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CANDIDATOS AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

CHAPA 1

Proposta da CHAPA 01:
Assistimos a uma crescente onda 

conservadora que ameaça a democracia, 

destrói conquistas sociais e põe em 

risco instituições públicas como a 

Universidade, que requer liberdade para 

realizar o ensino, a pesquisa e a 

extensão ante os desafios 

contemporâneos. No Brasil, esta ameaça 

ganhou força com o atual governo 

ilegítimo, exigindo reflexão e ações que 

impeçam seu avanço. Portanto, 

defendemos: 

Ÿ A autonomia universitária e seu 

escopo público, gratuito, inclusivo, 

democrático e de qualidade;

Ÿ Os interesses docentes quanto às 

condições de trabalho, carreira e 

valorização profissional (para 

ensino, pesquisa e extensão).

Ÿ Ampliação dos canais de diálogo 

com a categoria docente

Ÿ Luta pela recuperação dos 

investimentos em Educação

ANDRÉA BEATRIZ HACK DE GOÉS – SUPLENTE (LETRAS)
Professora do Instituto de Letras da UFBA. Graduada em Letras 

pela UNICRUZ do Rio Grande do Sul, Mestre e Doutora em Letras 

pela UFBA. Autora do livro “A religiosidade na obra de Herberto 

Sales” (EDUFBA - 2010). Atualmente coordena pesquisa na área de 

formação de professores, hipertexto e gêneros digitais.

EMANUEL LINS FREIRE - TITULAR (DIREITO)
Professor da Faculdade de Direito da UFBA e da UNEB. Graduado, 

mestre e doutorando em Direito pela UFBA. Vice-coordenador do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão da FDUFBA e membro do Colegiado 

de Graduação em Direito da UFBA. Integrante da Rede de Pesquisa 

de Direito Civil Contemporâneo. Membro da Comissão de Ensino 

Jurídico da OAB/BA. .

CHAPA 2

Proposta da CHAPA 02:
Assistimos a uma crescente onda 

conservadora que ameaça a democracia, 

destrói conquistas sociais e põe em risco 

instituições públicas como a 

Universidade, que requer liberdade para 

realizar o ensino, a pesquisa e a extensão 

ante os desafios contemporâneos. No 

Brasil, esta ameaça ganhou força com o 

atual governo ilegítimo, exigindo reflexão 

e ações que impeçam seu avanço. 

Portanto, defendemos: 

Ÿ A autonomia universitária e seu 

escopo público, gratuito, inclusivo, 

democrático e de qualidade;

Ÿ Os interesses docentes quanto às 

condições de trabalho, carreira e 

valorização profissional (para ensino, 

pesquisa e extensão).

Ÿ Ampliação dos canais de diálogo com 

a categoria docente

Ÿ Luta pela recuperação dos 

investimentos em Educação

NILDO MANOEL DA SILVA RIBEIRO – SUPLENTE (ICS)
Professor do departamento de Fisioterapia da UFBA e do programa de 

pós-graduação em processos interativos de órgãos e sistemas. 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da 

Saúde. Membro do grupo de pesquisa DINEP. Mestre em distúrbios do 

desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Doutor em 

Neurociências/Neurologia pela Universidade Federal do Estado de São 

Paulo. Chefe da Unidade de Reabilitação do Hospital Universitário 

Professor Edgar Santos e Tutor da residência multiprofissional em saúde..

CRISTÓVÃO DE CÁSSIO DA TRINDADE DE BRITO - 

TITULAR (GEOCIÊNCIAS) 
Professor do Instituto de Geociências da UFBA. Graduado e Mestre 

em Geografia pela UFBA, e Doutor em Geografia pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Líder do grupo de pesquisa Territórios, 

Agentes Sociais e Desenvolvimento. Pesquisador no projeto 

Governança Territorial no Brasil (UFBA, UFRB, UNESP, UFU).  Foi 

membro do Conselho Acadêmico de Ensino e Chefe do Departamento 

(2016-2018).



Proposta da CHAPA 04:
Vivemos tempos difíceis de ataques aos 

nossos direitos e à Universidade pública 

pelo governo Golpista e ilegítimo de 

Temer e seus aliados. Entendemos que o 

CONSUNI da UFBA enfrentará grandes 

desafios no próximo período e precisará 

estar ainda mais fortalecido para 

defender a Universidade Pública, 

Gratuita, Laica e socialmente 

referenciada. 

Para uma aproximação dos 

representantes docentes com a 

categoria, propomos:

Criação de um canal de comunicação 

entre os conselheiros/as e docentes com 

informações das pautas e decisões do 

CONSUNI que interfiram nas condições 

de trabalho e funcionamento na UFBA;

Solicitação de assembleias à APUB que 

proporcionem o debate sobre as 

decisões a serem tomadas pela 

categoria;

MIGUEL DA COSTA ACCIOLY – SUPLENTE (BIOLOGIA)
Professor do Instituto de Biologia da UFBA, atua no mestrado 

profissional de desenvolvimento e gestão social. Graduado em 

Ciências Biológicas e Mestre em Botânica pela Universidade Federal 

Rural de Pernambuco; Doutor em Ciências Biológicas (Botânica) pela 

Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Ecologia de 

ambientes costeiros e maricultura. Na extensão universitária, 

trabalha com as temáticas de sustentabilidade das comunidades 

tradicionais.

BERNARDO ORDOÑEZ – TITULAR (POLITÉCNICA) 
Professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação 

na Escola Politécnica da UFBA. Graduado em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Mestre e Doutor em 

Engenharia de Automação e Sistemas pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. Foi coordenador do Colegiado do Curso de 

Engenharia Elétrica - CCEE e atualmente vice-coordenador do CCEE, 

membro do NDE do curso de Engenharia de Computação e 

coordenador do Laboratório de Controle e Automação.

Proposta da CHAPA 03:
Vivemos tempos difíceis de ataques aos 

nossos direitos e à Universidade pública 

pelo governo Golpista e ilegítimo de 

Temer e seus aliados. Entendemos que o 

CONSUNI da UFBA enfrentará grandes 

desafios no próximo período e precisará 

estar ainda mais fortalecido para 

defender a Universidade Pública, 

Gratuita, Laica e socialmente 

referenciada. 

Para uma aproximação dos 

representantes docentes com a categoria, 

propomos:

Criação de um canal de comunicação 

entre os conselheiros/as e docentes com 

informações das pautas e decisões do 

CONSUNI que interfiram nas condições de 

trabalho e funcionamento na UFBA;

Solicitação de assembleias à APUB que 

proporcionem o debate sobre as decisões 

a serem tomadas pela categoria.

SARA DA NOVA QUADROS CÔRTES – SUPLENTE (DIREITO)
Professora da Faculdade de Direito da UFBA. Coordenadora do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão, membro do Colegiado e NDE. Foi 

Coordenadora da Área de Concentração em Estudos Jurídicos na 

implantação do BI de Humanidades. Mestre em Direito pela 

Universidade de Brasília e Doutora em Ciências Sociais pela UFBA. 

Foi professora visitante na UNEB, também foi diretora da Associação 

de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, consultora da 

Secretaria de Educação Superior do MEC e consultora da Comissão de 

Ensino Jurídico da OAB no Conselho Federal. 

JACQUELINE SAMAGAIA – TITULAR (PSICOLOGIA) 
Professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal da 

Bahia. Graduada em Serviço Social pela Universidade Regional de 

Blumenau, Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e Doutora em Geografia pela Universidade 

Federal de Santa Catarina. Desenvolve estudos nas áreas de 

trabalho, pobreza urbana, políticas urbana e habitacional.

CHAPA 3

CHAPA 4

CANDIDATOS AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO



Proposta da CHAPA 01:
Assistimos a uma crescente onda 

conservadora que ameaça a democracia, 

destrói conquistas sociais e põe em 

risco instituições públicas como a 

Universidade, que requer liberdade para 

realizar o ensino, a pesquisa e a 

extensão ante os desafios 

contemporâneos. No Brasil, esta ameaça 

ganhou força com o atual governo 

ilegítimo, exigindo reflexão e ações que 

impeçam seu avanço. Portanto, 

defendemos: 

Ÿ Uso socialmente eficiente dos 

recursos financeiros e patrimoniais

Ÿ Aprimoramento dos processos de 

governança

Ÿ Avaliação da eficácia na aplicação 

dos recursos

Ÿ Ampliação da transparência como 

instrumento de gestão democrática 

CANDIDATOS AO CONSELHO DE CURADORES

CHAPA 1

DANIELLE SOUTO MEDEIROS - TITULAR (IMS)
Professora do Instituto Multidisciplinar em Saúde da UFBA. Graduada 

em Farmácia e Mestre em Bioquímica pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Doutora em Saúde Pública pela Universidade 

Federal de Minas Gerais. Pesquisadora na área de saúde coletiva e 

epidemiologia, envolvendo temas como saúde das populações e seus 

determinantes, promoção da saúde, prevenção e controle de 

doenças. Foi Coordenadora do curso de Farmácia. Atualmente, 

Diretora Administrativa da Apub Sindicato e coordenadora do 

mestrado em Saúde Coletiva no IMS.

JAILSON ALVES DOS SANTOS - SUPLENTE (QUÍMICA)
Professor do Instituto de Química da UFBA. Graduado em Química 

pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Mestre em Ensino de 

Ciências pela  UFBA/UEFS e  Doutor em Ensino, Filosofia e História 

das Ciências pela UFBA/UEFS. Coordenador do Pibid/Química. .

CHAPA 2

Proposta da CHAPA 02:
Assistimos a uma crescente onda 

conservadora que ameaça a democracia, 

destrói conquistas sociais e põe em risco 

instituições públicas como a 

Universidade, que requer liberdade para 

realizar o ensino, a pesquisa e a extensão 

ante os desafios contemporâneos. No 

Brasil, esta ameaça ganhou força com o 

atual governo ilegítimo, exigindo reflexão 

e ações que impeçam seu avanço. 

Portanto, defendemos: 

Ÿ Uso socialmente eficiente dos 

recursos financeiros e patrimoniais

Ÿ Aprimoramento dos processos de 

governança

Ÿ Avaliação da eficácia na aplicação dos 

recursos

Ÿ Ampliação da transparência como 

instrumento de gestão democrática

AURISTELA FÉLIX DE OLIVEIRA TEODORO – SUPLENTE 

(CIÊNCIAS CONTÁBEIS)
Professora da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA.  Graduada 

em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, 

Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, 

Especialização em Ensino de Matemática e Doutora em Energia e 

Ambiente pela Politécnica da UFBA.  Coordenadora do Núcleo de 

Extensão da FCC/UFBA.

LUIZ ALBERTO PETITINGA - TITULAR (ECONOMIA)
Professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da 

Bahia. Graduado em Ciências Econômicas, Mestre em Economia pela 

UFBA e Doutorando do NPGA/ UFBA. Assumiu diversas funções de 

gestão acadêmica, dentre as quais a antiga Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração.


