MISSÃO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO
Ao longo da sua história, a UESB, de forma democrática, participativa e mediante
Planejamento Estratégico, vem construindo sua identidade como ator público
estadual de relevante atuação no desenvolvimento social baiano e nacional. Nesse
cenário, foram traçados como elementos de sua identidade organizacional os
seguintes elementos:

MISSÃO
Realizar, com efetividade e qualidade, o ensino, a pesquisa e a extensão,
produzindo, sistematizando e socializando conhecimentos para a
formação de profissionais-cidadãos, visando à promoção do
desenvolvimento humano e da sustentabilidade ambiental.

VISÃO
Ser uma Instituição de Educação Superior referência no ensino de
graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão e, assim,
contribuir para a transformação social.

VALORES
Instituição capaz de opinar, influenciar e propor soluções para temas
como: inovação, acesso ao conhecimento e à cidadania, desenvolvimento
científico e tecnológico, violência urbana, sustentabilidade ambiental,
desigualdade social, entre outros. Criar e intensificar parcerias e
convênios com instituições nacionais e internacionais. Assim, acredita e
pratica os seguintes valores: Universidade livre, autônoma, democrática,
saudável e socialmente referenciada.

OBJETIVOS














Participar efetivamente do processo de produção do conhecimento
cientifico tecnológico e humanístico, referenciado pelas necessidades
reais da sociedade visando promoção do desenvolvimento humano e da
sustentabilidade socioambiental;
Realizar um ensino de qualidade, de modo a formar profissionais
capazes de participar do projeto de democratiza e desenvolvimento
da sociedade
Atender aos diversos segmentos da população, promovendo o acesso
ao conhecimento;
Exercer papel critico que lhe é inerente, oferecendo sociedade
possibilidades de analises macro-ambientais;
Promover uma gestão democrática, transparente e participativa em
todos os níveis de sua estrutura administrativa, garantindo a participa
e o voto das categorias (discentes, docentes, analistas e técnicoadministrativos);
Dotar as atividades de ensino, pesquisa e extensão de
suporte
competente, ágil, eficaz e capaz de implementar o seu projeto
acadêmico;
Promover projetos de sustentabilidade ambiental, incorporando atividades
voltadas para sociedades sustentáveis no ensino, na pesquisa, na
extensão e na sua própria gestão;
Desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma
indissociável.

FINALIDADES











Promover e desenvolver o conhecimento epistemológico, tecnológico,
ético e cultural, bem como políticas e ações voltadas para a inovação, por
meio do ensino, da pesquisa e da extensão;
Ministrar o ensino para a formação de pessoas destinadas ao exercício
das profissões liberais, técnico-científicas, técnico-artísticas e de
magistério, habilitadas para a investigação filosófica, científica e literária;
Promover e estimular a pesquisa científica, tecnológica, de inovação e a
produção de pensamento original no campo da Ciência, da Tecnologia, da
Arte, das Letras e da Filosofia;
Estudar os problemas socioeconômicos da comunidade com o propósito
de apresentar soluções com base nos princípios democráticos;
Estender à sociedade as atividades de ensino, pesquisa e extensão e
colocar ao alcance da comunidade, sob a forma de cursos e serviços, a
técnica, a cultura e o resultado das atividades que realizar;
Educar e desenvolver na comunidade universitária uma consciência e
vivência da ética.

