
Prezada Comunidade Acadêmica e externa do Campus XII da UNEB,

Foi publicado no Diário Oficial da Bahia hoje a minha exoneração do cargo de diretor do Campus 
XII a partir do dia 1º de abril e a nomeação da professora Sônia Maria Alves de Oliveira Reis para 
ocupar pró-tempore este cargo até a posse do novo diretor/a no mês de junho de 2018. Foi difícil 
tomar essa decisão, me ausentar neste final, mas não pude deixar de atender uma exigência do 
convênio de doutorado interinstitucional (DINTER) UNEB/UFRJ e mudar para o Rio de Janeiro até 
dezembro de 2018 para cursar os créditos do doutorado em educação. 

Agradecemos inicialmente a Deus, à minha família, aos colegas pelo apoio, sugestões, críticas, 
trocas, convivência,  consideração e compromisso para fazermos do nosso Campus XII um 
espaço cada vez melhor nas relações, no ensino, pesquisa, extensão, qualificação docente e 
produção e divulgação cientifica. Estamos cientes que fizemos o melhor nesses quase 4 anos à 
frente da gestão, mas diante das dificuldades nem sempre conseguimos agradar a todos/as e 
atender as expectativas de cada membro da nossa comunidade acadêmica. 

Esperamos que a eleição que está por ocorrer transcorra com a mesma maturidade e consciência 
de sempre, pois é na diversidade que formamos a unidade, e fortalecemos este Departamento. 
Assim, que a democracia seja mais uma vez exercitada com debate de ideias e respeito aos 
colegas e estudantes.

Nosso muito obrigado aos Coordenadores de Colegiado, do NUPEX, da PARFOR, nosso gerente 
administrativo, secretários da direção, aos coordenadores: da acadêmica, do financeiro, do RH, da 
informática, do administrativo, do laboratório de saúde, da biblioteca, da UPT, grupos e linhas de 
pesquisa, aos professores/as dos quatro cursos, aos técnicos administrativos, aos analistas, ao 
pessoal de apoio, aos vigilantes, aos demais funcionários (REDA, estagiários), aos Diretórios 
Acadêmicos e estudantes. 

Procuramos fazer uma gestão democrática, "de portas abertas", com respeito, consideração e 
trabalho em equipe. E nesse período tivemos uma "grande" equipe à frente da gestão, que não 
convém citar nomes, mas a quem agradeço o esforço, a competência e a disposição que sempre 
tiveram para fazermos um trabalho coletivo.

Agradecemos também ao prof.José Bites de Carvalho, Magnifico reitor da Universidade do Estado 
da Bahia, ao prof.Marcelo Ávila Vice-Reitor, aos Pró-Reitores, diretores dos demais campi, 
assessores especiais e funcionários da administração central. À professora Sônia Oliveira pela 
disposição em nos substituir neste período.

Agradecemos ainda, aos parceiros externos que sempre atenderam nossas solicitações, como a 
UFMG, UFRJ, UFBA, UESB, UEFS, UESC, UFRB, UNIVASF, a FG, e outras IES, a Prefeitura de 
Guanambi, A Câmara de Vereadores, a Secretária de Educação e saúde do município, os 
Conselhos municipais de educação, saúde e das cidades, hospital regional de Guanambi, PSFs 



do município, escolas estaduais e municipais, as emissoras de rádio (Guanambi FM, 106 FM, 104 
FM, rádio cultura e alvorada), as várias empresas da cidade e região, as igrejas, aos movimentos 
sociais, sindicatos e associações, ao Partido dos Trabalhadores e demais setores da sociedade 
aqui não citados diretamente e toda nossa comunidade externa... todos e todas que torceram, 
colaboraram e contribuíram com o desenvolvimento da nossa gestão. 

A vocês os nossos sinceros agradecimentos.

Um forte abraço!

Prof.José Aparecido Alves Pereira
Professor Assistente/Universidade do Estado da Bahia(UNEB)


