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II ENCONTRO DE REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR (IPES) DO ESTADO DA BAHIA

Aconteceu no campus da UNEB em Salvador, no dia 15/04/2011, o II Encontro de Reitores das IPES do Estado 
da Bahia.

O IFBA se fez representar com a presença da Magnífica Reitora, das Pró-Reitoras de Ensino e de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, da Assessoria de Relações Internacionais e de representante da Pró-Reitoria de Extensão.

A dinâmica do Encontro contemplou reuniões setoriais – de Reitores, de Pró-Reitores de Ensino, de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação, de Extensão, de Planejamento, de Assuntos Estudantis e de Assessores de 
Relações Internacionais. Cabe, também, registar a participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia (FAPESB).

Em seguida, realizou-se uma sessão plenária, ocasião em que foram apresentadas as reflexões sobre o quadro do 
ensino superior no Estado da Bahia, e também propostas de ações a serem encaminhadas. Curiosamente, pode 
ser observada certa convergência dos temas relatados pelos diferentes grupos, no que tange à necessidade de as 
IES continuarem perseguindo a melhor qualidade para a educação superior no Estado.

Um segundo aspecto que merece ser destacado foi o reconhecimento da importância da atuação conjunta dos 
Reitores que, para evitar a nomeação de Fórum de Reitores, a exemplo do que já existe no âmbito das 
Universidades Estaduais – UNEB, UESB, UEFS e UESC –, poderá se constituir como um Consórcio das IES do 
Estado da Bahia, contemplando a participação do IFBA, da UFBA e do IF-Baiano, além das Universidades 
Federais do Recôncavo da Bahia e do Vale do São Francisco.

A título de uma breve avaliação, foi unânime nos discursos dos diversos representantes a importância da 
realização do evento e do consequente fortalecimento da atuação conjunta das instituições envolvidas.

O ponto alto do evento foi a aprovação conjunta de um Protocolo de Intenções pelo Consórcio de Reitores 
juntamente com a FAPESB, referente à criação da Rede de Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino 
Superior (IES) e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) do Estado da Bahia.

Além do mais, foi delegada ao Fórum de Reitores a responsabilidade pela elaboração de um documento-carta do 
II Encontro para, no prazo de 60 dias, tentar agendar um encontro com o Exmo. Senhor Governador do Estado 
da Bahia e com Senhor Ministro de Estado da Educação para fazer a entrega.

Para nós, do IFBA, o evento se reveste de extrema importância, considerando que a nossa experiência com a 
estrutura de Reitoria e Pró-Reitorias é bem recente e se iniciou com a promulgação da Lei nº 11.892 que criou os 
Institutos Federais e a rede de educação profissional e tecnológica. Além do mais, vislumbramos o surgimento 
de novos espações de interlocução e de conjugação de esforços em prol da educação pública, gratuita, de 
qualidade e socialmente referenciada.
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