
 

   

 

 

 

  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA    

 

Oficio nº 012/2021 

 

 

A Ex.mo. Rui Costa 

Governador do Estado da Bahia 

 

 

Excelentíssimo Governador, 

 

 

O Centro de Educação Báscia da Uefs foi fundado, em 1998, através de um convênio 

firmado entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e a Prefeitura Municipal de 

Feira de Santana, para atuar no seguimento da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental. 

A instituição destaca-se, em Feira de Santana, pela oferta de educação de qualidade, lá 

estão matriculado(a)s no CEB Filhos (as) de servidores (as) técnico-administrativos, de 

servidores municipais, de professores (as) da UEFS e de professores (as) do CEB; 

Filhos (as) de estudantes da UEFS regularmente matriculadas (as), não sendo 

consideradas matrículas Institucional, Isolada e Especial; Filhos (as) de trabalhadores 

(as) de empresas terceirizadas que prestam serviço à UEFS (campus de Feira de 

Santana), e da Comunidade em Geral. 

As turmas de Educação Infantil até o 5º ano funcionam dentro da Universidade e as 

turmas do 6º ao 9º ano num anexo no Centro Social Urbano, no bairro Cidade Nova. No 

ano de 2012, foi anunciada para toda a comunidade e imprensa feirense a construção de 

um novo prédio, e até o presente momento, mesmo com vossa excelência, ter se 

comprometido em reunião com o Fórum dos Técnicos, em maio de 2019, solucionar a 

questão, nos encontramos sem nenhuma expectativa real de inicio das obras.  

Foi gerado um processo no SEI de número 00.10302.2019.0001666-61 com 

manifestações de pais, diretoria, da Administração da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, e infelizmente, o mesmo está parado desde abril deste ano, e no espaço escolar 
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Feira de Santana, 14 de julho  de 2021 



do CSU não foi feito nenhum mínimo investimento. A situação de quase 600 jovens 

encontra-se ainda mais precarizada diante do contexto pandêmico que estamos vivendo, 

onde o Sr. anunciou retorno de aulas, mas no espaço não temos nem as pias que o 

Governo do Estado distribuiu para a comunidade escolar lavar as mãos.  

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana tem sido sensível a várias demandas da 

escola, que pelo convênio não lhe caberia, sendo assim, vimos através deste documento, 

solicitar que vossa excelência visite nossa escola, acompanhe a execução deste 

compromisso; já que apesar do Secretário de Educação, Sr. Jerônimo Rodrigues estar 

presente na reunião, de já termos tentado vários contatos com a Secretaria, infelizmente 

nunca recebemos nenhum retorno formal sobre a questão. Apesar de vossa excelência 

ter dito que as portas das secretarias estariam abertas para resolvermos nossos pleitos, 

não é isso que temos encontrado. Precisamos de um espaço digno para funcionamento 

desta escola, reconhecida em nosso município pelo seu trabalho de excelência, a 

reforma que foi feita no prédio dentro da Uefs, é apenas um paliativo, não resolve a 

situação, pois o anexo tem muito mais discentes matriculados/as e como já dito, até o 

presente momento nada foi feito. O nosso pleito foi um espaço para funcionar toda a 

escola, e foi dado seu aval para isso, logo esperamos essa concretização, ainda que já 

passado esses dois anos. Certa de contar com vosso empenho e cumprimento de acordo, 

despeço-me, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

Daiana dos Santos Alcântara 

Diretora Geral do SINTEST-BA/UEFS 
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