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Resumo 
 
Este artigo busca contextualizar algumas facetas da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 
desde suas origens ainda como Centro de Educação Técnica da Bahia – CETEBA, evidenciando 
sua valiosa trajetória enquanto maior instituição pública de ensino superior desse Estado, ao 
longo de uma história de debates e lutas pela interiorização da educação superior por todo o 
vasto território baiano, em anos de ditadura, abertura política e de transição democrática; e, ao 
mesmo tempo, vem revelar, através de uma retrospectiva, os fatos e os desafios vencidos para a 
criação e sustentação do primeiro curso superior de Relações Públicas da Bahia, que prestes a 
completar 30 anos de vida, detém orgulhosamente o comprovado privilégio de ter sua história 
entrelaçada, inseparavelmente, à própria existência e memória desta universidade. 
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O valor do passado refletido no presente 

Algumas instituições de ensino, devido à fundamental importância adquirida ao longo 

de sua existência, mesmo depois de extintas, em prol de sua própria evolução enquanto 

organização no sistema educacional, convertem-se num marco histórico e até em 

referencial geográfico, ocupando para sempre lugar especial na memória, no coração e 

no dia a dia de inúmeras gerações. 

Neste rol, reconhecidamente, há mais de 4 décadas figura o Centro de Educação 

Técnica da Bahia (CETEBA), núcleo embrionário da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), que outrora instalado no bairro Cabula, em Salvador, no mesmo endereço do 

atual Campus1 desta universidade, se faz lembrado saudosa e constantemente, tanto 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Graduada em Letras/Língua Espanhola pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Especialista em 
Relações Públicas (UNEB), em Gestão Estratégica de Relações Públicas (FBB) e Docência do Ensino 
Superior (UCM); Analista Universitária (DCH1-UNEB) atuando na Assessoria Pedagógica, Planejamento 
e Secretaria do Colegiado do Curso de Comunicação Social – Habilitação: Relações Públicas desde 2003. 
E-mail: nalugmiranda@gmail.com 



  
 

pelas menções à sua existência e/ou como referência para os que se dirigem ao prédio 

em que funcionou até 1997, hoje denominado Departamento de Ciências Humanas 

(DCH1), abrigando os cursos de Ciências Contábeis; Direito; Letras: Vernáculas, Inglês 

e Espanhol; Turismo e Hotelaria; Administração; História; e Comunicação Social – 

Habilitação: Relações Públicas.       

Assim, quando chegam ao Campus1 novos estudantes, servidores de outros campi, 

visitantes, professores, funcionários terceirizados, moradores do entorno e imprensa, 

entre outros, observa-se que, naturalmente, logo se familiarizam com algumas 

expressões: “[…] o curso de Relações Públicas? Ah! funciona no DCH1, lá no prédio 

do antigo CETEBA [...] 3; ou ainda: “O departamento de exatas fica ali ao lado do 

antigo CETEBA, que hoje é o departamento de humanas, aliás, foi aonde a UNEB 

começou! ” 4.  

E sem demora, quando menos se espera, tais falas passam ao uso comum, incorporando-

se ao linguajar cotidiano, permitindo que se vivencie, aprenda e preserve, através delas, 

a valiosa trajetória e a própria história institucional da UNEB.  

 

Do Ceteba à UNEB: a maior instituição pública de Ensino Superior da Bahia  

As origens da UNEB remontam ao final dos anos 60, conforme relata, com muita 

propriedade, o professor Edvaldo Boaventura: “um período de surgimento e formação 

do sistema estadual de educação superior da Bahia (1968~1991)”, quando também, no 

governo Luís Viana Filho (1967~1971), “[...] instituídas as faculdades de formação de 

professores, atendeu-se em parte à demanda de professores para os sistemas de ensino, 

em plena expansão com o aumento dos efetivos escolares provocado pelos 

investimentos do salário-educação” (2009, p.21)5.  

                                                
3 Orientação do vigilante José Carlos (nome fictício) a um grupo de jornalistas, quando abordado na 
portaria da entrada de veículos da UNEB - Campus1, em 20.12.2012. 
4 Fala do professor Manuel Silva (nome fictício) durante reunião no Auditório Ivete Sacramento – DCH1 
– UNEB, em 02.10.2012. 
5 Prof. Dr. Edivaldo M. Boaventura, advogado, administrador educacional, foi reitor pro tempore da 
UNEB e Secretário da Educação e Cultura do estado da Bahia (1967~1971/1983~1987). 



  
 

Ao mesmo tempo, acrescenta Midlej (2004), “o processo de expansão do ensino 

superior na Bahia ganha nova dinâmica a partir das transformações estruturais ocorridas 

no Brasil […] que possibilitaram a autorização de faculdades isoladas pelo interior dos 

estados”, e objetivando a interiorização da educação superior, segundo o então 

secretário Boaventura (Ibid., p.21), o “Estado da Bahia criou universidades que 

possibilitaram a formação de profissionais do ensino e a qualificação de recursos para 

os setores produtivos, cooperando para o desenvolvimento socioeconômico e cultural 

das regiões interioranas”.   

É neste cenário – cujos acirrados debates acerca da interiorização da educação superior 

revelavam preocupação com o preparo de educadores –, que em 1969 surge o CETEBA, 

destinado a formar, treinar e aperfeiçoar professores para os ensinos fundamental e 

médio dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe; ofertar disciplinas especiais como 

Educação para o Lar, Técnicas Agrícolas, Técnicas Comerciais e Artes Industriais; 

chegando a atuar como agência de treinamento para até 14 estados brasileiros, suprindo 

a carência de centros especializados da época6. 

Em 10 de abril de 1974, transformado na Fundação Centro de Educação Técnica da 

Bahia, depois de formar 1.087 professores para o ensino fundamental e 71 para o ensino 

médio, manteve a sigla CETEBA, assim funcionando por aproximadamente seis anos, 

durante os quais, devido à chegada e instalação de indústrias de bens intermediários – 

petroquímica, química e mecânica – nos Polos Petroquímico (Camaçari) e Industrial 

(Aratu), na Região Metropolitana de Salvador, se multiplicam as possibilidades de 

expansão para suas atividades. 

Por essa época, ao término de 1980, diante do número considerável de faculdades 

baianas localizadas em diversos centros urbanos do interior, distribuídas regionalmente 

e com sede na capital, são necessárias medidas urgentes para a reorganização da 

Educação Superior pública estadual, segundo Boaventura (1998, p.258), crescente a 

olhos vistos: 

                                                
6 Autorizado a funcionar, por tempo indeterminado, mediante convênio entre o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) – Port. Min. n. 111-19.02.68 – e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da 
Educação e Cultura da Bahia (SEC-BA); o Dec. n. 21.455-29.09.1969 dispõe sobre sua instalação, 
administração, funcionamento e manutenção a cargo da SEC-BA. (SANTOS, 2005, p.23) 



  
 

Para a Coordenação de Informática da Secretaria da Educação 
Superior do Ministério de Educação e Cultura, em 1980, existiam na 
Bahia 20 (vinte) entidades de educação superior, sendo 3 (três) 
universidades, Federal da Bahia (UFBA), Católica do Salvador 
(UCSal) e Estadual de Feira de Santana (UEFS); 1 (uma) federação de 
escolas, a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna; e 16 
(dezesseis) estabelecimentos isolados de ensino superior, […] as vinte 
entidades forneciam 93 cursos de graduação, concentrando 67 na 
capital e 26 no interior.  

 

De forma que, respaldado na Res. n. 1.164/80 da Assembleia Legislativa do Estado, e 

através da Lei Delegada Estadual 12/80, o governo decide, concomitantemente, 

extinguir algumas Fundações e criar uma Superintendência de Ensino Superior: 

 

[...] Art. 1º - Ficam extintas as seguintes entidades da Administração 
Descentralizada do Estado:  
I - FUNDAÇÕES [...]  
d) Fundação Centro de Educação Técnica da Bahia - CETEBA; [...] 
II - EMPRESAS PÚBLICAS [...] 
III - AUTARQUIAS  
a) Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco;  
b) Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas;  
c) Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro;  
d) Faculdade de Formação de Professores de Jacobina;  
e) Faculdade de Formação de Professores de Santo Antonio de Jesus; 
f)  Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité. [...] 
Art. 3º - Ficam criados, sob forma autárquica:  
I - A Superintendência de Ensino Superior do Estado da Bahia - 
SESEB, que funcionará como instituição mantenedora das Faculdades 
indicadas no inciso III do artigo 1º e outras que venham a ser 
instituídas como unidades de ensino universitário, bem como dos 
cursos mantidos pela extinta Fundação Centro de Educação Técnica 
do Estado da Bahia - CETEBA; [...] 
Art. 6º - O patrimônio das entidades extintas, revertido ao Estado, 
fica, de logo, afetado às entidades que as substituírem. [...] 
Art. 8º - Com vistas ao aproveitamento dos dirigentes e 
empregados das entidades extintas, em exercício na data de 
publicação desta lei, ficam criados os cargos em comissão e efetivos 
necessários, observadas as normas da Lei Delegada nº 11, de 29 de 
dezembro de 1980. [...] 
Palácio do Governo do Estado da Bahia, 30 de dezembro de 1980.  
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES  
Governador  
Plínio Mariani Guerreiro (grifo nosso)7  

                                                
7 Lei Delegada n. 12-30.12.1980 da Bahia, que extingue e cria entidades de Administração 
Descentralizada e dá outras providências. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/ 
70013/lei-delegada-12-80-bahia-ba>. Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

 

Ou seja, na prática, e por força da referida lei, a recém-criada SESEB, Autarquia 

Estadual vinculada à SEC-BA e “virtual federação de faculdades”, segundo Boaventura 

(2009, p.31), já “seguia o caminho tradicional brasileiro para se instituir universidade: a 

reunião de cinco ou mais estabelecimentos de ensino superior”, passando a conglomerar 

sete Unidades baianas de Ensino Superior, a saber: o CETEBA (ora voltando à sua 

condição institucional de origem); a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco; 

as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas, Jacobina e Santo Antonio de 

Jesus; e as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité e Juazeiro.  

Entretanto, a década de 80, com a Ditadura Militar em vias de crise, já nos seus 

primeiros anos prenunciava alguns percalços, tempos nebulosos para o ensino superior, 

numa época, segundo Souza (1993), “[…] muito difícil para a universidade brasileira, 

inaugurando inclusive a escolha de reitores pela via malfadada da eleição direta”, pois, 

os “partidos políticos apodrecidos pela ditadura não ofereciam a real possibilidade de 

participação”. Mas, a despeito de tal realidade, em 1983, deixando de existir a SESEB – 

que à época de sua criação agregara uma constelação de recursos docentes e técnicos 

com aproveitamento das instalações do CETEBA –, ousadamente, cria-se a 

Universidade do Estado da Bahia8. 

Assim, envolvendo unidades de ensino superior do conglomerado SESEB e trazendo no 

seu bojo uma nova Faculdade de Educação: 

 

 [...] Art. 1º - Fica criada, nos termos da Lei Federal nº 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 
sob a forma de autarquia em regime especial, vinculada à 
Secretaria da Educação e Cultura, com personalidade jurídica de 
direito público, autonomia acadêmica, administrativa e financeira e 
patrimônio próprio. [...]  
Art. 3º - A Universidade do Estado da Bahia - UNEB, estruturada sob 
a forma de um Sistema Multicampi de Educação Superior, fica 
constituída pelas seguintes unidades:  
I - Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco;  

                                                
8 Recursos estes que, somados à estratégica localização do CETEBA, foram considerados fundamentais e 
imprescindíveis para o Ato de Criação da UNEB, pois, tal suporte conferiria ao Centro a condição de 
núcleo inicial da universidade em Salvador (BOAVENTURA, 2009, p.31). 



  
 

II - Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas;  
III - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juazeiro;  
IV - Faculdade de Formação de Professores de Jacobina;  
V - Faculdade de Formação de Professores de Santo Antônio de Jesus;  
VI - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité;  
VII - Centro de Ensino Técnico da Bahia - CETEBA;  
VIII - Faculdade de Educação da UNEB. [...] 
Art. 13º - Constituem patrimônio da UNEB:  
I - bens, direitos e valores pertencentes […] à Superintendência de 
Ensino Superior do Estado da Bahia - SESEB, e às unidades de ensino 
a que se refere o art. 3º desta lei [...] 
§ 1º - Integrarão os quadros de Pessoal da UNEB, [...] os servidores 
das unidades de ensino aludidas no art. 3º desta lei, inclusive os 
pertencentes ao seu corpo docente [...] 
§ 3º - Os servidores da SESEB regidos pela legislação trabalhista 
serão integrados nos quadros da UNEB, [...] 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 01 de junho, 1983.  
JOÃO DURVAL CARNEIRO  
Governador  
Waldeck Ornelas/ Edivaldo M. Boaventura/ Benito G. Santos. (grifo 
nosso)9  

 

Resultado de um esforço conjunto envolvendo a vital colaboração de agentes como o 

professor Dr. Alírio Fernando B. de Souza (UFBA), o reitor Armando Otávio Ramos, 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), e o reitor Gilles 

Boulet, da Universidade de Québec, o Ato de Criação da UNEB se concretiza no 

período de março a junho de 1983, caracterizado pela solidariedade e determinação no 

alcance de uma proposta multicampi, conforme se expressa Boaventura, num 

emocionado testemunho sobre a história da universidade: 

 

Em 15 de março de 1983, voltei a dirigir a Secretaria de Educação 
e Cultura da Bahia […] Ao reorganizar a educação superior pública 
estadual, […] integrei as dispersas unidades universitárias existentes 
principalmente no interior e mais o CETEBA em uma Universidade 
multicampi. […] e todas as contribuições canalizaram-se para o 
projeto de lei, que tinha de estar pronto até o final de maio. A UNEB 
compôs o conjunto de leis delegadas, promulgadas em junho de 
1983 […] De todo esse conjunto, a criação da UNEB foi a minha 
maior ousadia. Sabia que estava construindo para toda a Bahia e muito 

                                                
9 Lei Delegada n. 66-01.06.1983 da Bahia, que cria a Universidade do Estado da Bahia - UNEB e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/70067/lei-delegada-66-83-
bahia-ba>. Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

mais para o seu futuro […] E, para terminar, repito a indagação de 
uma pesquisadora: 
- O senhor assume a paternidade da UNEB?  
- Sim, respondi. O que fiz está definitivamente incorporado. E 
completei:  
- Se não tivesse feito outra coisa em minha vida, já me daria por 
satisfeito ao conceber a UNEB. Que Santo Antônio proteja a UNEB. 
(grifo nosso)10 

 

Uma universidade, um curso, as Relações Públicas e uma história inseparável 

Na recém-criada UNEB, os anos iniciais e de subsequente implantação foram marcados 

pela luta em busca da autorização de funcionamento, “numa etapa decisiva e difícil, em 

tempos de abertura política e transição democrática, além de grandes transformações no 

campo acadêmico e nas organizações” (KUNSCH, 2002). Entretanto, sem parar de se 

expandir enquanto aguardava, iniciou-se na instituição um período de intensas 

atividades de qualificação profissional docente, além da organização de grupos de 

trabalho coordenados por professores do CETEBA, incumbidos da elaboração do 

projeto acadêmico dos novos cursos, observando as determinações do MEC referentes à 

proposta pedagógica; corpo docente; estruturas de serviço e infraestrutura material; 

formas de integração com a sociedade/mercado de trabalho; e procedimentos de 

acompanhamento e avaliação. 

Àquela altura, diz Souza Neta (2006, p.17), “faltando ainda ser contemplado um dos 

campos de conhecimento condicionantes à autorização de funcionamento da UNEB, a 

saber, o campo das Ciências Humanas”, foi decidida a criação de um curso de 

Comunicação Social em Salvador, baseando-se na premissa de que os futuros egressos 

colaborariam na gestão de uma universidade multirregional e descentralizada 

administrativamente; e no entusiasmo do corpo decisório da nova instituição, frente às 

possibilidades de um ensino à distância e a utilização de novas tecnologias para o 

atendimento de uma universidade multicampi. E isso feito, na próxima etapa que 

definiria a habilitação a ser oferecida, os professores do curso de Jornalismo da UFBA – 

única habilitação em Comunicação existente no estado naquela época – foram 

                                                
10 (1998, pp.235-236, 248, 260) 



  
 

chamados a participar dos grupos de trabalho e das discussões, num momento em que o 

CFE, como explica Moura (2000, p.4), estabelecia modificações no currículo da área:  

 

Em 1980, o CFE criou uma Comissão Especial para Estudo do 
Currículo do Curso de Comunicação Social para reelaborar um novo 
currículo […] a ser implantado em breve, o que ocorreu em 1984. O 
Parecer nº 480/83 registrou que um estudo sobre o currículo do curso 
foi realizado resultando em um documento-síntese. Também houve 
um levantamento da situação dos cursos junto à comunidade 
acadêmica, áreas empresarial e profissional, mediante a aplicação de 
um questionário, além da utilização de outros documentos.  

 

E nesse novo cenário, depois de consideradas as habilitações em Rádio e TV, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Editoração, a decisão final recaiu em 

Relações Públicas, resultado que segundo testemunho pessoal de Lemos, enalteceu a 

ABRP-BA, visto que esta, sob a presidência de Diacrízio Alves de Oliveira, em 1982 já 

deflagrara campanha para criação de um Curso Superior de Relações Públicas no estado 

da Bahia (in ANDRADE, 5ª ed., 1986, p.37).  

 

O grande esforço em prol da implantação do Curso, empreendido por 
Diacízio, foi coroado de êxito, dando origem à criação do curso de 
Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, na 
Universidade do Estado da Bahia. Tendo este participado de ponta a 
ponta, desde a elaboração do Currículo, aprovação do Currículo pelo 
Conselho Estadual de Educação, até a implantação definitiva. Houve o 
primeiro vestibular em janeiro de 1986, alcançando o 2º lugar em 
procura pelos alunos, os quais frequentam o curso e sairão formados 
em 1989. 

 

Por fim, na última segunda-feira de 1985, fica então autorizado o funcionamento do 

Curso de Comunicação Social do Centro de Educação Técnica da Bahia – CETEBA: 

 

[...] O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o 
artigo 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo 
Decreto-lei nº 842, de 09 de setembro de 1969, e tendo em vista o 
Parecer do Conselho Estadual da Bahia, nº 186/85, conforme consta 
do Processo nº 23000.026085/85-14 do Ministério da Educação,  
DECRETA:  



  
 

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento do curso de 
Comunicação Social, bacharelado, com habilitação em Relações 
Públicas, a ser ministrado pelo Centro de Educação Técnica da 
Bahia, mantido pela Autarquia Universidade do Estado da Bahia, com 
sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia.  
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Brasília, em 30 de dezembro de 1985; 164º da Independência e 97º 
da República.  
JOSÉ SARNEY  
Marco Maciel (grifo nosso)11 

 

De modo que em 1985 o primeiro curso superior de Comunicação Social com 

habilitação em Relações Públicas da Bahia foi implantado na UNEB, em Salvador, 

funcionando desde 1986 em período vespertino no prédio do CETEBA, atrelando-se 

assim a sua história, inseparavelmente, à própria existência da instituição e à trajetória 

das Relações Públicas na Bahia e no Brasil. Pois, se por um lado, em primeira instância, 

existiu a vontade política do Estado de transformar a antiga SESEB em uma 

universidade, visto que, afirma Boaventura, “o ato de criação foi perfeito e acabado e 

emanou dos poderes que tem um estado-membro para organizar a sua educação [...]”, 

por outro, para que de fato se legitimasse tal transformação, no que se refere à indicação 

e natureza dos cursos ofertados pela instituição proponente, foram condicionantes a 

criação e a implantação deste curso, que ao inaugurar o campo de conhecimento das 

Ciências Humanas e das Relações Públicas, dá sua grande contribuição para o 

surgimento e continuidade da universidade, pois, “[…] dialeticamente, a autorização foi 

muito importante porque impediu que se destruísse a UNEB” (2009, p.30).  

Feito isso, e com a particularidade no decreto autorizador de, provavelmente, pela 

primeira vez ter sido usada a expressão sistema multicampi em um documento legal, a 

UNEB finalmente adquire vida acadêmica, quando oficialmente autorizada, em 1986, a 

funcionar como instituição educacional de 3º grau. 

 

                                                
11 Decreto n. 92.233-30.12.1985, que autoriza o funcionamento do curso de Comunicação Social do 
Centro de Educação Técnica da Bahia. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/Lista 
Publicacoes.action?id=219569>. Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

[...] O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o 
artigo 47 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo 
Decreto-lei nº 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 23000.013359/86-96, do Ministério da 
Educação, 
DECRETA: 
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Universidade do 
Estado da Bahia, mantida pela Autarquia Universidade do Estado 
da Bahia, em regime especial e em sistema multi Campi de 
funcionamento, vinculada à Secretaria da Educação e Cultura da 
Bahia como instituição educacional de 3º grau, com sede na cidade 
de Salvador, Estado da Bahia. 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 17 de julho de 1986; 165º da Independência e 98º da 
República. 
JOSÉ SARNEY 
Jorge Bornhausen (grifo nosso)12 

 

Nove anos mais tarde – frente às transformações geopolíticas mundiais e ao fenômeno 

da globalização; à internacionalização das empresas e assessorias de comunicação e 

Relações Públicas; às possibilidades ampliadas para as Relações Públicas; às iniciativas 

do Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas; ao Parlamento Nacional 

para revisão da regulamentação de profissão; e ao documento: “Conclusões do 

Parlamento Nacional de Relações Públicas” –, em 31 de julho de 1995, com o 

Reconhecimento da UNEB através da Resolução n. 115/95 CEE-BA, homologada pela 

Resolução n. 351/95 CFE e Portaria Ministerial 909-31.07.1995, consolida-se o acesso 

ao ensino superior, inclusive no interior do estado; e a partir da vigência da Lei 7176/97, 

regulamentada pelo Decreto Governamental 7.223/98, fica instituída na UNEB a 

estrutura orgânica com base em Departamentos, passando a ser administrada pelo 

sistema binário, extinguindo-se as faculdades e centros existentes (SANTOS, 2005, 

p.24), dentre os quais, o histórico e inesquecível CETEBA, célula embrionária que ao 

desaparecer originou, primeiramente, o Departamento 1A, denominado, meses depois, 

Departamento de Ciências Humanas – Campus1 (DCH1), integrante de um total de 29 

                                                
12 Decreto Presidencial n. 92.937-17.07.1986, D.O.U. 18.07.1986. Disponível em: <http://www6. 
senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=220117&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB>  
Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

departamentos, sediados em 24 centros regionais de médio e grande porte, desta que se 

consolida como a maior instituição pública de ensino superior da Bahia.  

 

O primeiro curso superior de Relações Públicas da Bahia, a caminho do 30 anos... 

Preenchendo uma lacuna existente no campo baiano da Comunicação Social, o novo 

curso superior com habilitação em Relações Públicas se traduz numa resposta às 

tendências do mercado de trabalho que, à época, vivenciava uma expansão dos setores 

imobiliário, industrial, comercial e de serviços. Criado em 1985, com oferta anual de 40 

vagas e suas atividades acadêmicas iniciadas em 1986.1, foi reconhecido em 1993.  

 

PORTARIA Nº 1.076, DE 21 DE JULHO DE 1993 
O Ministro do Estado da Educação e do Desporto, usando da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 83.857, de 15 de 
agosto de 1979, e tendo em vista o Parecer do Conselho Estadual de 
Educação da Bahia nº 123/92, conforme consta do Processo nº 
23001.002868/90-32 do Ministério da Educação e do Desporto, 
resolve: 

Art. 1º Reconhecer o curso de Comunicação Social, com 
habilitação em Relações Públicas, ministrado pelo Centro de 
Educação Técnica da Bahia, Campus I, unidade integrante da 
Universidade do Estado da Bahia, na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MURÍLIO DE AVELLAR HINCEL (grifo nosso)13 

 

Com a adoção de ações afirmativas, ora traduzidas pelas ações em favor da inclusão por 

meio de cotas no exame vestibular para afrodescendentes e alunos carentes oriundos de 

escolas públicas (2003), a partir de 2004 a oferta de vagas para ingressos por vestibular 

passou a 50, das quais, 40% são destinadas a candidatos optantes pela referida condição.  

Do processo seletivo de 2012.1 em diante, 05 (cinco) vagas passam a ser oferecidas 

através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), ficando reservado um percentual de 

5% de sobrevagas para candidatos declarados indígenas. Desde então e até o momento, 

                                                
13 Port. Min. n. 1.076-21.07.93, D.O.U. 22.07.1993. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/ 
diarios/1183718/dou-secao-1-22-07-1993-pg-39>. Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

em 2014, para o preenchimento das vagas disponibilizadas pelo curso, os candidatos são 

submetidos aos seguintes processos seletivos: Vestibular e/ou SiSU, realizados 

anualmente; e Seleção para Categorias Especiais de Matrícula – realizada 

semestralmente desde 1998, que disponibiliza vagas remanescentes de trancamento e/ou 

abandono, para  transferências interna e externa, portadores de diploma e readmissão. 

Ao mesmo tempo, em se tratando da questão curricular, apreciações sobre aspectos 

relevantes no Brasil e na Bahia permitem a compreensão de particularidades referentes 

ao curriculo original do curso, criado sob normas estabelecidas, segundo Moura (2004, 

p.1-4), há mais de quatro décadas:  

 

Em termos legais, os anos 60 marcaram a área […] O Parecer nº 890, 
do então CFE, determinou que o currículo de Relações Públicas 
tivesse disciplinas de Administração. Já o Parecer nº 631 e a 
Resolução nº 11, do CFE, determinaram o currículo mínimo, com 
carga horária, duração e a denominação do Curso de Comunicação 
Social, com cinco habilitações, entre elas Relações Públicas. Porém, o 
Parecer nº 1.203, do CFE, indicou em 1977 outro currículo mínimo e 
carga horária para o Curso de Comunicação Social, incluindo a 
habilitação em Relações Públicas. […] Nos anos 80, o Parecer nº 480, 
do CFE, explicitou diretrizes para a elaboração do currículo […] 
sendo apontado um Laboratório de Pesquisas de Opinião para a 
habilitação Relações Públicas. […] o último Currículo Mínimo do 
Curso de Comunicação Social, com habilitação na área, foi fixado 
pela Resolução nº 002, de 24 de janeiro de 1984 […]. 

 

Sendo assim, elaborado na observância das diretrizes ora estabelecidas, e vigorando nas 

turmas ingressas de 1986 a 2009, o Currículo Original do curso de Comunicação Social 

- Habilitação: Relações Públicas (CO-1986/2009) estabelece, para sua integralização, o 

tempo mínimo de 8 (oito) semestres e o máximo de 14 (quatorze), com carga horária 

total de 2.805h e 147 créditos.  

Ao fim de 2009, com a aprovação de consideráveis mudanças em seus componentes – 

resultado de um processo iniciado ainda em 2005 –, um currículo reformulado entra em 

vigor. Portanto, chegando-se ao final de 2012, durante o período oficial das 

comemorações dos 30 anos UNEB - 06/ 2012~06/ 2013, emblematicamente, a turma 

2012.2, última sob a vigência do CO-1986/2009, constituída de ingressos em 2009 e 



  
 

remanescentes, é a mais numerosa até então a concluir o curso, com 36 formandos 

colando grau em março de 2013, que ao se juntarem aos demais egressos de anos 

anteriores, totalizaram 515 profissionais habilitados sob a vigência de um mesmo 

currículo, encerrando-se assim um ciclo histórico de 26 anos. 

Aguardada com ansiedade e apreensão, a aprovação do currículo ora reformulado (CR-

2010) surpreendeu a todos, pois, de modo semelhante à publicação da autorização de 

funcionamento do curso, em 30.12.1985, para implantação imediata em 1986.1, também 

às últimas luzes do ano, no sábado, 19.12.2009, publicou-se a resolução que alcançou a 

todos que iniciariam as aulas em 2010.1. 

 

RESOLUÇÃO Nº 1141/2009: Publicada no D.O.E. de 19/20-12-2009, p.34 
Aprova as alterações curriculares no  

Projeto do Curso de Bacharelado em Comunicação Social,  
e dá outras providências. DCH/Campus I – Salvador. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, ad 
referendum do Conselho Pleno, com fundamento no Art. 15, inciso 
VII combinado com o Art. 13 § 4º do Regimento Geral da UNEB, e 
tendo em vista o que consta no Processo n.º 0603050041731, após 
parecer do relator designado, com aprovação, 

RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar as alterações curriculares no Projeto do Curso de 

Bacharelado em Comunicação Social, na forma constante do processo 
acima especificado. 

Parágrafo Único - As alterações de que trata este artigo, referem-
se, prioritariamente, a alteração de carga horária, creditação, extinção 
e criação de componentes curriculares, ementas e pré-requisitos. 

Art. 2º Determinar que os alunos com ano de ingresso anterior à 
publicação da presente Resolução, ao serem inseridos no currículo 
aqui aprovado, deverão ser submetidos pelo Colegiado do Curso a 
Processo de adaptação curricular previamente aprovado por este 
Conselho. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
alcançando todos os alunos ingressantes, a partir do próximo 
período letivo. 

Gabinete da Presidência do CONSEPE, 18 de dezembro de 2009. 
Lourisvaldo Valentim da Silva 

Presidente do CONSEPE (grifo nosso)14 

                                                
14 Disponível em: <http://www.egba.ba.gov.br/diario/_DODia/DO_frm0.html>. Acesso em: 17 dez. 2012. 



  
 

Trazendo consigo grandes desafios, pois, àquela altura, um sem número de urgentes 

providências se fizeram necessárias, o CR/2010 prontamente entra em vigor, 

estabelecendo, para sua integralização, o tempo mínimo de 8 (oito) semestres e o 

máximo de 14 (quatorze), com 144 créditos e carga horária total de 2.940h, das quais, 

300h correspondem a Atividades Complementares (ACs).  

Contudo, para além das importantes adequações às Diretrizes Curriculares emanadas do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) para a área de Comunicação Social e suas 

habilitações, a proposta em questão foi também concebida no intuito de impulsionar o 

crescimento e ao mesmo tempo deflagrar um movimento renovador, capaz de fazer 

surgir uma reconfiguração para um curso que já ultrapassava mais de duas décadas de 

existência. 

E nessa trajetória, nestes últimos anos, frente a todos os avanços técnico-educacionais e 

científicos; o advento da Internet; e o avanço das novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC’s), transformando o planeta numa aldeia global, ocupada por 

sociedades conectadas em rede (CASTELLS, 1999), o primeiro curso superior de 

Relações Públicas da Bahia vem trilhando seu caminho, ultrapassando barreiras, 

vencendo desafios e superando seus próprios limites. 

Prestes a completar 30 anos de existência e construindo diariamente sua historia, tem a 

perspectiva de até 2015 ter contribuído para a preparação de aproximadamente 570 

profissionais, priorizando ao longo desse período, proporcionar-lhes, a partir dos 

elementos adquiridos através do estudo da Comunicação e das Relações Públicas, a 

fundamentação necessária à apreciação objetiva, à interpretação consistente de 

contextos socioculturais e políticos, bem como ao domínio de diferentes linguagens, 

para seu uso efetivo e diferenciado a serviço das ações a serem desenvolvidas.  

 

Considerações Finais  

Dada a importância das universidades enquanto instituições de ensino superior, centros 

de produção sistematizada de conhecimento e veículos para a melhoria da qualidade de 

vida dos habitantes do seu entorno e região, verifica-se a necessidade de que estas 



  
 

procurem irradiar junto à opinião pública os progressos, os debates e as discussões que 

geram nos diferentes campos do saber (Kunsch, 2002), não deixando, porém, de 

considerar, concomitantemente, a relação com seu público interno, constituído, dentre 

outros, por docentes, discentes, corpo técnico, funcionários terceirizados e voluntários. 

Segundo Freitas (2000), nos dias atuais, os indivíduos se encontram numa situação de 

fragilidade de identidade, de enfraquecimento de vínculos sociais e de desorientação 

quanto ao presente e ao futuro, contexto no qual o grande desafio colocado para a 

comunicação é a (re)construção ou a (re)criação de vínculos que possam propiciar o 

senso de pertencimento e o resgate dessa identidade. E isso porque, mais do que nunca, 

a questão do pertencimento, na sociedade atual, está posta como algo que diferencia e 

solidifica a relação dos públicos, especialmente em se tratando de uma diferenciação 

que nasce pela história de uma instituição (Nassar, 2007), pois, conhecer e valorizar o 

passado permite que se (re)construa e preserve a memória institucional, que se entenda 

o presente e se prepare o futuro.  

Diante disso, evidenciar-se neste artigo a trajetória histórica da UNEB – enquanto maior 

instituição pública baiana de ensino superior –, trazendo à luz os estreitos e importantes 

laços que a unem ao primeiro curso superior de Relações Públicas da Bahia – já prestes 

a completar 30 anos de existência –, tem como intuito o estímulo de um processo de 

(re)construção de uma identidade comum entre esta universidade, o curso em questão e 

seus públicos de interesse. Identidade esta que, dialogicamente, não só promova o senso 

de pertencimento, mas também, no devido tempo, incentive a partilha de significados 

entre os sujeitos e a instituição, o reconhecimento das diferenças e a tolerância das 

complexidades (Barbosa, 2010). 
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