implantação marcada pela luta em busca da autorização 
de funcionamento. Etapa dura e decisiva, árdua e muito difícil. Mas a 
instituição não parou de funcionar e de se expandir enquanto aguardava 
a oficialização. O ato de criação foi perfeito e acabado e emanou dos 
poderes que tem um estado-membro para organizar a sua educação.

De logo, posso adiantar que a obtenção da autorização foi o maior 
conflito desses dez anos. Dialeticamente, a autorização foi muito 
importante porque impediu que se destruísse a UNEB.

O decênio de uma universidade multipolar, implantada e autorizada, 
em plena expansão, lança luzes e graças pentecostais para novas etapas 
avaliativas e progressivas. Mais do que o necessário reconhecimento, a 
avaliação permanente e a auto-avaliação do seu desempenho acadêmico 
garantem o futuro da instituição, sob a proteção de Santo Antônio, 
padroeiro desta corporação de ensino superior. 

A sequência temporal desta palestra será feita em duas partes: 
pri mei ramente, as contribuições para a criação e, em seguida, alguns 
pro blemas da sua implantação. O padrão time sequence adotado exige 
certas categorizações referenciais que contextualizam comportamentos, 
participações e lideranças de atores e agentes provocadores de consensos, 
conflitos e emergências no desempenho da organização decenária.

AS CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO DA UNEB

Em 15 de março de 1983, voltei a dirigir a Secretaria de Educação 
e Cultura da Bahia. Encontrei um organismo bem maior e bem mais 
diversificado, bastante diferente daquele que havia deixado em 15 de 
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março de 1971. Mais complexa era a administração direta e quanto à 
administração indireta inúmeras eram as entidades vinculadas à pasta. 

Por outro lado, trazia na minha bagagem mais experiências e mais 
conhecimentos, como professor e como um dos dirigentes da pós-
graduação da UFBA. Os anos de aprendizado no Instituto Internacional 
de Planejamento da Educação, o IIPE, vinculado à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e 
em The Pennsylvania State University, a minha querida Penn State, me 
capacitaram melhor para as novas funções.

Na Secretaria, tomei conhecimento dos estudos de uma reor-
ganização. No que se refere à educação superior estadual, o segmento 
crescera bastante. Em 1983, a administração contava com a Universidade 
Estadual de Feira de Santana, já autorizada, com a Universidade do 
Sudoeste e a Superintendência de Ensino Superior do Estado da 
Bahia (SESEB), composta pelo Centro de Educação Técnica da Bahia 
(CETEBA), e pelas Faculdades de Agronomia do Médio São Francisco, 
de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina e Santo Antônio de 
Jesus, e Filosofia, Ciências e Letras, de Caetité. Essa situação resultou 
da Lei Delegada Estadual número 12, de 30 de dezembro de 1980, 
conforme decisão do governador Antônio Carlos Magalhães e do seu 
secretário Eraldo Tinôco.

A localização dessas faculdades em centros urbanos do interior 
se me apresentava sumamente significativa para que se criasse uma 
universidade com pluralidade de campi. A Superintendência, virtual 
federação de faculdades, era uma primeira aproximação. Seguia 
o caminho tradicional brasileiro para se instituir universidade: a 
reunião de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior.  
A SESEB agregou uma constelação de recursos docentes e técnicos com 
aproveitamento das instalações do CETEBA. Ainda com referência à 
SESEB, no Conselho de Educação, assisti à defesa dos processos pela 
superintendente, professora Clélia Silveira Andrade.
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Quer dizer que existia uma rede de faculdades distribuídas regio-
nalmente, com sede na capital, no bairro do Narandiba, com espaço e com 
mais instalações que poderiam ser incorporadas à futura universidade.

Acresce a isso que tinha bem presente em mente a maneira como se 
comportava a educação superior estadual em face do espaço, das exigências 
de formação de quadros, especialmente, para o ensino. Além de tudo, 
o que mais me motivava era voltar o ensino superior para o interior 
no atendimento à demanda de educação universitária nos principais 
centros urbanos da Bahia. Muito tinha aprendido com a implantação 
da Universidade Estadual de Feira de Santana. Como Secretário, ajudei 
a fundá-Ia. Como conselheiro e presidente do Conselho, participei do 
seu exigentíssimo processo de autorização. Enfim, como membro do 
Conselho Diretor sucessivamente reconduzido, acompanhei passo a 
passo o seu crescimento. Sabia como sei até hoje que, academicamente, 
não é fácil, mas é necessário dotar os centros regionais da Bahia de 
educação superior.

Há uma constatação inusitada que envolve a UNEB e que desejaria 
explicitar, neste momento. A Bahia em menos de 20 anos criou e 
organizou um senhor sistema de educação universitária. Partiu, em 
1968, de apenas 3 Faculdades de Formação de Professores, para 4 
universidades, no final de 1991, com a estadualização da Universidade 
de Santa Cruz, no terceiro governo de Antônio Carlos Magalhães.

Com essa contextualização, vou à idéia de uma universidade multi-
campi, enumerando as principais contribuições para a criação da UNEB.

A idéia de uma Universidade Multicampi 

Confirmado Secretário da Educação e Cultura, delineei as diretrizes 
para o planejamento educacional, objetivadas depois no Plano de Edu-
cação e Cultura do Estado da Bahia 1984-1987, quando convidado pelo 
professor Soane Nazaré Andrade, para proferir a aula inaugural dos cursos 
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da então Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI). 
A oportunidade foi excelente para apresentar a proposta de educação 
superior, reforçando este segmento recente, hoje com 25 anos.

Para o conhecimento das estruturas acadêmicas, muito serviu a 
participação nos projetos de reforma da Universidade Federal da Bahia, 
no reitorado de Miguel Calmon e, como assessor-chefe de planejamento, 
na gestão Roberto Santos, especialmente a departamentalização por mim 
coordenada. 

Acrescentaria o conhecimento da organização multicampi da Uni-
ver sidade da Califórnia e da Universidade do Estado de New York, isto 
é, State University of New York, que conhecera, em Albany. Mas foi decisiva 
a observação do funcionamento de Penn State, como uma universidade 
multicampi, que cobre todo o território da Commonwealth, que 
conhecia de perto, com o campus principal, em University Park, cabeça 
dos diversos campuses

Aos poucos me convenci de que a forma multicampi é a que melhor 
se coaduna com as circunstâncias estaduais, permitindo a economia de 
meios. Sem o modelo multicampi tem-se uma duplicação de serviços 
com várias reitorias ou a não aconselhável faculdade isolada.

A concepção de uma universidade multipolar começava a tomar 
corpo em face do exemplo das universidades paulistas: Universidade de 
São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e Univer-
sidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Todas três 
com pluralidade de campi, como demonstrou Irany Novah Moraes. 

Por aquela época, abril de 1983, reuniu-se, em Salvador, o III Con-
gresso da Organização Universitária Interamericana (OUI), presidido 
por Gilles Boulet, reitor da Universidade de Québec, e secretariado 
por François Loriot. Para esse conclave, apresentei uma comunicação 
acerca da educação superior e cooperação interamericana, onde insisti 
na interiorização, racional e organizada, da universidade.

De todo esse conjunto de fatores, pude destacar duas ou três 
contribuições que considero capitais para o projeto da UNEB. Foram 
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agentes principais dessa fase do projeto o professor Alírio Fernando 
Barbosa de Souza, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o reitor 
Armando Otávio Ramos, da UNESP, e o citado reitor Gilles Boulet, da 
Universidade de Québec.

A contribuição paulista

Encerrado o congresso da OUI, cometi a Alírio de Souza a incum-
bência de escrever um primeiro esboço sobre a Universidade do Estado 
da Bahia. Com o doutorado em Educação Superior, a assessoria de 
Alírio foi de fundamental importância. Conhecedor das estruturas 
universitárias modernas, em particular, do funcionamento de Penn State 
como multicampi, muito me facilitou o trabalho do colega da UFBA a sua 
facilidade de contacto. Era importante conhecer de perto a experiência 
da UNESP. Experiência de uma universidade multicampi, brasileira e 
paulista, interna e estadual. 

Trouxe a Salvador o professor Armando Otávio Ramos, à época, rei tor 
da UNESP, um dos seus fundadores, ex-vice-reitor, que se entusiasmou 
pela idéia e mostrou seus êxitos e vicissitudes. O reitor paulista forneceu 
amplo material sobre a universidade que dirigia, desde a lei de criação 
até normas e pareceres internos, colocando-se inteiramente às ordens 
para ajudar. 

Com Armando Otávio Ramos discuti o primeiro esboço do an te-
projeto. A boa vontade desse reitor excedeu em muito as nossas expe-
ctativas. Tudo fez e colaborou por espírito universitário, sem nada cobrar. 
Considerei altamente significativa a sua experiência na política acadêmica. 
Tendo concebido o projeto de uma universidade estadual, Armando 
Otávio, familiar no trato com o poder da academia, me aconselhou a 
afastar as duas universidades estaduais já constituídas, a de Feira de Santana 
e do Sudoeste. Até então imaginava uma grande universidade estadual 
com vários campi sem cogitar das limitações jurídicas nas vinculações de 
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entidades. Em face da experiência paulista, ocupei-me tão somente do 
conglomerado das unidades integradas pela SESEB.

Mantida as devidas proporções, Armando Otávio Ramos, como 
eminente professor da USP, repetia sem saber o gesto de outro ilustre 
professor paulista, Ernesto de Souza Campos, que muito ajudou Edgard 
Santos na criação da UFBA. Deve-se a Souza Campos a criação da 
UFBA. Como Ministro da Educação e Saúde, referendou o decreto que 
instituiu a nossa alma mater. 

Transcrevo parte do depoimento do professor Alírio de Souza, 
intitulado A empreitada da UNEB:

Encerrada a Conferência (III Conferência da Organização Universitária 
Interamericana - OUI), recebi do Secretário de Educação e Cultura a 
incumbência de escrever uma primeira idéia sobre a Universidade do 
Estado da Bahia.
Sabedora da decisão do Secretário de criar uma grande Universidade 
estadual, a Université du Québec colocou-se inteiramente à disposição do 
projeto, através da cooperação inter-universitária. Desse apoio resultou a 
preparação de recursos humanos e tornou a nova universidade sede de uma 
conferência anual sobre universidades multicampi e seus problemas.
No caminho houve flores e espinhos.
A década de 80 foi uma época muito difícil para a universidade brasileira, 
inaugurando inclusive a escolha de reitores pela via malfadada da eleição 
direta. Os partidos políticos apodrecidos pela ditadura não ofereciam a real 
possibilidade de participação. Dentre os setores atingidos, a universidade 
brasileira foi um daqueles que até hoje paga o preço dessa politização 
estéril e histérica.
Nesse contexto criou-se a UNEB, envolvendo unidades de ensino 
superior do conglomerado SESEB (Ceteba e outras unidades no interior 
do Estado), a qual trazia no seu bojo uma nova Faculdade de Educação. 
Da UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
recebeu o projeto da nova universidade a colaboração pessoal de seu 
Reitor, Dr. Armando Otávio Ramos, que veio a Salvador exclusivamente 
para esse objetivo. 
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A Université du Québec colocou à disposição do Governo do Estado 
da Bahia nada menos que um dos seus maiores planejadores, seu vice-
presidente para assuntos internacionais, Prof. Pierre Casalis.
Criada a UNEB - Universidade do Estado da Bahia, cuja sigla tive a 
felicidade de conceber, iniciou-se um profícuo, duradouro e nem sempre 
calmo período de relacionamento com a Université du Québec.
Criamos um Centro de Excelência para Estudos Universitários, com ato 
assinado pelo Reitor Pro-tempore e também Secretário de Educação, e 
publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia. Instalamos um Seminário 
anual sobre universidade multicampi, hoje cancelado pela xenofobia.
Professores foram cumprir programas de pós-graduação na Université 
du Québec e, vitória maior, a Université du Québec se propôs a preparar 
20 (vinte) professores da UNEB, a nível de Mestrado, aqui mesmo, em 
Salvador.
Como aspectos negativos, lembraríamos que certa vez o gabinete do 
Secretário foi invadido por alunos, preocupados com a entrega da UNEB 
aos canadenses. Não sei se entenderam a ironia na resposta do Secretário: 
“Para que o Canadá quer a UNEB?” 
Fui bastante duro com determinados setores de dentro e fora da UNEB 
quando, apenas para que prevalecessem pontos de vista políticos, 
quiseram derrubar o projeto de cooperação com a Université du Québec, 
em especial a turma do Mestrado. 
Dez anos depois, observa-se alguma mudança. A xenofobia, se não 
desapareceu, dorme profundamente. O mundo mudou bastante, também. 
Existe hoje, um Centro de Estudos Canadenses inaugurado com “pompa 
e circunstância” e já se delineia um contorno de Universidade. 
É possível que a primeira década tenha sido a mais difícil. Resta a 
esperança, pois o futuro é o que importa. 
Salvador, 30 de maio de 1993. 

Com a ajuda do professor Alírio de Souza e do reitor Armando 
a proposta da Universidade do Estado da Bahia começava a crescer.  
A sigla “UNEB” foi uma sugestão de Alírio. Houve, aliás, duas sugestões: 
UNEB e UEB. Esta consagrava a entidade máxima dos estudantes 
baianos, a inesquecível União dos Estudantes da Bahia. UNEB era mais 
aconselhável universitariamente e se aproximava mais do seu modelo 
paulista, a UNESP.
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A contribuição canadense 

À contribuição paulista somou-se a canadense.
Desde o início, a UNEB contou com a cooperação do Canadá. 

Pode-se dizer que tudo começou com aquele congresso da Organização 
Universitária Interamericana (OUI), de 1983, onde a predominância 
dos reitores canadenses foi bem evidente. O reitor Boulet, com a 
experiência de dirigente de uma universidade multicampi do porte da 
de Québec, apoiou a minha idéia que cada vez mais tomava forma e 
conteúdo. A Universidade de Québec colocou à minha disposição seu 
vice-reitor para assuntos internacionais, professor Pierre Casalis. A sua 
visita foi altamente produtiva, principalmente, pela acuidade espacial e 
econômica. 

Iniciou-se um profícuo e duradouro e nem sempre calmo período 
de relacionamento entre UNEB e Québec. Criei um centro de excelência 
para estudos universitários, mediante convênio triangular UNEB-
Québec-OUI. Acordo que permitiu a participação em congressos, 
cursos e criação do Instituto Interamericano de Gestão e Liderança 
Universitária (IGLU). Instalei um seminário anual sobre universidade 
multicampi. Professores foram cumprir programas de pós-graduação na 
Universidade de Québec e, vitória maior, a Universidade de Québec se 
propôs e executou um Mestrado em Educação na UNEB, com a vinda 
de professores para ministrar aulas e realizar pesquisas sob a direção do 
professor Marcel Lavallée, que com imensa alegria vejo nesta festa. 

Para concluir a colaboração canadense no projeto da UNEB, direi 
apenas que uma universidade só é digna de ser assim chamada se estiver 
aberta para o mundo. A participação do Canadá nos começos desta 
Universidade empresta-lhe uma dimensão internacional. Se a USP pôde 
contar com os professores franceses quando foi fundada por Armando 
Sales de Oliveira, do mesmo modo a Universidade do Distrito Federal, a 
UDF de Anísio Teixeira, a Bahia contou com os professores canadenses. 
Presença que continua sendo estimulada com o Núcleo de Estudos 
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Canadenses, dinamicamente dirigido pela professora Denise Gurgel 
Lavallée, um dos grandes valores intelectuais desta Casa. 

O ato de criação 

Todas essas contribuições canalizaram-se para o projeto de lei, que 
tinha de estar pronto até o final de maio. Era preciso aproveitar a chance 
das leis delegadas. 

Todavia, o Secretário da Educação não tinha somente a UNEB 
para organizar. A entidade que demandava mais reforma era a própria 
Secretaria de Educação. Decidi, então, elaborar seis leis delegadas para 
tentar alcançar o universo largo e rico de recursos humanos, que é o 
setor da Educação e da Cultura do Estado. 

Com a colaboração do ex-secretário Raymundo Matta, reorganizei 
os Conselhos Estaduais de Educação e de Cultura. Defini a proteção 
dos arquivos, públicos e privados, por sugestão da eminente historiadora 
Ana Amélia Vieira Nascimento. Transformei o Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia (IRDEB) em fundação com a flexibilidade necessária 
para operar a televisão educativa que inaugurei em final de 1985. Enfim, 
reestruturei a Secretaria de Educação e Cultura dando-lhe uma feição 
mais moderna. 

Nesse conjunto, destacou-se a lei que criou a UNEB. A Bahia 
ratificou o sistema multicampi na sua gloriosa tradição pedagógica, que 
vem de Abílio César Borges, o barão de Macaúbas, até os nossos dias.

Com a UNEB, atendeu-se pela lei que a instituiu:

De forma harmônica e planejada, a educação superior, promovendo a 
formação, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, a pesquisa e extensão, 
bem como estimulando a implantação de cursos e campi universitários 
nas regiões do Estado, observadas as suas peculiaridades, bem como a 
legislação federal pertinente.
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Sim, foi instituída “para o aperfeiçoamento do homem”; isto é, 
Hominem augere. Eis o sentido do seu lema.

Ao conjunto reunido pela extinta SESEB, acrescentei a Faculdade 
de Educação do Estado da Bahia, em Salvador. Não poderia conceber 
uma universidade sem a sua unidade pedagógica. Era a lição da extinta 
Universidade do Distrito Federal, invenção notável de mestre Anísio 
Teixeira, da Universidade de Brasília e da reforma universitária. 
Coloquei de propósito a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 
Juazeiro, pois conhecia as diversas tentativas, desde 1970, bem assim 
o sacrifício pessoal do arquiteto e meu colega de tempo de estudante 
José Raimundo, que lutou a vida inteira para que a sua terra tivesse um 
centro universitário.

Em suma, com o apoio do governador João Durval Carneiro e 
a anuência da augusta Assembléia Legislativa da Bahia, dei uma nova 
estruturação aos serviços públicos da Educação e Cultura da Bahia, 
sobressaindo altaneiramente a UNEB. Para tanto, contei com a 
compreensão do secretário Waldeck Ornelas, do procurador geral do 
Estado, Paulo Spínola, do conselheiro Luiz Navarro de Britto, de David 
Mendes Pereira e dos companheiros de trabalho, especialmente de Remy 
de Souza, que insistia na combinação UNEB com IRDEB. Sim, Remy, 
“Cabe agora conjugar, no que couber, a UNEB com o IRDEB”.

PROBLEMAS NA IMPLANTAÇÃO DA UNEB

Prometi uma sequência temporal em duas partes sucessivas. Uma 
primeira sobre a criação foi o que tentei dizer. Na outra parte, a segunda, 
tratarei de alguns problemas da implantação.

Com muita luta consegui a autorização de funcionamento, em 1986, 
graças ao ministro Jorge Bornhausen com parecer favorável do Conselho 
de Educação da Bahia, que sempre apoiou a UNEB, cuja expansão atingiu 
16 centros urbanos do interior da Bahia. Cumpre, assim, a sua função 



40 41

multipolar. O Decreto N° 92.937, de 17 de julho de 1986, autorizou 
o funcionamento da UNEB de acordo com o parecer administrativo da 
Secretaria da Educação Superior.

Decreto na 92.937, de 17 de julho de 1986. 

Autoriza o funcionamento da Universidade do Estado da Bahia. O 
Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 
81, item IJI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei na 5.540, 
de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n. 842, de 09 
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n. 
23000.013359/86-96, do Ministério da Educação. 
DECRETA
Art. 1° - Fica autorizado o funcionamento da Universidade do Estado 
da Bahia, mantida pela Autarquia Universidade do Estado da Bahia, em 
regime especial e em sistema multicampi de funcionamento, vinculada a 
Secretaria da Educação e Cultura da Bahia, como instituição educacional 
de 3°grau, com sede na cidade do Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de julho de 1986; 1650 da Independência e 980 da 
República.

JOSÉ SARNEY
Jorge Bornhausen

A Secretaria da Educação Superior
 
do Ministério da Educação 

(SESU/SUPES/CODESU, Processo N° 23000.012259/86-96) exa mi-
nou e resumiu o projeto da UNEB, no gabinete do Ministro. Alguns 
excertos:

O presente Processo, referente ao pedido de autorização, pelo Governo 
Federal, da Universidade do Estado da Bahia, veio ter à SESU, originário 
do Gabinete do Exmo. Senhor Ministro, para “sua manifestação a respeito” 
do assunto, considerando o Parecer favorável CEE/BA na 375/86, 
aprovado em 2/6/86, pelo Egrégio Conselho Estadual de Educação da 
Bahia, conforme se verifica na petição inicial. A entidade mantenedora da 
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referida Universidade, ou seja, Autarquia Universidade Do Estado da Bahia 
foi criada pela Lei Delegada na 66/83 e pelo Decreto na 31.299/83, ambos 
do Governador do Estado da Bahia, como instituição de personalidade 
jurídica de direito público, conseqüentemente, vinculada ao sistema 
estadual. Trata-se de uma Universidade multicampi, à semelhança da 
Universidade Federal da Paraíba, que, uma vez autorizada, vai de encontro 
às aspirações dos habitantes de inúmeras cidades interioranas, evitando, 
assim, o êxodo rural para as periferias urbanas.
O mencionado Parecer CEE/BA n° 375/86, favorável à autorização 
da Universidade, está bem estruturado e abordou todos os tópicos 
indispensáveis ao funcionamento da Universidade, tais como:
1 – a instituição e a sua condição jurídica (folhas22 a 24);
2 – objetivos e metas definidoras do programa da Universidade do Estado 
da Bahia (folhas 24 e 25);
3 – capacidade patrimonial e financeira (folhas 25 e 26);
4 – área de influência da Universidade (folhas 26 e 31), compreendendo: 
a) indicação e natureza dos cursos; b) núcleo de Paulo Afonso; c) Faculdade 
de Educação do Estado da Bahia; d) Faculdade de Agronomia do Médio 
São Francisco; e) Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas; 
f) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro; g) Faculdade 
de Filosofia, Ciência e Letras de Caetité; h) Faculdade de Formação de 
Professores de Jacobina; i) Faculdade de Formação de Professores de 
Santo Antônio de Jesus; i) Faculdade de Educação de Senhor do Bonfim; 
k) Centro de Ciências da Saúde e dos Alimentos, verificando-se os cursos 
ministrados pelas instituições acima, que integrarão a futura Universidade 
do Estado da Bahia encontram-se, em sua maioria, reconhecidos pelo 
Governo do Estado;
5 – qualificação do Corpo Docente, verifica-se um bom percentual 
de professores a nível de pós-graduação stricto sensu (doutorado com 
3 e mestrado com 81), bem como 24 professores com pós-graduação 
lato senso e 123 apenas com o curso de graduação, sendo que há uma 
expectativa de crescimento da qualificação docente até 1990;
6 – bibliotecas (folhas 32 e 34);
7 – situação patrimonial e econômico-financeira (folhas 34 a 40); 
8-situações legais que fundamentam o funcionamento da Universidade 
do Estado da Bahia –UNEB (folhas 40 a 41).
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A Secretaria de Educação Superior (SESU) do Ministério da 
Educação (MEC) reportou-se à apreciação do Conselho de Educação da 
Bahia e ao projeto:

Acrescente-se que a Resolução CEE/BA, n° 1.653/86, de folhas 45, 
aprovou o Regimento Geral da mencionada Universidade.
Conforme se verifica, da parte analisada, e tendo em vista o que consta do 
Parecer CLN/CFE n° 647/84, publicado in Documenta 285, página 125, 
respondendo sobre competência para criar Universidades envolvendo 
a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - 
UBESC e Universidade de Itaúna-MG, vislumbra-se a viabilidade de o 
Exmo. Senhor Ministro vir a homologar o referido Parecer CEE/BA na 
375/86 (cópia anexa), bem como referendar Decreto do Poder Executivo 
Federal sobre a autorização do pleito da Universidade do Estado da Bahia 
-UNEB, conforme se verifica abaixo, in verbis:
“Resulta então que a autorização para o funcionamento de Universidade, 
no caso de entidade a ser vinculada ao sistema estadual, depende de parecer 
do Conselho de Educação competente, no caso o estadual, sendo, porém, 
formalizada, sempre, por decreto do Presidente da República, o chefe do 
Poder Executivo Federal”, sendo que o reconhecimento dependerá de 
parecer do Conselho Federal de Educação, concluindo, assim, o jurista e 
conselheiro Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Redator do citado Parecer 
CFE na 647/84.
Por outro lado, verifica-se que o Parecer CEE/BA na 375/86, favorável 
á autorização da Universidade do Estado da Bahia, não faz menção à 
Resolução CFE na 3/83, publicada in documenta 268, página 188, 
com referência à Carta-Consulta. Contudo, observou a mencionada 
Resolução quanto ao conteúdo e, neste aspecto, respeita-se a sistemática 
da processualística do CEE/BA.

A conclusão dos setores técnicos da Sesu/MEC foi favorável e 
permitiu a publicação do decreto de autorização:

Concluindo, esta Assessoria entende que o Processo está devidamente 
instruído e a Universidade do Estado da Bahia em condições de ser 
autorizada, considerando que os cursos que a integram encontram-se, em 
sua maioria, reconhecidos pelo Governo Federal nos termos da legislação 
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em vigor e com respaldo no Parecer Normativo na 647/84, publicado 
in Documenta 285, página 12 e 125, cópia anexa. Diante do exposto, 
proponho a devolução do presente Processo ao Gabinete do Exmo. 
Senhor Ministro, consoante ao que foi solicitado às folhas 47, para as 
devidas providências que o caso requer.

Brasília, 30 de junho de 1986
Francisco Sales de Morais
De acordo. À consideração superior.
Paulo Elpídio de Menezes Neto
Secretário da Educação Superior

A relação habitante e estudante universitário 

Ao começar a concluir este depoimento pessoal acerca da criação, 
pensei na contribuição da UNEB para a educação superior da Bahia. 
Preocupa-me a desproporção entre a população geral e os efetivos de 
estudantes universitários. A Bahia tem cerca de 12 milhões de habitantes 
e menos de 50 mil universitários, apenas. O contingente das quatro 
universidades estaduais está por volta dos 15 mil, equivalente ao da 
Universidade Federal, a Universidade Católica contribui com 12 mil, o 
restante fica a cargo dos estabelecimentos de ensino superior isolados. A 
desproporção demonstra que temos de empreender um extraordinário 
esforço de formação de recursos humanos.

PARA O APERFEIÇOAMENTO DO HOMEM 

A pergunta inicial sobre o significado do lema Hominem augere, “para 
o aperfeiçoamento do homem”, sugerida por dom Timóteo Anastácio 
Amoroso, é a razão de ser da UNEB.

A universidade multicampi alarga-se não somente em São Paulo, 
mas também na Paraíba, Santa Catarina e Ceará, comprovando ser a 
concepção que melhor se ajusta à situação estadual.
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A Constituição Federal de 1988 consagrou a organização multi-
campi quando dispôs que “as universidades públicas descentralizarão 
suas ati vidades, de modo a estender suas unidades de ensino superior 
às cidades de maior densidade populacional”. Isso é o que a UNEB 
está fazendo. Cresce no espaço atingindo centros urbanos importantes 
como Paulo Afonso, Barreiras, Jacobina, Itaberaba, Serrinha. E cresce 
no tempo quando assume a herança telúrica de Canudos e a negritude.

E, para terminar, repito a indagação de uma pesquisadora:
– O senhor assume a paternidade da UNEB?
– Sim, respondi. O que fiz está definitivamente incorporado.
E completei:
– Se não tivesse feito outra coisa em minha vida, já me daria por 

satisfeito ao conceber a UNEB. Que Santo Antônio proteja a UNEB. 
Grato a todos pela atenção.

Segue-se a entrevista sobre os dez primeiros anos da UNEB.




