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Fernando Conceição: este, sim, tem história. E currículo. 
Na Universidade, nas Comunicações e na Sociedade 
brasileiras. Que tal dar uma chance a ele para fazer a 
Facom ainda melhor? 

Pretender estar à frente de uma Faculdade de 
Comunicação pública da UFBA qualquer um pode. Mas 
essa pretensão não pode atender somente à vaidade ou à 
soberba do(a) candidato(a). Que tal comparar o histórico 

de cada um? E então, em base no mérito – que é o que 
se deve levar em conta nessa hora – votar no mais 
preparado? 

Fernando bacharelou-se com habilitação em Jornalismo 
em 1986 aqui mesmo na UFBA. Trabalhou e colaborou 
com alguns dos principais veículos e empresas de 
Comunicação do Brasil. E sempre esteve ligado aos 
movimentos populares, sociais, e de Cultura. 

Como produtor e ativista da Cultura Popular, organizou rádios comunitárias em diversas favelas de Salvador nos anos 80. 
Publicou o seu primeiro livro-reportagem, por uma grande editora de distribuição nacional (Vozes) ainda aos 24 anos de 
idade, êxito editorial reeditado duas vezes. 

Militante da causa dos favelados, ao lado dos estudos na Facom passou a juventude na luta contra a ditadura militar, 
ajudando a construir a Escola Aberta do Calabar, jornais comunitários. Fortaleceu os setores populares mesmo dentro de 
partido político – inclusive disputando a indicação para a Prefeitura de Salvador pelo PT com 25 anos! Sua atuação 
independente resultou-lhe em várias prisões, perseguições e ameaças. Mas também fortaleceu a sua imagem como um 
sujeito livre de seu tempo. 

Dirigiu e atuou em grupos de teatros – oportunizando 
vocações que depois iriam crescer no Bando de Teatro 
Olodum. Suas competências profissionais e a experiência 
docente estarão a serviço de uma Faculdade de 
Comunicação que precisa investir mais na prática. E 
liderar na sociedade o debate crítico sobre os 
descaminhos do mercado e da qualidade (hoje baixa) das 
Comunicações na Bahia. 

Foi editor de jornais (Província da Bahia, Jornal da 
Facom, Nariz de Cêra, Jornal do Sintusp). Repórter e 
colunista de A Tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia 
e Jornal da USP.  Colaborador articulista da Folha de S. 
Paulo e de O Estado de S. Paulo. Enveredou pelo 
marketing político, atuando do final dos anos 80 até 1991 
em núcleo publicitário da agência Propeg, em Salvador, 
Recife, Aracaju. 

 

 

 

 

Convidado em 2001, escreveu e defendeu junto ao MEC 
o projeto do curso de Jornalismo da Centro Universitário 
Jorge Amado (Unijorge). E também o da Fundação 
Visconde de Cairu.  

Sua formação inclui o seu olhar no mundo, não se 
restringindo aos espaços da Facom, ou da Bahia. De 
1991 a 1996 fez seu mestrado e doutorado na 
Universidade de São Paulo, conciliando os estudos com 
o ativismo pelas ações afirmativas no Brasil. 

Em 1994 foi contemplado, com bolsa de intercâmbio, 
por uma das mais importantes instituições do mundo, a 
Fulbright. Fez, aí, sua primeira viagem ao exterior. 
Palestrou em diversas universidades e grupos sociais nos 
Estados Unidos, estreitando laços. Em 98, como 
doutorando, tornou-se visiting-scholar na University of  
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California em Irvine e, a seguir, por dois semestres, na 
New York University. 

Conferencista e palestrante, 
além de por todo o Brasil, 
foi convidado ao México 
(Universidade Nacional 
Autônoma do Mexico), à 
França, ao Peru, à Suíça, à 
Alemanha. Neste país foi 
contemplado por uma bolsa 
DAAD/Capes em 2007 por 
90 dias. E aí retornaria no 
ano seguinte, na qualidade 
de pesquisador da Freie 
Universität Berlin para 
estágio pós-doutoral. 

Tornou-se professor efetivo da Facom em 2002. Logo 

foi eleito vice-chefe do  Departamento de Comunicação, 
depois eleito pelos demais professores Chefe do 
Departamentopor duas vezes consecutivas, 
renunciando por conta própria ao cargo em setembro de 
2006. 
 
No período assumiu disciplinas que proporcionaram aos 
alunos e funcionários técnico-administrativos e 
professores viagens de conhecimento pelos quatro 
pontos cardeais do Estado da Bahia, semestre após 
semestre, ano após ano. 
Entre 2004 e 2005 ajudou a formular o projeto que criou 
o segundo programa de pós-graduação da Facom, o 
Poscult – Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e Sociedade. Do qual faz parte, como 
membro fundador e efetivo, orientando e ofertando 
disciplinas. Representou a Facom em organismos 
superiores, como o Consepe e o Pibic/UFBA, atuando 
no âmbito da gestão administrativa.  

 

Assumiu em 2005 a responsabilidade de reestruturar e fazer funcionar o jornal-laboratório impresso da faculdade. De fato, 
nos quatro semestres seguintes o Jornal da Facom publicou 4 edições por semestre, com tiragem de 5.000 exemplares por 
edição e distribuição por toda a cidade de Salvador. O produto da Facom pautou outros veículos e trouxe grande impacto 
e repercussão na formação dos alunos e demais setores envolvidos em sua produção, distribuição e circulação. Antes de ser 
expulso da Oficina de Jornalismo Impresso, por decisão abrupta que foi questionada pelo conjunto de alunos, pela 
primeira vez tinha feito com que a Facom tivesse um jornal-laboratório digno desse qualificativo.  

 

Montou e coordena dois grupos de pesquisas: o Grupo de Pesquisa em Mídia e Etnicidades da 
Facom (Etnomidia) e o Grupo de Pesquisa Permanecer Milton Santos. De 2010 a 2013, a 
Fundação Ford patrocinou no Etnomidia a pesquisa “Faces do Brasil”, de monitoramento de 17 
jornais e 6 revistas impressos de todo o país, para a verificação do discurso midiático quanto a 
grupos historicamente discriminados por sua condição étnica. 

Com patrocínio da Petrobras, desde 2012 viaja o Brasil e diversos países das Américas, da África, da Europa e mesmo da 
Ásia, nos passos de um dos mais reconhecidos e respeitados intelectuais brasileiros, o geógrafo Milton Santos. A pesquisa, 
que resultará em 2014 na biografia autorizada desse personagem ganhador do “Nobel” da Geografia, tem possibilitado a 
Fernando conhecer todo o mundo, diferentes povos e culturas. 

Sua trajetória acadêmica e seu ativismo sócio-político-cultural 
serão utilizados em benefício de uma faculdade mais 
transparente. Uma Facom que favoreça as ideias, os anseios e 
expectativas de desempenho de cada professor, de cada 
funcionário técnico-administrativo, de cada estudante faconiano. 

Ao estímulo a relações republicanas e democráticas. De respeito 
à diversidade e às liberdades de opinião e de expressão.  

Apoio aos projetos acadêmicos e de pesquisa. Reforço prioritário ao ensino de graduação. E incentivo ao desenvolvimento 
do corpo técnico, administrativo e de auxiliares. 

A Facom não pode mais se omitir. Precisa romper muros, visíveis ou simbólicos, e ir dialogar melhor com toda a Salvador, 
hoje carente de uma mídia menos submissa a interesses dos poderosos. Quem melhor que Fernando Conceição, com 
apoio dos colegas professores, funcionários técnico-administrativos e alunos, para liderar esse processo? Ele tem 
capacidade de articulações fora dos muros da faculdade e da Univesidade, exatamente por sua produção acadêmica – 5 
livros publicados na área, capítulos de livros e artigos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Um 
interlocutor dos movimentos sociais no país e no exterior. Experiência no Brasil e internacional, tendo percorrido o 
planeta em atividades de intercâmbio científico apoiado por instituições de fomento nacionais e estrangeiros, com as quais 
mantém relações de colaboração. 

 
Exemplar do JF quando 

Fernando era editor 
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Todas as energias serão utilizadas nos próximos 4 anos de 
gestão de Fernando para que a Facom saia do isolamento 
em que se encontra e se torne uma referência de parceira 
para a comunidade baiana. 

Atividades de extensão são fundamentais. Alunos e 
funcionários professores e técnico-administrativos terão 
apoio entusiástico na execução de atividades específicas e 
de atração de público. 

A Facom deve ser palco e espaço aberto a mostras de 
artes, de cinema, de fotografia, de oficinas, de 
festivais... 

Acima de tudo, um centro gerador de produção, 
tratamento, conhecimento e difusão de informação de 
qualidade. 

A Facom precisa ter JJoorrnnaaiiss  ee  rreevviissttaass periódicos, com 
circulação e distribuição regulares e certas, como já 
ocorreu. Seja nos suportes impressos, seja nos digitais. 

Mais ainda. A Facom deve estar à frente do processo de 
implantação de um canal de TTVV  UUnniivveerrssiittáárriiaa de sinal 
aberto, que transmita conteúdo de qualidade, criativo e 
diversificado. Acessível a qualquer pessoa que tenha um 
televisor ou qualquer aparelho eletrônico conectado à 
Internet. 

A Rádio Facom, cujas bases foram fundadas por 
Fernando, que também como editor aproximou o jornal-
laboratório dos assuntos cotidianos da cidade, deverá dar 
um passo adiante.  

Nossa rádio Facom, ideia original exatamente de 
Fernando, que a implementou em dois semestres em 2001, 
hoje restrita, servirá de gérmen para se ajudar na 
instalação da Rádio UFBA FM, a ser captada para 
além da área da grande região metropolitana. Com 
programação também qualificada, de prestação de serviços 
ao maior espectro possível da sociedade.  

Vamos gerir a Facom cuidando com carinho, atenção e 
respeito cada colega professor, do mais antigo ao mais 
novato. Independentemente de suas preferências políticas, 
ideológicas e pessoais. 

Cada funcionário técnico-administrativo será tratado 
como deve ser: um servidor público merecedor de 
todo nosso respeito. Pela compreensão do importante 
papel que desempenha para o bom funcionamento da 
instituição, receberá todo nosso apoio em suas 
reivindicações por uma jornada de trabalho contínua 
e por maiores oportunidades de capacitação. 

A “comunidade Facom” pode ter certeza: com ousadia, 
juntos enfrentaremos os desafios da conjuntura política 
que nos desafiam a nós, acadêmicos. 

AA  ddiirreeççããoo  ddaa  FFaaccoomm  eessttaarráá  nnaass  mmããooss  ddee  uumm  pprrooffeessssoorr  eemmppeennhhaaddoo  nnaa  lluuttaa  ppoorr  uumm  ppaaííss  mmeennooss  ddeessiigguuaall..  EE  ppoorr  uummaa  
UUnniivveerrssiiddaaddee  mmeerreecceeddoorraa  ddee  sseerr  aassssiimm  nnoommeeaaddaa::  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddee  ffaattoo..  AAmmbbiieennttee  ddee  ccuullttiivvoo  ddaa  ssaabbeeddoorriiaa  ee  ddoo  lliivvrree--ppeennssaarr..  

Com humildade, embora sem abrir mão da firmeza, envidaremos os esforços necessários para que nossos estudantes sejam 
reconhecidos lá fora como os melhores profissionais de sua área. 

Porque saberão encontrar na Facom aass  ccoonnddiiççõõeess  llaabboorraattoorriiaaiiss,,  ooss  eeqquuiippaammeennttooss, as pessoas e os amigos empenhados no 
melhor de si para o seu crescimento. Como sujeitos sociais, como profissionais e como seres humanos. 

 

Fernando Conceição, escritor 

de romance premiado, na 

FLICA ano passado, em mesa 

considerada da mais 

animada na festa literária de 

2012. 

 



4 

 

 

- PROGRAMA DE GESTÃO - 

 

1. Prioridade para a formação prática na graduação, à luz 
das teorias, nas habilitações de Jornalismo e Produção 
Cultural, além de apoio ao curso de Cinema, investindo 
no fortalecimento dos laboratórios, das oficinas e dos 
produtos editorais – impressos e digitais. 

2. Estímulo ao investimento na formação e qualificação de 
pessoal docente, técnico-administrativo e auxiliar, 
criando um ambiente de excelência na produtividade e 
nas relações humanas. 

3. Busca de parcerias interinstitucionais – acadêmicas, 
governamentais e da sociedade civil –, no Brasil e no 
exterior, projetando a Facom para além-muros. 

4. Situar a Facom na linha de frente para a implantação da 
TV e da Rádio Universitárias, abertas ao público em 
geral, como ocorre em grande parte das capitais 
brasileiras onde há universidade. 

5. Abrir o debate com as empresas que recrutam mão de 
obra entre os estudantes de Comunicação, visando 
dignificar a relação do profissional com o mercado. 

6. Fortalecer a pesquisa e os projetos de Pós-Graduação, 
visando a melhor posição científica possível, bem como 
ampliação da oferta de vagas. 

7. Fazer da Facom um ambiente de efervescência, 
frequentado pela comunidade e o público em geral em 
busca de atividades culturais e de debates. 

8. Lutar pela melhoria da qualidade dos programas de 
intercâmbio internacionais, para alunos e funcionários 
técnico-administrativos. 

9. Relações republicanas e estimulantes em todos os níveis. 

 

 

   
Dois de muitos momentos de viagens exploratórias de alunos da Facom pelo interior da Bahia: à esq., Barreiras (2002) e à dir., sertão de Canudos (2010). 

 

 

 

 

 

Fernando é professor-associado, pós-Doutor na Alemanha, doutor em Ciências das Comunicações pela ECA/USP, jornalista 
e escritor premiado. É um dos fundadores do Póscult, Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, 
onde dá aulas e orienta. Coordena os grupos de pesquisa Etnomidia e Permanecer Milton Santos, tendo sido nomeado por 
este intelectual como seu biógrafo. É ativista do movimento social, pioneiro do debate no Brasil sobre as políticas de ação 
afirmativa nas universidades. 

 

COM ELE, TENHA CERTEZA: A FACOM TERÁ A IMPORTÂNCIA QUE A COMUNICAÇÃO SOCIAL DEVE TER! 

Por uma Facom mais atuante: na prática e na sociedade. 
Transparente. Espaço aberto para o debate crítico! 


