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A UNEB NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 

 

Tema Geral do Fórum: ¨RESISTIR É CRIAR, RESISTIR É TRANSFORMAR¨ 

 

A 13ª edição do Fórum Social Mundial (FSM), em Salvador, acontecerá de 13 a 17 

de março de 2018 e reunirá cerca de 150 mil representantes de movimentos sociais, 

organizações do mundo inteiro, representantes de movimentos sociais, pesquisadores, 

trabalhadores rurais e urbanos e estudantes, dirigentes sindicais do Brasil e de outros 

países e continentes, para realização de importantes debates relacionados à defesa de 

causas sociais e ambientais em todo o mundo. 

Entre as ações que serão realizadas durante os cinco dias de Fórum Social 

Mundial, a Assembleia Mundial de Mulheres está sendo aguardada com expectativa de 

reunir mais de trinta mil mulheres de todo o mundo, no intuito de unir, fortalecer e 

ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos da população feminina. 

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) encontra-se envolvida na discussão do 

FSM, desde a defesa para que sua realização ocorra em Salvador. Atualmente a 

coordenação dos trabalhos, está sob a responsabilidade da Professora Doutora Rosana 

Mara Chaves Rodrigues, do Departamento de Educação, Campus I, e atualmente 

Coordenadora do Centro Acadêmico de Educação do Campo e Desenvolvimento 

Territorial (CAECDT).  

Em discussão internamente e também com a Comissão de Organização do FSM, 

decidimos que atuaremos nas frentes que a UNEB tem grande capilaridade: no contato, 

mobilização e diálogo com os movimentos sociais com os quais já trabalhamos, e com os 

Territórios de Identidade da Bahia, pois estamos presentes em dezessete territórios 

baianos, em que na maioria dos quais compomos o Comitê Gestor dos Territórios, espaço 

de articulação e gestão da Política Territorial.  

Esperamos que cada um dos Departamentos proponha ações concretas de 

envolvimento da comunidade acadêmica e do Território no FSM, nas agendas territoriais, 

na abertura do semestre, envolvendo e apoiando as ações dos estudantes voluntários e 
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acampamento da juventude, dentre outras ações locais e globais. 

Reafirmamos o compromisso com o FSM em atuar de forma mais orgânica em duas 

frentes:  

1. Articulação e formação do voluntariado militante, mobilizar nossos acadêmicos, 

através de debates locais, mídias, redes sociais, entre outros, e realizar a sua 

formação na perspectiva de uma monitoria engajada com as causas e debates do 

Fórum; 

2. Contribuir na construção dos Fóruns Territoriais, mobilizando, articulando, 

criando as condições materiais de deslocamentos e hospedagens para a 

comunidade acadêmica, e comunidade em geral nos territórios, bem como, 

contribuir na articulação dos delegados e representações que virão se juntar aos 

demais representantes mundiais em Salvador. 

O FSM na atual conjuntura torna-se um espaço que reafirma a supremacia dos 

direitos humanos sobre os interesses econômicos e financeiros. Com a situação 

econômica internacional adversa, há uma grande expectativa sobre o encontro de 2018, 

em Salvador. Uma nova Carta de Princípios deve ser aprovada na capital baiana, como 

forma de defender a democracia e assegurar a tomada de decisões políticas concretas. 

Nesse sentido, a UNEB, enquanto uma Instituição comprometida com a pauta da 

garantia de direitos humanos e igualdade social, defendida pelo FSM, conta com a 

colaboração de toda a comunidade unebiana na articulação de políticas em prol das 

diferenças junto aos segmentos sociais historicamente discriminados. 

 
 

Salvador, 05 de janeiro de 2018. 
 
 

José Bites de Carvalho 
Reitor 


