COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CEC

REQUERIMENTO Nº

de 2011

(Do Sr. OZIEL OLIVEIRA)

Requer, nos termos regimentais,
que

seja

realizado

Reunião

de

Audiência Pública no âmbito dessa
Comissão a fim de ser discutida a
Criação da Universidade Federal do
Oeste da Bahia.

Senhora Presidenta:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que
seja realizado Reunião de Audiência Pública no âmbito dessa
Comissão a fim de ser discutida a Criação da Universidade
Federal do Oeste da Bahia.

JUSTIFICATIVA

O Oeste baiano conta com 35 municípios perfazendo um total de
25% da população baiana. População esta que carece de educação de
qualidade e capacitação, principalmente no que diz respeito ao ensino
superior.
Os filhos daquela região sofrem com deslocamento para as
capitais mais próximas em busca que cursarem um ensino superior de
qualidade, deixando para traz suas famílias, amigos, casa e raízes, e,
infelizmente depois que concluem o tão sonhado ensino superior
muitos não volta, tendo em vista que em outros lugares conseguem se
alocar no mercado de trabalho, bem como constituem família, etc.
Ressalte-se ainda Excelência que outros tantos jovens dessa
Região Oeste da Bahia acabam não cursando o ensino superior em
razão de não desejarem sair do seio familiar, outros por não possuírem
condições financeiras de arcar com as despesas que uma vida na
capital acarreta; aluguel, telefone, alimentação, locomoção e até
mesmo a mensalidade da faculdade.
A criação de uma Universidade Federal do Oeste da Bahia será
favorável em vários aspectos, como, por exemplo, evitar o êxodo dos
estudantes para as capitais e cidades mais desenvolvidas em busca de
estudos, dar maior qualificação às pessoas que ali residem e que não
desejam se deslocar para outros lugares.
Além de todos os motivos acima mencionados, a criação desta
Universidade vai proporcionar o aumento de profissionais em todas as
áreas

que

forem

oferecidos

cursos,

elevando,

assim,

o

desenvolvimento dessa tão importante região, que este deputado tem a

honra de representar .

Sala da Comissão, em

de abril de 2011.
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