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São Paulo, 22 de Janeiro de 2019 

!
Ao Excelentíssimo Governador do Estado da Bahia 
Rui Costa dos Santos 
Prédio da Governadoria, 390, Plataforma IV, Ala Sul -  
Centro Administrativo da Bahia (CAB), CEP 41.745-005 
Bahia, Brasil !
!
Excelentíssimo Senhor Governador,  

!
A Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) por meio de sua Diretoria e de sua 
Comissão de Ensino e Divulgação (COMED), manifesta preocupação em relação a 
forma da Lei 14.039, de 20 de dezembro de 2018, que traz em seu bojo o Artigo 12 que 
alterou de forma significativa as condições de trabalho dos docentes das universidades 
estaduais baianas em regime de dedicação exclusiva  . A SAB defende o princípio de 1

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão nas universidades e o diálogo 
permanente entre a universidade, a sociedade e os poderes constitutivos. Uma carga 
horária mínima de 12 (doze) horas compromete as atividades de pesquisadores na 
articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão e atividades de gestão.  !
As universidades estaduais baianas têm, historicamente, desempenhado papel crucial 
no desenvolvimento da Astronomia no País, garantindo excelência acadêmica no 
Estado da Bahia e liderando iniciativas inovadoras que têm alterado significativamente 
a realidade e o panorama científico-tecnológico nas regiões Norte e Nordeste. A 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC) mantêm, por exemplo, vibrantes programas de graduação e pós-
graduação (acadêmica e profissional) em Física e Astronomia e programas de 
Extensão que têm fortalecido a relação escola-universidade-sociedade. Feira de 
Santana mantém 2 planetários, um deles ligado à UEFS, que recebem, anualmente, 
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centenas de professores e estudantes da educação básica além de público geral.  
Dezenas de astrônomos e astrônomas trabalhando nas universidades estaduais da 
Bahia têm contribuído, ao longo dos anos, de maneira singular para o processo de 
interiorização do ensino superior no estado da Bahia, apoiando universidades e 
institutos no estado e no Brasil, e garantindo a mobilidade acadêmica. Vários egressos 
das universidades estaduais baianas ocupam hoje cargos em universidades em todas 
as regiões do País. A SAB fomenta o fortalecimento destes grupos no Estado da Bahia 
por entender a importância do ensino, da pesquisa e da extensão para o 
desenvolvimento do País.   !
Expressamos nossa confiança de que o Governador encontrará as maneiras 
adequadas de garantir que os pesquisadores e pesquisadoras continuem fortalecendo 
o princípio de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão nas 
universidades baianas. !
Reiterando nossos votos de elevada estima e consideração, colocamo-nos à 
disposição.  !
 
Cordialmente, ! !!

Reinaldo Ramos de Carvalho 
(Presidente da Sociedade Astronômica Brasileira) !!!

Diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira 


