
Proteção educativa 
 
A Bahia terá o primeiro projeto de inclusão e permanência de estudantes em uma universidade 
pública do país. O Programa de Auxílio ao Estudante Carente (Protege) foi apresentado à 
imprensa, no Museu de Ciências e Tecnologia, Avenida Jorge Amado, pela Universidade do Estado 
da Bahia (Uneb), através da Pró-Reitoria de Extensão e a Associação de Ex-Alunos da instituição. 
O lançamento oficial do Protege será no dia 18 março, às 8h, no mesmo local.  
 
A idéia do Protege é buscar parcerias com empresários, ex-alunos bem-sucedidos e governo 
estadual para que possam oferecer meio salário mínimo, o equivalente a R$130, a cerca de 300 
alunos carentes das 24 universidades estaduais da Bahia.  
 
Em contrapartida, os beneficiados, que devem ter entrado na universidade através do sistema de 
cotas ou terem estudado em escolas públicas, fazem estágio no turno oposto ao horário do curso 
dentro da própria universidade. Segundo o pró-reitor de Extensão, professor Lourisvaldo 
Valentim, o sistema de cotas da Uneb beneficiou cerca de 2.220 alunos este ano, e as cotas 
perderiam o sentido se alguns alunos ingressam e não conseguem permanecer estudando por 
questões econômicas.  
 
"Sabemos de casos de estudantes que não têm dinheiro para pegar transporte, tirar xerox e 
sequer se alimentar. Inicialmente, queremos atender a 300, mas devem ter outros nas mesmas 
condições que não temos conhecimento", disse.  
 
Adoção - O programa criou suas raízes no final do ano passado, quando dez alunos da Uneb foram 
adotados por alguns professores e pró-reitores, e passaram a receber a ajuda mensal. Para o pró-
reitor, o programa surge dentro de uma política positiva, criada pelos ex-alunos, que, quando 
estudaram, passaram por dificuldades.  
 
"Alguns deles hoje são bem-sucedidos e também poderão ajudar um ou dois alunos. Não 
buscaremos só empresas, a inserção pode ser também individualmente, basta querer ajudar", 
frisou Valentim.  
 
Para o presidente da Associação dos Ex-Alunos, Dênis Gama, a idéia é envolver os cerca de 20 mil 
ex-alunos formados pelas universidades estaduais da Bahia no programa. "Aqui no Brasil, depois 
que o profissional pega o canudo, rompe a relação com a universidade. Em outros países, a 
relação é diferente. Os ex-alunos voltam para ajudar os que precisam. Necessitamos resgatar 
essa cultura de solidariedade", ressaltou.  
 
"Toda a ajuda será bem-vinda. É um apelo aos empresários, às pessoas que têm uma situação 
mais razoável, os ex-alunos bem-sucedidos, aos governos federal e estadual.  
 
Queremos poder ampliar ainda mais o número de pessoas atendidas pelo Protege, para podermos 
intelectualizar ainda mais o Brasil, oferecer um nível cultural às pessoas mais pobres", afirmou 
Gama. 
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