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Plano de Gestão 
Gestão FEEBA 2018-2020 

 

Coordenador:  

Prof. Dr. Marcius de Almeida Gomes 
Universidade do Estado da Bahia 

Vice- Coordenadora:  

Profa. Dra. Alessandra Santos de Assis 
Universidade Federal da Bahia 

Candidatos 

Possui graduação em Pedagogia (1997) pela Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia (Faced/Ufba), mestrado em Educação 
(2002) e doutorado em Educação (2007) pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação (Faced/Ufba). Foi Coordenadora Institucional 
do Pibid UFBA (2009-2018). É Professora Associada da Faculdade de 
Educação da UFBA. Ministra a disciplina Didática e Práxis Pedagógica e 
a disciplina Educação e Tecnologias Contemporâneas. É pesquisadora 
do FORMACCE - Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação, com 
atividades de pesquisa no campo da Didática, Formação de 
Professores, Educação a Distância, Tecnologias da Educação e 
Comunicação, Cultura Digital. Realiza atividades de extensão em 
escolas públicas da Educação Básica. Coordena a Comissão 
Permanente de Formação de Professores e Articulação com a 
Educação Básica da UFBA. Atua na Coordenação de Design Educacional 
da Superintendência de Educação à Distância da UFBA. 

Doutor em Educação Física na Área da Atividade Física e Saúde, 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2012); Professor 
Titular da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/ Campus XII); 
Professor do Programa de Pós Graduação Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação (MP GESTEC); Atual coordenador do Fórum 
Estadual de Educação da Bahia; Foi Diretor do Departamento de 
Educação Campus XII/UNEB (2010/2013) e Coordenador do Fórum 
de Diretores da UNEB (2012/2013); Pró Reitor de Ensino de 
Graduação da UNEB (2014), Assessor Especial da Reitoria para 
Projetos Estratégicos da Educação Superior nos territórios de 
Identidade do Estado da Bahia (2015/2017); Atual Secretario 
Especial de Relações Internacionais da Universidade do Estado da 
Bahia- UNEB (2018-atual); Experiência com pesquisas quantitativas 
em Gestão Acadêmica Universitária e Politicas Públicas em Saúde. 
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1. Revisão e atualização do regimento do FEEBA para atendimento as novas demandas de 

acompanhamento das políticas educacionais; 

 

2. Ampliar a mobilização dos membros do FEEBA para participação em torno das comissões e grupos de 

trabalhos, fortalecendo a autonomia e a gestão colegiada; 

 

3. Construir a Rede Estadual dos Fóruns Municipais de Educação da Bahia, proporcionando diálogo, 

formação e orientação para o monitoramento e avaliação dos Planos Municipais; 

 

4. Estabelecer pautas permanentes e estratégicas, criando condições para efetiva contribuição das 

entidades pertencentes ao FEEBA; 

 

5. Consolidar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação da Bahia, com 

destaque para criação e implantação do Sistema de Educação do Estado da Bahia; 

 

6. Ampliar a comunicação do FEEBA com a sociedade civil, por meio eletrônico e em parceria com as 

entidades que compõe o FEEBA; 

 

7. Construir uma agenda permanente com a Secretaria de Estado de Educação da Bahia, afim de  ampliar 

e consolidar a identidade do FEEBA junto a SEC, bem como ao debate por melhores indicadores 

educacionais; 

 

8. Articular o FEEBA ao FORPROF, visando a organicidade entre a implementação de políticas 

educacionais e a formação de professores das/para as redes de ensino;  
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9. Organizar e sistematizar o processo de Revisão do Plano Estadual de Educação da Bahia, para o 

realinhamento das metas e estratégias do primeiro triênio; 

 

10. Estruturação e organização da gestão da secretaria do FEEBA, com atendimento as necessidades atuais 

do órgão; 

 

11. Buscar autonomia orçamentaria para desenvolvimento das atividades de monitoramento e avaliação do 

PEE/BA, bem como para atendimento das necessidades das agendas ordinárias e extraordinárias do FEEBA; 

 

12. Fortalecer a articulação política junto ao Governo do Estado, para atendimento e cumprimento das 

metas e estratégias do PEE/BA; 

 

13. Realizar ciclos de palestras e audiências públicas nos territórios de identidade, apresentando os 

resultados do primeiro ciclo de monitoramento e avaliação do PEE/BA, bem como em torno dos temas que 

influenciam diretamente as políticas educacionais do Estado. 

 

14. Fortalecer o regime de colaboração entre o estado e os municípios, com apoio e dialogo  permanente 

com as entidades e representações reconhecidas nos territórios da Bahia; 

 

15. Contribuir propositivamente com a discussão de projetos referentes à Política Estadual de Educação 

junto à Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia; 

 

16. Participar ativamente do processo de implantação do currículo Referencial no Estado da Bahia, iniciado 

em 2018, e seus desdobramentos nas redes de ensino; 
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Contato com os Fóruns 
Municipais de Educação 

Prezados (as) Coordenadores (as), 

 

O Fórum Estadual de Educação da Bahia (FEE-BA), instituição da sociedade, devidamente reconhecido pela Lei 
Estadual nº. 13.559 de 11 de maio de 2016 congregam pouco mais de meia centena de representações de órgãos 
públicos e privados, de entidades da sociedade civil e de governo, dos movimentos sociais, de setores das 
instituições acadêmicas e dos órgãos técnicos e científicos, de sindicatos e associações comunitárias, dentre 
outros. Atua formalmente desde 2011, quando foi instalado, e foi a instituição da sociedade baiana responsável 
pela elaboração do Plano Estadual de Educação da Bahia, 2016-2026.  
 

No próximo dia 28 de novembro de 2018 estará acontecendo o processo eleitoral para coordenação e vice 

coordenação do Fórum Estadual de Educação da Bahia, para o biênio 2018-2020.  

 

Segundo o Plano Estadual de Educação, no seu artigo 24º, os Fóruns de Educação do âmbito dos Municípios e 
Territórios de Identidade deverão organizar-se seguindo as orientações e os procedimentos estabelecidos pelo Fórum 
Estadual de Educação.” 
 

Considerando as semelhanças quanto as competências dos Fóruns de Educação e os desafios postos para a 

garantia do monitoramento e avaliação dos planos decenais, e para manutenção do exercício das atividades e 

ações dos Fóruns de Educação a “Chapa Fortalecimento, Identidade e Diálogo” gostaria de contar com a 

contribuição dessa entidade, com sugestões e contribuições ao nosso plano de gestão. 

 

Em anexo segue o Plano de Gestão 2018/2020 e currículo dos candidatos para conhecimento e contribuições. 

 

Agradecemos a atenção e reforçamos o compromisso com o dialogo e a participação como pilares para o 

fortalecimento do Plano Estadual de Educação e da educação de qualidade. 

 
Marcius Gomes- Coordenação 

Alessandra Assis- Vice Coordenação 

Chapa Fortalecimento, identidade  e diálogo 
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