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O Relatório de Atividades da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS, relativo ao ano de 2008, apresenta ações institucionais norteadas por princípios 

gerais de concepção da Universidade, que orientam o projeto da atual gestão da UEFS, a 

saber: a busca pela excelência acadêmica; a gestão e financiamento para a 

sustentabilidade; a interação entre a universidade e a sociedade; a valorização dos 

servidores técnico-administrativos e docentes; e a assistência estudantil. 

O ano de 2008 configurou-se como um ano de mudanças promissoras, 

iniciadas em 2007, no sentido de legitimar a democracia e a participação da comunidade 

universitária e externa na administração institucional e da afirmação de compromissos, a 

exemplo do Orçamento Participativo e do início do processo de estudo e discussão do 

novo Estatuto. 

Dentre as principais ações, destacam-se: a implantação do Programa de Pós-

Graduação em Zoologia, nível de Mestrado; ações de ampliação e modernização do 

acervo bibliográfico; o início das atividades, em caráter experimental, do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT); a articulação entre arte e ciência para difusão do 

conhecimento científico e desenvolvimento de metodologias de ensino; ações de 

preservação do patrimônio cultural intangível e o início das atividades da Editora 

Universitária, a UEFS Editora. 

Além disso, a Administração da UEFS envidou esforços na tarefa de gerir, da 

melhor forma possível, o processo de execução orçamentária, visando adquirir e 

adequar, principalmente, à infra-estrutura das instalações físicas, equipamentos e 

manutenção dos serviços administrativos e acadêmicos, através do suprimento das 

diversas demandas por materiais e serviços e reequipamento; bem como, os 

investimentos realizados na área de Tecnologia da Informação, com a finalidade de suprir 

deficiências e de estabelecer uma base de sustentação adequada às demandas da 

comunicação acadêmica. 

Desta forma, os dados e as análises que se seguem, são frutos das ações, 

dos esforços e das atividades de professores, estudantes e funcionários empenhados a 

cumprir a missão institucional desta Instituição. 

Feira de Santana, dezembro de 2008. 
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1. AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

1.1. DEMOCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

 

A UEFS possui um Estatuto, elaborado na década de 1970, que não 

corresponde mais à dinâmica atual da Universidade e da sociedade. Para dar viabilidade 

à proposta de discussões de um novo documento, com participação democrática, através 

de processo dialético e com o intuito de sensibilizar e congregar toda a comunidade 

universitária, a administração da Universidade Estadual de Feira de Santana instituiu 

através da Portaria 475/2008, de 14 de abril de 2008, um Grupo de Estudo e Discussão 

para a Elaboração do novo Estatuto da UEFS. Posteriormente, no dia 22 de outubro de 

2008, foi criada a Comissão Geral de Estatuinte, com o objetivo de elaborar a proposta 

do regimento. 

Além disso, a administração iniciou 

discussões sobre o processo de modernização da 

gestão administrativa da UEFS, principalmente 

através da designação de um Grupo de Trabalho 

para a modernização das rotinas administrativas, 

instituído em 21 de agosto de 2008, através da 

Portaria 1024/2008, que visa a integrar o plano de 

metas da atual gestão, discutindo, avaliando, revisando e propondo novos instrumentos 

de gestão administrativa. 

 

1.2. DIRETRIZ ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

 

A UEFS apresenta como diretriz estratégica territorial o fortalecimento do 

compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável da 

região do Semi-Árido e suas sub-regiões. Encontra-se localizada no município de Feira 

de Santana, nos limites de intersecção com Recôncavo e Semi-Árido Baianos. 

A identidade e missão da UEFS estão voltadas para a região do Semi-Árido e 

por sua inserção nesse bioma, alcança municípios de diversos territórios de identidade, a 

exemplo dos territórios do Portal do Sertão, do Sisal, da Bacia do Jacuípe, Vale do 

AAAAAAAAAAAAççççççççççççõõõõõõõõõõõõeeeeeeeeeeeessssssssssss            IIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnssssssssssssttttttttttttiiiiiiiiiiiittttttttttttuuuuuuuuuuuucccccccccccciiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiissssssssssss AAAAAAAAççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        IIIIIIIInnnnnnnnssssssssttttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuucccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiissssssss        
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Jequiriçá, Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte, Médio Rio de Contas e da Chapada 

Diamantina. 

Reafirma, assim, sua missão, alinhando ações de ensino, pesquisa e extensão 

para a melhoria da qualidade de vida, da preservação da identidade cultural e do avanço 

do conhecimento científico-tecnológico para o desenvolvimento sustentável do Semi-

Árido Baiano, mais particularmente do Território Portal de Sertão. 

 

1.3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

A UEFS realiza também ações voltadas para se consolidar como um espaço 

de produção e socialização do conhecimento e vem estabelecendo um canal permanente 

de comunicação com instituições governamentais, ONG’s, empresas do setor público e 

privado, instituições de ensino nacionais e internacionais, com vistas ao intercâmbio 

científico e cultural; estabelecimento de acordos, convênios e outras formas de parceria, 

na execução de programas, projetos e eventos de interesse comum; estratégias de 

captação de recursos, principalmente, objetivando promover a mútua cooperação. 

 

1.3.1 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

A cooperação internacional é realizada em parceria com outros países, por 

meio de programas que têm possibilitado a transferência de conhecimentos, tecnologias 

e o intercâmbio de experiências de sucesso. Em 2008, foram concretizadas diversas 

ações tais como missões e convênios de cooperação, com países como Portugal, e 

encontra-se em acordo com outros países como França, México, Dinamarca, entre 

outros, conforme Quadros 01 e 02 a seguir: 

QUADRO 01 
CONVÊNIOS EM ANDAMENTO – INTERNACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES PAÍS OBJETO/OBJETIVO 

Universidade de Aarhus Dinamarca 
Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o 
intercâmbio discente e docente. 

Universidade Católica de 
Louvain – UCL 

França 
Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o 
intercâmbio discente e docente. 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 01 

 
QUADRO 01 
CONVÊNIOS EM ANDAMENTO – INTERNACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES PAÍS OBJETO/OBJETIVO 

Instituto Politécnico de 
Bragança 

Portugal 
Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o 
intercâmbio discente e docente. 

Université de La 
Rochelle França 

Cooperação universitária no campo do ensino, da pesquisa e 
na mobilidade de estudantes e de professores. 

Universidade Nacional 
do Nordeste da 

Argentina – UNNE 
Argentina 

Fomentar o intercâmbio de informações e planos de estudos, 
programas acadêmicos de graduação e pós-graduação, 
seminários, cursos de capacitação, redes de bibliotecas, 
pesquisa, programas e projetos de extensão. 

Instituto Català De 
Paleoecologia Humana i 
Evolució Social –IPHES 

Espanha 

Desenvolver ações de intercâmbio de profissionais entre as 
duas instituições, por períodos variáveis; realizar atividades 
conjuntas, com a participação de cientistas e especialistas de 
ambas as instituições, através de assessorias, cursos, 
seminários, projetos de investigação; propiciar estadias de 
alunos de pós-graduação, para realizar atividades em ambas 
as instituições. 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 
 
 

QUADRO 02 
CONVÊNIOS VIGENTES – INTERNACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES PAÍS OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA 

Universidade do 
Minho 

Portugal 

Estabelecer e regulamentar um programa de 
cooperação acadêmica e científica entre a UEFS 
e a Universidade do Minho na área de Gestão e 
Direito Ambiental. 

26/03/2008 a 
26/03/2013 

Universidad 
Veracruzana 

México 

Desenvolvimento de projetos conjuntos de 
pesquisa, docência e difusão do conhecimento 
em temas relacionados com o setor agropecuário, 
florestal, pesqueiro e biológico, bem como o 
intercâmbio acadêmico, a mobilidade estudantil e 
a formação de recursos humanos em nível de 
especialização, mestrado e doutorado de seus 
acadêmicos. 

01/09/2008 a 
01/09/2011 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 

A cooperação nacional é um importante instrumento para o crescimento da 

Universidade, por fortalecer o conhecimento recíproco, ações e laços de parceria. Nestes 

termos, estão apresentados a seguir os convênios nacionais formados e em andamento, 

de acordo com os Quadros 03 e 04: 
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QUADRO 03 
CONVÊNIOS EM ANDAMENTO – NACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES OBJETO/OBJETIVO 

Conselho Regional de Medicina da Bahia - 
CREMEB 

Apoiar atividades relacionadas à pesquisa e avaliação 
da estrutura de hospitais de Ensino no Estado da 
Bahia 

J. R. Araújo & Araújo Ltda. – 
Araújo/Inteligência Relacional 

Desenvolver atividades de cooperação acadêmicas e 
técnico-científicas para o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e de extensão na área de saúde. 

Jornal Folha do Norte 

Cooperação técnica entre as partes para o 
desenvolvimento de atividades de higienização, 
catalogação, organização, restauração e digitação do 
acervo permanente de periódicos e do material 
iconográfico cadastrados na Editora. 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 
QUADRO 04 
CONVÊNIOS VIGENTES – NACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA 

Sociedade Mineira de Cultura 
com a interveniência da 
Pontifícia Universidade 

Católica – PUC 

Estabelecer cooperação acadêmico-científica, 
nas áreas da pesquisa, do ensino e da 

extensão, promovendo o intercâmbio discente 
e docente. 

16/09/2008 a 
16/09/2013 

Instituto Chico Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade – 

ICMBio/Projeto Pró-Arribada 

Implementar o projeto “Pro-Arribada” na 
região da Costa Norte e do Baixo Sul da 

Bahia, incluindo a Área de Proteção 
Ambiental – APA Estadual da Plataforma 

Continental do Litoral Norte da Bahia, 
denominada no Projeto como Região Alvo 02, 

no âmbito do FAUNA BRASIL. 

19/09/2008 a 
19/03/2011 

Instituto de Cooperação 
Belgo-brasileira para o 

Desenvolvimento Social – 
DISOPBRASIL 

Realizar cursos de formação para dirigentes e 
lideranças organizacionais sociais e do poder 

público, com vistas ao fortalecimento dos 
Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe, Portal 

do Sertão, Litoral Norte, Agreste de 
Alagoinhas, Vale do Jacuípe, Piemonte 

Paraguassu, Piemonte Chapada, Recôncavo, 
Baixo Sul e Nordeste II. 

16/05/2008 a 
14/05/2011 

Academia de Educação de 
Feira de Santana 

Conjugar esforços para o desenvolvimento de 
ações de mútuo interesse nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

27/03/2008 a 
14/05/2011 

Instituto Superior Dom 
Afonso III – INUAF 

Cooperação científica e técnica visando o 
intercâmbio de professores, investigadores e 

técnicos; a permuta de estudantes e a 
organização conjunta de seminários e 

congressos 

04/01/2008 a 
04/01/2010 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

Continua 
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Continuação do Quadro 04 

QUADRO 04 
CONVÊNIOS VIGENTES – NACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA 

Instituto Superior Dom 
Afonso III – INUAF 

Cooperação científica e técnica visando o 
intercâmbio de professores, investigadores e 
técnicos; a permuta de estudantes e a 
organização conjunta de seminários e 
congressos. 

04/01/2008 a 
04/01/2010 

BANCO REAL 
Viabilizar a construção de um Espaço de 
Convivência na UEFS, com o objetivo de criar 
um local harmonioso de lazer. 

01/04/2008 a 
01/04/2011 

Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano 

Estabelecer e regulamentar um programa de 
cooperação técnica e acadêmica visando o 
apoio na realização de estudos e pesquisas, 
relacionadas com os cursos de Pós-
Graduação, consultorias, conferências, 
publicações, cursos de treinamento e 
quaisquer outras atividades julgadas de 
interesse ou de conveniência pelos partícipes. 

17/06/2008 a 

17/06/2010 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado da Bahia 

– FAPESP 

Implantação do Sistema de Inovação da 
UEFS, objetivando a criação do Núcleo de 
Inovação Tecnológica – NIT. 

 

03/09/2008 a 
03/03/2010 

Fundo Municipal de Saúde 
de Feira de Santana 

Desenvolvimento de atividades de 
sensibilização, coleta, fornecimento e 
armazenamento de dentes coletados nos 
postos de saúde de Feira de Santana, para a 
organização, implantação e consolidação do 
Banco de Dentes do Curso de Odontologia da 
UEFS para fins de pesquisa, ensino e 
extensão. 

05/2008 a 06/2009 

Associação Centro de 
Educação Tecnológica do 
Estado da Bahia – Ascite 

Cooperação Técnica, Científica e Cultural 
para promoção de estudos e pesquisas; 
formação de recursos humanos; 
desenvolvimento de tecnologias alternativas; 
divulgação de informações técnico-científicas; 
defesa, preservação do meio ambiente; 
promoção do desenvolvimento sustentável; 
gestão sócio-ambiental; promoção do 
voluntariado nacional e internacional; novos 
modelos sócio-produtivos e sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego 
e crédito. 

26/08/2008 a 
26/08/2011 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 
Continua 
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Continuação do quadro 04 
 
QUADRO 04 
CONVÊNIOS VIGENTES – NACIONAIS 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA 

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – 

SECTI 

Construção de uma colônia de robôs 
autônomos para reconhecimento, busca e 
inspeção. 

03/07/2008 a 
03/07/2010 

Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – 

SECTI 

Aquisição, processamento e análise de dados 
espectroradiométricos de Plantas Nativas e 
cultivadas no Estado da Bahia 

03/07/2008 a 
03/07/2010 

Prefeitura Municipal de 
Jacobina 

Termo de cooperação a ser desenvolvido por 
meio de projetos ou ações. 

07/03/2008 a 
07/03/2013 

Tribunal Eleitoral da Bahia 

Cooperação para o incentivo dos alunos dos 
cursos de graduação nas áreas de tecnologia 
e ciências exatas, de Ciências Humanas e 
Filosofia, de Letras e Artes, das Ciências 
Naturais e da Saúde a comporem Mesa 
Receptora de votos do município onde são 
inscritos nas eleições de 2008. 

15/05/2008 a 
31/12/2008 

Cooperativa de Teatro para a 
Infância e Juventude da 

Bahia 

Conjugar esforços para o desenvolvimento de 
ações de mútuo interesse nas áreas de 
pesquisa, extensão, cultura, arte e educação. 

18/06/2008 a 
14/05/2011 

Instituto Uiraçu 

Cooperação técnico-científica e cultural para 
a promoção de estudos e pesquisas; recursos 
humanos; desenvolvimento de tecnologias 
alternativas; divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos; defesa 
e preservação do meio ambiente. 

28/02/2008 a 
28/02/2011 

Movimento Internacional pela 
Paz e Não-violência – 

MOVPAZ 

Cooperação visando à promoção de uma 
cultura de paz no Campus da UEFS, no 
Município de Feira de Santana e região. 

28/03/2008 a 
28/03/2009 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 
 

1.3.2 CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA  

 

No sentido de consolidar e de cumprir suas atribuições institucionais, a UEFS 

tem se organizado para a realização de funções referentes às relações institucionais 

nacionais e internacionais, que envolvem mobilidade discente e docente, 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e captação de recursos, através 

dos convênios que aparecem no Quadro 05: 
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QUADRO 05 
CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA 
UEFS, 2008 

INSTITUIÇÕES PAÍS OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA 

Universidade 
de Artois 

França 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

31/08/2005 a 
31/08/2010 

Universidade 
de Coimbra Portugal 

Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

15/02/2001 a 
15/02/2011 

Universidade 
de Évora 

Portugal 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

30/06/2004 a 
30/05/2009 

Universidade 
Estadual do 

Pará – UEPA 
Pará 

Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

13/12/2006 a 
13/12/2011 

Universidade 
Pierre Mendès 

– Grenoble 
França 

Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

19/10/07 a 
19/10/2012 

Universidade 
Autónoma de 

Lisboa – 
Ceu/Ual 

Portugal 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

12/05/2003 – Tempo 
de vigência 

indeterminado. 

Universidade 
Técnica de 

Lisboa 
Portugal 

Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

30/06/2004 a 
30/06/2009 

European 
University 

Portugal 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

30/10/2002 - Tempo 
de vigência 

indeterminado. 

Universidade 
do Mississippi 

Eua 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

22/01/2007 a 
22/01/2012 

Universidade 
de Cantabria Espanha 

Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

18/11/02 - Tempo de 
vigência 

indeterminado 

Universidade 
Camagüey 

Cuba 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

19/04/2005 a 
19/04/2010 

UESB Brasil/BA 
Cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, 
promovendo o intercâmbio discente e docente. 

09/10/2007 - Tempo 
de vigência 

indeterminado. 

UFRB Brasil/BA 

Desenvolvimento de programa de Pós-
Graduação nos Campi da UEFS e UFRB, 

denominado "Programa de Pós-Graduação em 
Diversidade Cultural e Desenvolvimento 

Territorial". 

09/05/2007 a 
09/05/2012 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 
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1.3.3 MOBILIDADE ESTUDANTIL 

 

A mobilidade estudantil representa uma oportunidade para troca de 

experiências acadêmicas e de integração aos diversos contextos e cenários mundiais, 

proporcionando uma visão mais abrangente das diferentes realidades de regiões do 

Brasil ou de outros países, de acordo Quadro 06: 

 

QUADRO 06 
MOBILIDADE ESTUDANTIL 
UEFS, 2008 

Nº ESTUDANTES INSTITUIÇÃO PAÍS 

02 
Universidade de Évora 

Programa de Intercâmbio Discente com 

a Universidade de Évora 

Portugal 

Fonte: UEFS/Aeri, 2008. 

 

1.3.4 RECURSOS CAPTADOS 

 

A captação de recursos é, atualmente, um dos maiores desafios das 

universidades brasileiras. Neste sentido, a maior parte dos projetos inseridos dentro de 

uma universidade surge dos ideais de colaboradores com espírito empreendedor, que, 

identificando uma necessidade em determinada área, começam a mobilizar recursos e 

sua rede de contatos, para construir um projeto, buscando resolver ou minimizar aquela 

demanda. 

A partir desta perspectiva, a UEFS objetiva nortear estes empreendedores, 

sugerindo caminhos, indicando ferramentas, realizando contatos, visitas, reuniões e 

métodos de captação de recursos mais eficientes, ampliando assim o potencial de cada 

projeto. 

 

1.4. GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 

 
No que concerne à gestão de convênios e contratos, a administração da UEFS 

implantou a Assessoria Técnica de Contratos e Convênios – ATCC, com o objetivo de 

aperfeiçoar os mecanismos de controle dos gastos de contratos e convênios e 

acompanhar a execução dos mesmos, possibilitando subsidiar a administração nos 

processos de celebração e renegociação, a partir de indicadores de desempenho e 

resultados. Abaixo, Tabela 01 e 02 com a captação de recursos de convênios. 
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TABELA 01 
RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS EM 2008 
UEFS 2008 

CONVÊNIO OBJETO VALOR (R$)  

UEFS/MCT 2008 Apoiar o Programa Pesquisa em Biodiversidade do Semiárido 414.704,00 

UEFS/Finep 2513/03 
Apoio a projetos de manutenção de laboratórios para pesquisa 

em biodiversidade no Semiárido 
252.000,00 

UEFS/Finep 1037/06 
Ampliação e modernização da Infraestrutura de pesquisa e pós-

graduação na UEFS 
1.350,00 

UEFS/Finep 0766/05 
Ampliação de infraestrutura de pesquisa para desenvolvimento 

da pós-graduação no Semiárido (ampliação do herbário) 
315.000,00 

UEFS/Finep 0700/02 Programa Integrado de Pesquisa na UEFS 529.678,00 

UEFS/FINEP 0241/07 Ampliação da infraestrutura de pesquisa e pós-graduação 1.625,00 

UEFS/MEC/Sesu PET 
Assegurar a continuação e manutenção do Programa de 

Educação Tutorial – PET 
136.584,00 

UEFS/MEC/Sesu 

141/2007 
Modernização da infraestrutura de redes da UEFS 1.000.000,00 

UEFS/MEC/Sesu 

123/2006 

Ampliação do Espaço de Convivência - adequação às 

necessidades atuais dos estudantes de baixa renda da UEFS 
1.250.000,00 

UEFS/MEC/Sesu 

081/07  

Financiamento do Projeto "Ensinar e aprender brincando: 

formação de docentes" 
20.000,00 

UEFS/Capes 
Concessão de bolsas de estudo. Recursos vinculados ao 

Programa Demanda Social 
342.448,00 

UEFS/Capes/Picdt 

2008 

Concessão de bolsas de estudo no país, Programa PICDT, em 

nível de pós-graduação, aprovado pela CAPES 
256.728,00 

UEFS/Capes/Proap 

2007 

Formação de recursos humanos em nível de mestrado e 

doutorado nas áreas de ciência, tecnologia e cultura 
141.777,74 

UEFS/Ministério da 

Saúde 

Realização de estudo para caracterização da saúde mental no 

município de Feira de Santana 
120.930,56 

TOTAL 4.782.825,30 

Fonte: UEFS / ATCC, 2008. 

 
TABELA 02 
OUTROS RECURSOS CAPTADOS EM 2008 
UEFS 2008 

FONTE VALOR (R$) 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB 251.134,00 

Banco Real 50.000,00 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb – 
Edital: Política de Implantação da Internacionalização da UEFS 

79.892,26 

TOTAL 386.026,26 
Fonte: UEFS / ATCC, 2008.
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2. AÇÕES DE ENSINO 

 

2.1. GRADUAÇÃO 

A ação acadêmica na graduação é 

direcionada a atender à autoexigência da UEFS de 

ser social e geograficamente referenciada, com a 

ênfase no desenvolvimento sustentável, como 

diretriz para a produção do conhecimento, em 

específico, no âmbito regional do Semiárido. A 

oferta regular de vagas dos cursos de graduação 

manteve-se inalterada nos três últimos anos, conforme Tabela 03: 

 

TABELA 03 
CURSOS DE OFERTA REGULAR COM SUAS RESPECTIVAS VAGAS  ANUAIS 
UEFS, 2006-2008 

VAGAS ÁREA CURSO/NÍVEL 
2006 2007 2008 

Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas 80 80 80 
Licenciatura em Educação Física 80 80 80 
Bacharelado em Enfermagem 80 80 80 
Bacharelado em Ciências Farmacêuticas 30 30 30 
Bacharelado em Medicina 30 30 30 

Ciências 
Naturais e da 
Saúde 

Bacharelado em Odontologia 60 60 60 
Bacharelado em Ciências Contábeis 80 80 80 
Bacharelado em Ciências Econômicas 80 80 80 
Bacharelado em Administração 80 80 80 
Bacharelado em Direito 80 80 80 
Licenciatura em História 80 80 80 
Bacharelado e Licenciatura em Geografia 80 80 80 
Licenciatura em Pedagogia 80 80 80 

Ciências 
Humanas e 
Filosofia 

Licenciatura Plena em Pedagogia das Séries Iniciais (*) 80 80 80 
Licenciatura em Letras com Língua Espanhola 40 40 40 
Licenciatura em Letras com Língua Francesa 30 30 30 
Licenciatura em Letras com Língua Inglesa 40 40 40 
Licenciatura em Letras Vernáculas (Feira de Santana) 80 80 80 

Letras e Artes 

Licenciatura em Letras Vernáculas (Santo Amaro) 0 0 0 
Bacharelado em Engenharia Civil 80 80 80 
Bacharelado em Engenharia de Alimentos 80 80 80 
Bacharelado em Engenharia da Computação 40 40 40 
Bacharelado e Licenciatura em Física 80 80 80 

Ciências 
Exatas e 
Tecnologia 

Licenciatura em Matemática 80 80 80 

TOTAL 1.550 1.550 1.550 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 
(*) Programa de Formação de Professores – Oferta Regular em Feira de Santana (Vespertino e Noturno) 

AAAAAAAAAAAAççççççççççççõõõõõõõõõõõõeeeeeeeeeeeessssssssssss            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            EEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnssssssssssssiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnoooooooooooo AAAAAAAAççççççççõõõõõõõõeeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        EEEEEEEEnnnnnnnnssssssssiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        
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2.1.1. DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES POR CURSO 

 
A seguir, é apresentada a relação dos alunos matriculados por Cursos de 

Graduação na UEFS, dos anos de 2007 a 2008: 

 

 

TABELA 04 
RELAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS POR CURSO 
UEFS, 2007-2008 

ALUNOS MATRICULADOS 
CURSO 

2006.2 2007.1 2007.2  2008.1 
Administração 413 411 408 410 

Ciências Contábeis 443 425 406 404 

Ciências Econômicas 420 413 411 416 

Direito 419 421 410 405 

Enfermagem 341 338 333 337 

Engenharia Civil 396 414 406 400 

Engenharia da Computação 116 152 142 169 

Ciências Biológicas 347 349 337 342 

Licenciatura em Educação Física 276 289 295 281 

Física 307 297 291 261 

Licenciatura em Geografia 403 414 404 405 

Licenciatura em História (Currículo novo) 331 335 318 301 

Licenciatura em Letras com Língua Francesa 128 120 128 120 

Licenciatura em Letras com Língua Inglesa 149 149 140 135 

Licenciatura em Letras Vernáculas – Feira de Santana 339 343 333 325 

Licenciatura em Letras Vernáculas – Santo Amaro 004 003 003 001 

Licenciatura em Letras com Espanhol 167 162 161 160 

Licenciatura em Matemática  316 297 293 287 

Licenciatura em Pedagogia 328 335 335 325 

Odontologia 238 245 248 259 

Ciências Farmacêuticas 129 133 121 113 

Medicina 115 144 144 152 

Engenharia de Alimentos 365 349 342 348 

TOTAL 6.490 6.538 6.409 6.356 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 

TABELA 05 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DAS SÉRIES INICIAIS  
UEFS, 2006-2008 

ALUNOS MATRICULADOS  
CURSO 

2006.2 2007.1 2007.2 2008.1 
Licenciatura para o Ensino Fundamental – Feira de 
Santana 

219 226 217 225 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 
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TABELA 06 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 5ª A 8ª SÉRI E 
UEFS, 2006-2008 

ALUNOS MATRICULADOS  
CURSO 

2006.2 2007.1 2007.2 2008.1 

Licenciatura Plena em Vernáculas - - - - 
Licenciatura Plena em Vernáculas – Santo Amaro - - - - 
Licenciatura Plena em Geografia - 01  - 
Licenciatura Plena em História - - - - 
Licenciatura Plena em Matemática 32 - 33 - 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 45 45 45 - 
Licenciatura Plena em inglês 48 48 48 - 
Licenciatura Plena em Física 42 - - 38 

SUBTOTAL 167 94 126 38 
TOTAL GERAL 6.876 6.858 6.752 6.619 

Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 

 

 
TABELA 07 
DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PELO PROGRAMA DE 
REINTEGRAÇÃO 2007 
UEFS, 2006-2008 

VAGAS 
 

CURSO 
2007.1 2007.2 

CANDIDATOS 
INSCRITOS 

2007.2 

CANDIDATOS 
CONVOCADOS 

2007.2 

CANDIDATOS 
INSCRITOS 

2008.1 

CANDIDATOS 
CONVOCADOS 

2008.1 

Medicina 3 0 00 00 00 00 
Enfermagem 4 2 02 02 01 01 
Odontologia 3 2 00 00 00 00 
Administração 4 4 12 04 08 04 
Ciências Contábeis 4 2 11 02 09 02 
Ciências Econômicas 4 4 13 04 12 04 
Ciências Farmacêuticas 3 3 00 00 00 00 
Direito 4 4 02 02 00 00 
Engenharia Civil 4 4 06 04 05 04 
Engenharia de Alimentos 4  01 01 00 00 
Lic. e Bach. em Física 4 4 02 01 04 03 
Lic. e Bach. em Ciências 
Biológicas 

4 4 02 01 05 04 

Lic. e Bach. em Geografia 4 4 06 04 09 04 
Lic. em Educação Física 4 4 02 02 01 01 
Lic. em História 4 4 02 03 00 00 
Lic. em Letras com 
Língua Espanhola 

2 2 01 01 01 01 

Lic. em Letras com 
Língua Francesa 

2 2 02 02 02 02 

Lic. em Letras com 
Língua Inglesa 

2 2 04 02 02 01 

Lic. em Letras Vernáculas 4 0 00 00 5 02 
Lic. em Matemática 4 4 05 03 03 03 
Lic. em Pedagogia 4 2 01 01 01 01 
Engenharia da 
Computação 

3 3 00 00 00 00 

TOTAL 78 64 74 39 68 37 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008 
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TABELA 08 
DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PELO PROGRAMA DE 
REINGRESSO 2007 
UEFS, 2008 

VAGAS 
CURSO 

2007.1 2007.2 

CANDIDATOS  
INSCRITOS 

2007.2 

CANDIDATOS 
CONVOCADOS 

2007.2 

CANDIDATOS  
INSCRITOS 

2008.1 

CANDIDATOS  
CONVOCADOS 

2008.1 
Licenciatura e 
Bacharelado 
em Geografia 

4 4 09 04 09 04 

Licenciatura e 
Bacharelado 
em Biologia 

4 4 01 01 03 02 

TOTAL 08 08 10 05 12 06 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008 

 

 

 

2.1.2. EVASÃO: DESCOMPASSO ENTRE INGRESSANTES E EGR ESSOS 

 

Durante o ano de 2008, o percentual de evasão foi um pouco acima de 5%, 

maior que o ano de 2006 e 2007, que foi de 4%. A Comissão de Acesso e Permanência 

vem buscando soluções mais efetivas para resgatar os índices de permanência e de 

integralização aos cursos. Abaixo, segue a Tabela 09, que demonstra essa relação: 

 

TABELA 09 
RELAÇÃO DOS ALUNOS EVADIDOS 
UEFS, 2008 

ALUNOS 
MATRICULADOS  ALUNOS EVADIDOS 

CURSO 
2008.1 *ABAN- 

DONO 
**TRANSFE-

RÊNCIA *CANCELADO  **TRANCA-
MENTO 

Administração 410 020 - 007 013 
Ciências Contábeis 398 015 - 003 009 
Ciências Econômicas 416 016 001 003 016 
Direito 405 010 - 001 009 
Enfermagem 337 010 - 007 015 
Engenharia Civil 400 015 001 003 028 
Engenharia da Computação 169 002 - 001 021 
Ciências Biológicas 342 017 - 006 036 
Licenciatura em Educação Física 281 014 - 003 018 
Física 261 043 - 006 032 
Licenciatura em Geografia 405 027 - 002 044 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 
 

Continua 
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Continuação da Tabela 09 

 

TABELA 09 
RELAÇÃO DOS ALUNOS EVADIDOS 
UEFS, 2008 

ALUNOS 
MATRICULADOS  ALUNOS EVADIDOS 

CURSO 
2008.1 *ABAN- 

DONO 
**TRANSFE-

RÊNCIA *CANCELADO  **TRANCA-
MENTO 

Licenciatura em História (currículo 
novo) 

301 
010 - 003 038 

Lic. em Letras com Língua Francesa 120 009 - 001 007 
Lic. em Letras com Língua Inglesa 135 007 001 004 007 
Lic. em Letras Vernáculas – Feira de 
Santana 

325 
007 - 002 011 

Lic. em Letras Vernáculas – Santo 
Amaro 

001 
- - - - 

Licenciatura em Letras com Espanhol 160 004 - 002 007 
Licenciatura em Matemática 287 022 - 001 036 
Licenciatura em Pedagogia 325 009 - 001 028 
Odontologia 259 007 - 002 002 
Ciências Farmacêuticas 113 007 001 - 007 
Medicina 152 - - 001 001 
Engenharia de Alimentos 348 020 - 002 034 

SUBTOTAL 2.526 102 002 019 178 

Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 
* Os números referem-se a Abandonos e Cancelados do semestre 2007.2, pois o calendário acadêmico se encontra no início do 
semestre 2008.1. 
** Os números referem-se à Transferência (interna e externa) e Trancamento do semestre 2007.2, pois conforme o calendário 
universitário 2008.1 o período para solicitação dos mesmos ainda não foi iniciado. 
 

TABELA 10 
RELAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS POR CURSO 
UEFS, 2006-2008 

ALUNOS EGRESSOS CURSOS 
2006.1 2006.2 2007.1 2007.2* 

Cursos Regulares 616 533 502 614 

Bacharelado em Administração 32 21 22 19 

Bacharelado em Ciências Contábeis 34 39 39 24 

Bacharelado em Ciências Econômicas 16 29 17 42 

Bacharelado em Direito 28 26 39 35 

Bacharelado em Enfermagem 33 34 38 23 

Bacharelado em Engenharia Civil 17 11 30 26 

Bacharelado em Engenharia da Computação - - - 06 

Licenciatura em Ciências Biológicas 21 17 29 24 

Bacharelado em Ciências Biológicas 21 12 10 25 

Licenciatura em Educação Física 22 18 21 36 

Licenciatura em Física 06 13 01 06 

Bacharelado em Física 05 04 01 - 

Licenciatura em Geografia 47 22 18 44 

Licenciatura em História 32 27 37 28 

Licenciatura em Letras com Língua Francesa 13 07 08 14 

Licenciatura em Letras com Língua Inglesa 16 11 10 13 

Licenciatura em Letras Vernáculas – Feira de Santana 39 31 41 38 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 
Continua 
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Continuação da Tabela 10 

 
TABELA 10 
RELAÇÃO DOS ALUNOS EGRESSOS POR CURSO 
UEFS, 2006-2008 

ALUNOS EGRESSOS CURSOS 
2006.1 2006.2 2007.1 2007.2* 

Licenciatura em Letras Vernáculas – Santo Amaro 02 01 - 01 

Licenciatura em Letras com Espanhol 16 20 14 12 

Licenciatura em Matemática 59 30 53 26 

Licenciatura em Pedagogia 34 27 32 40 
Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais – Feira de 
Santana 

91 71 - 69 

Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais – Amélia 
Rodrigues* 

- - - 01 

Bacharelado em Odontologia 11 17 24 18 

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas 01 14 02 23 

Bacharelado em Medicina - - - - 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 20 31 16 21 
Programa de Formação de Professores 253  01 243 125 
Licenciatura Plena em Vernáculas – Feira de Santana 44 - 44 - 
Licenciatura Plena em Vernáculas – Santo Amaro 45 01 45 - 
Licenciatura Plena em Geografia 42 - 32 - 
Licenciatura Plena em História 39 - 39 - 
Licenciatura Plena em Matemática 38 - 38 32 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 45 - 45 45 
Licenciatura Plena em Letras com Língua Inglesa - - - 48 
Licenciatura Plena em Física - - - - 
TOTAL 869 534 745 739 
Fonte: UEFS / Prograd, 2008. 
* Aluno remanescente de turmas antigas. 

 
2.1.3.  ACESSO: SISTEMA DE COTAS 

 

O acesso ao ensino superior através do sistema de cotas é estabelecido de 

acordo com a norma, ou seja, 50% das vagas são preenchidas por candidatos que 

possuam o perfil exigido para as condições de “cotistas”, por exemplo: os candidatos 

deverão ser originários de escola pública, dentre esses, 80% das vagas ficam para os 

autodeclarados pretos e pardos. Os candidatos “cotistas”, em sua totalidade ou em parte, 

durante a realização do Processo Seletivo não possuem qualquer benefício específico, 

ou seja, é possível que parte ou o total dos 50% das vagas de “cotistas” sejam 

preenchidos, respeitando-se o processo geral de classificação. A seguir, na Tabela 11: 
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TABELA 11 

DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS PELO  SISTEMA DE COTAS 
UEFS, 2008 

CURSO NÃO-COTISTA COTISTAS TOTAL  
Lic. em Letras Vernáculas (Feira de Santana) 16 23 39 
Lic. em Letras com Língua Inglesa 10 10 20 
Lic. em Letras com Língua Francesa 03 12 15 
Licenciatura em Letras com Espanhol 01 19 20 
Administração 20 21 41 
Ciências Contábeis 20 20 40 
Ciências Econômicas 20 20 40 
Licenciatura em História (currículo novo) 17 23 40 
Licenciatura em Geografia 14 25 39 
Licenciatura em Pedagogia 13 27 40 
Direito 20 20 40 
Engenharia Civil 17 21 38 
Licenciatura em Matemática 12 28 40 
Física 07 14 21 
Engenharia de Alimentos 20 20 40 
Engenharia da Computação 20 20 40 
Ciências Biológicas 20 19 39 
Enfermagem 20 21 41 
Odontologia 15 17 32 
Licenciatura em Educação Física 20 20 40 
Ciências Farmacêuticas 15 16 31 
Medicina 15 16 31 

TOTAL 335 432 767 
Fonte: UEFS / Prograd/DAA/CSA, 2008. 

 
2.1.4. DESEMPENHO DOS CURSOS NAS AVALIAÇÕES EXTERNA S 

(ENADE) 
 

No Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), os cursos 

participantes obtiveram os seguintes conceitos: Enfermagem 2; Farmácia 4; Odontologia 

4. O Curso de Medicina ficou sem conceito “SC”, pelo fato de ainda não possuir alunos 

na condição de concluintes para compor a média. 

 
TABELA 12 
DESEMPENHO DE CURSOS NO ENADE DE 2008 
UEFS, 2008 

MÉDIA DA FORMAÇÃO 
GERAL 

MÉDIA DO COMPONENTE 
ESPECÍFICO CURSOS CONCEITO* 

INGRESSAN-
TES 

CONCLUIN-
TES 

INGRESSAN-
TES CONCLUINTES 

Educação Física 1 16.2 32.7 16.3 35.3 

Enfermagem 2 16.3 39.6 10.4 35.1 

Farmácia 4 62.8 57.9 35.8 49.1 

Medicina SC** 71.9 - 42.9 - 

Odontologia 4 64.1 61.1 37.1 60.4 
Fonte: UEFS / Prograd/INEP, 2008 
* O conceito máximo é 5,0. 
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2.1.7. PROGRAMAS DE MONITORIA  
 

O Programa de Monitoria proporciona a participação de estudantes da 

graduação a concorrerem às vagas em projetos previamente selecionados, através de 

publicações de editais anuais. Tem o objetivo, não apenas de estimular o interesse para 

o exercício do magistério, em que se trabalha ainda em curso, como de uma formação 

profissional continuada. 

Este Programa oferece bolsas anuais no valor de R$ 350,00 e o 

preenchimento das vagas é mediante processo seletivo, atendendo às normas da 

Resolução CONSEPE 40/2001. É permitido ao estudante permanecer na monitoria após 

um ano, desde que aprovado em novos processos seletivos. Abaixo segue a Tabela 13, 

que apresenta o número de bolsas concedidas por curso: 
 

TABELA 13 
DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS DE MONITORIA OCUPADAS POR CURSO 
UEFS, 2008 

DEPARTAMENTOS CURSOS BOLSAS 

Ciências Biológicas 4 

Ciências Farmacêuticas 1 

Enfermagem 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Geografia 1 

Ciências Biológicas 

Subtotal 8 

Ciências Biológicas 1 

Ciências Farmacêuticas 1 

Engenharia da Computação 1 

Engenharia de Alimentos 1 

Geografia 1 

Matemática 2 

Ciências Exatas 

Subtotal 7 

História 4 

Letras Vernáculas 1 Ciências Humanas e Filosofia 

Subtotal 5 

Ciências Contábeis 1 

Ciências Econômicas 2 

Direito 5 
Ciências Sociais Aplicadas 

Subtotal 8 

Educação Física 1 

História 1 

Pedagogia 4 
Educação 

Subtotal 6 

Física 9 
Física 

Subtotal 9 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008 
Continua 
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Continuação da Tabela 13 

 

TABELA 13 
DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS DE MONITORIA OCUPADAS POR CURSO 
UEFS, 2008 

DEPARTAMENTOS CURSOS BOLSAS 

Engenharia Civil 2 

Engenharia de Alimentos 1 

Letras com Língua Espanhola 1 

Letras com Língua Francesa 1 

Letras Vernáculas 1 

Letras e Artes 

Subtotal 6 

Ciências Farmacêuticas 7 

Educação Física 2 

Enfermagem 5 

Medicina 3 

Odontologia 1 

Saúde 

Subtotal 18 

Engenharia da Computação 2 

Engenharia de Alimentos 5 Tecnologia 

Subtotal 7 

TOTAL GERAL 74 

CURSOS ATENDIDOS 20 

MÉDIA POR CURSO 3,7 

  MÉDIA POR DEPARTAMENTO 8,2 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008 

 

2.1.8. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

O Programa de Educação Tutorial é uma iniciativa do MEC, que tem como 

finalidade aperfeiçoar e qualificar o ensino da graduação no país; incentivar e aprimorar 

atividades destinadas a integrar ensino, pesquisa e extensão. É composto por grupos 

tutoriais de aprendizagem, que buscam propiciar aos alunos de graduação condições 

para a realização de atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão de 

forma integrada, atividades estas que complementam a sua formação acadêmica. 

O PET foi implantado em junho de 2006 no curso de Engenharia de 

Computação na Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Através de práticas de estudo, pesquisa e desenvolvimento, o grupo tem, ao 

longo de um ano de sua implantação, tentado construir uma base sólida de conhecimento 

e capacitação e contribuir para os principais setores que a tecnologia permite alcançar. A 

evolução do grupo acontece por meio de técnicas de desenvolvimento e engenharia de 

software, atrelada aos princípios do software livre, a equipe de trabalho vem realizando 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 32 

algumas atividades focando já na continuidade e expansão de seus trabalhos e na 

melhoria de alguns setores mais prioritários desta Universidade. A seguir, as Tabelas 14 

e 15 com distribuição de bolsas, do Programa de Educação Tutorial, oferecidas e 

contratadas em 2008: 

 
TABELA 14 
DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS OFERECIDAS PELO PET 
UEFS, 2008 

DEPARTAMENTO DOS 

ORIENTADORES 
CURSO Nº. DE BOLSAS 

Ciências Sociais Aplicadas Ciências Econômicas 08 

Tecnologia Engenharia da Computação 08 

Saúde Odontologia 08 

TOTAL DE BOLSAS  24 
TOTAL GERAL 

CURSOS ATENDIDOS 03 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 
TABELA 15 
TOTAL DE BOLSISTAS PET CONTRATADOS EM 2008 
UEFS, 2008 

EDITAL VAGAS 
OFERECI-

DAS 

Nº. DE 
INSCRITOS 

INSCRIÇÃO 
DEFINITIVA 

CONVÊ-
NIO 

CONTR. EXONERAÇÃO 
A PEDIDO 

VAGAS 
OCIOSAS 

EM 12/2008 
01/08 12 19 19 12 12 0 0 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 
 
 

Para cada curso do Programa PET (Eng. Computação, Economia, 

Odontologia) foram oferecidas 4 bolsas. Inscreveram-se 07 alunos para concorrer às 

bolsas de Odontologia, 07 para as bolsas de Economia e 05 para Engenharia da 

Computação. O número de Bolsas ofertadas pelo convênio no ano de 2008 foi 12, todas 

preenchidas. 

 

2.1.9. PROCESSO SELETIVO: OFERTA REGULAR E ESPECIAL   
 

 

O Processo Seletivo – PROSEL da UEFS 

acontece semestralmente para os cursos de graduação 

de oferta regular, exceto para os cursos de Engenharia 

da Computação, Ciências Farmacêuticas e Medicina, que 

são realizados, unicamente, no inicio de cada ano letivo, conforme demonstra a Tabela 

16 e a Tabela 17, com o número total de aprovados no Prosel realizado em 2008.1 e 

2008.2: 
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TABELA 16 
RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROSEL – CANDIDATO/VAGA PO R CURSO 
UEFS, 2008 

2008 

N.º DE VAGAS N.º DE 
INSCRITOS 

RELAÇÃO 
CANDIDATO/VAGA 

CURSOS 

2008.1 2008.2 2008.1 2008.2 2008.1 2008.2 
Administração 40 40 956 824 23,9 20,6 
Ciências Contábeis 40 40 625 591 15,625 14,775 
Ciências Econômicas 40 40 352 542 8,8 13,55 
Ciências Farmacêuticas* 30 - 568 - 18,9333 - 
Direito 40 40 1.380 1.691 34,5 42,275 
Enfermagem 40 40 1.314 1.511 32,85 37,775 
Engenharia Civil 40 40 546 1.033 13,65 25,825 
Engenharia da Computação* 40 - 694 - 17,35 - 
Engenharia de Alimentos 40 40 412 585 10,3 14,625 
Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 40 40 755 847 18,875 21,175 
Lic. em Letras com Espanhol 20 20 210 166 10,5 8,3 
Lic. em Letras com Francês 15 15 60 50 4 3,3333 
Lic. em Letras com Inglês 20 20 140 113 7 5,65 
Lic. em Letras Vernáculas 40 40 440 320 11 8 
Licenciatura e Bacharelado em 
Física 40 40 157 196 3,925 4,9 
Licenciatura em Educação Física 40 40 631 511 15,775 12,775 
Licenciatura em Geografia 40 40 490 344 12,25 8,6 
Licenciatura em História 40 40 571 410 14,275 10,25 
Licenciatura em Matemática 40 40 289 218 7,225 5,45 
Licenciatura em Pedagogia 40 40 596 383 14,9 9,575 
Medicina* 30 - 2.209 - 73,6333 - 
Odontologia 30 30 720 955 24 31,8333 

TOTAL 785 685 14.115 11.290 17,9808 16,4817 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 
*O PROCESSO SELETIVO OCORREU EM APENAS UM SEMESTRE 
 

 

TABELA 17 
NÚMERO DE APROVADOS NO PROSEL  
UEFS 2008. 

PROCESSO SELETIVO Nº DE APROVADOS 

2008.1 777 

2008.2 691 

TOTAL 1.468 

Fonte: UEFS/Seleção e Admissão, 2008 
 

 

Para os cursos que fazem parte dos Programas de Formação para 

Professores, é realizado Processo Seletivo em períodos definidos pelas demandas 

oriundas do(s) Município(s) e do Estado da Bahia, por exemplo, o curso de Licenciatura 

em Pedagogia, com Habilitação nas Séries Iniciais, é desenvolvido pela própria 

Universidade Estadual de Feira de Santana em parceria com as Prefeituras Municipais; a 
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Licenciatura nos Cursos das Áreas Básicas é uma parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado. Para uma maior compreensão, abaixo Tabela 18: 

 

TABELA 18 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO NAS  SÉRIAS INICIAIS: RELAÇÃO 
CANDIDATO/VAGA – PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 
UEFS 2008 

N.ºDE 
VAGAS 

N.ºDE 
INSCRITOS 

RELAÇÃO  
CANDIDATO/VA

GA 
CURSOS 

2008 2008 2008 
Licenciatura Plena em Pedagogia do Ensino 
Fundamental (noturno) 

40 191 4,775 

Licenciatura Plena em Pedagogia do Ensino 
Fundamental (vespertino) 

40 120 3 

TOTAL 80 311 3,8875 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 
É através do Programa de Formação de Professores que as Universidades 

demonstram seu importante papel na elevação da qualidade da educação básica, por 

meio da formação inicial e continuada dos profissionais em educação. 

A seguir, Tabela 19 com a oferta de 350 vagas, no ano de 2008, para o 

Processo Seletivo de ingresso no Programa de Formação de Professores de 5ª a 8ª 

Séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 
TABELA 19 
OFERTA DE VAGAS PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  DE 5ª A 8ª SÉRIES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO 
UEFS 2008 

PÓLO DIREC CURSO VAGAS 

Ciências Biológicas (Modular) 50 

Letras com Espanhol (Modular) 50 

Letras Vernáculas (Modular) 50 

Geografia (Modular) 50 

Feira de Santana, 

Sede - UEFS 

Feira de Santana, Jequié, Itapetinga, 

Itaberaba, Brumado, Vitória da Conquista, 

Macaúbas, Caitité, Seabra, Guanambi, 

Santo Amaro, Cruz das Almas 

História (Modular) 50 

Campus Avançado de 

Santo Amaro 

Feira de Santana, Jequié, Itapetinga, 

Itaberaba, Brumado, Vitória da Conquista, 

Macaúbas, Caitité, Seabra, Guanambi, 

Santo Amaro, Cruz das Almas 

Matemática (Modular) 50 

Campus Avançado de 

Lençóis 
DIREC 27 – Seabra Artes (Modular) 50 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008 
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2.1.10. PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO 

 

QUADRO 07 
PROCEDÊNCIA DOS CANDIDATOS APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DA OFERTA 
REGULAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
UEFS 2008. 

CIDADES (BA)  CANDIDATOS* 
Andorinha, Anguera, Biritinga, Brumado, Cabaceiras do Paraguaçu, Caem, Campo 

Formoso, Canarana, Candeal, Candeias, Cravolândia, Dias D’Ávila, Euclides da 

Cunha, Eunapólis, Gavião, Iaçu, Ibirataia, Ibotirama, Ipecaetá, Ipiaú, Itajuípe, 

Itamari, Itapetinga, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguarari, João Dourado, Juazeiro, Luis 

Eduardo Magalhães, Maracás, Maragogipe, Miguel Calmon, Nova Redenção, Paulo 

Afonso, Pojuca, Rafael Jambeiro, Retirolândia, Rio do Antonio, Santa Maria da 

Vitória, Santanopólis, São Francisco do Conde, Saubara, Saúde, SEABRA, Sento 

Sé, Tanque Novo, Teofilândia e Xique-Xique 

01 EM CADA CIDADE 

Água Fria, Amargosa, Baixa Grande, Conceição do Almeida, Governador 

Mangabeira, Ichu, Ilhéus, Pé de Serra e Senhor do Bonfim 
02 EM CADA CIDADE 

Antonio Cardoso, Araci, Camaçari, Campi Grosso, Catu, Jacobina, Jequié, Mairi, 

Nova Fátima, Santa Bárbara, Santa Inês, São Gabriel, Serra Preta e Simões Filho 
03 EM CADA CIDADE 

Caetité, Itaberaba, Itabuna, Tucano e de Outros Estados  (*) 04 EM CADA CIDADE 

Conceição da Feira e Rodelas 05 EM CADA CIDADE 

Cachoeira e Santo Amaro 06 EM CADA CIDADE 

Ipirá, Irará e Lauro de Freitas 07 EM CADA CIDADE 

Irecê e Muritiba 09 EM CADA CIDADE 

Serrinha 10 EM CADA CIDADE 

Amélia Rodrigues, Santo Antonio de Jesus e Valença 11 EM CADA CIDADE 

Cruz das Almas 12 EM CADA CIDADE 

Conceição do Coité e Vitória da Conquista 13 EM CADA CIDADE 

São Gonçalo dos Campos 15 

Conceição do Jacuípe 18 

Alagoinhas 33 

Santo Estevão 36 

Riachão do Jacuípe 38 

Salvador 143 

Feira de Santana 915 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 
* Número de candidatos aprovados em cada cidade, nos processos seletivos em 2008. 

 

2.1.10. INFORMAÇÕES DE PROCESSOS 

 

As aberturas de processos são feitas pelos acadêmicos na Divisão de 

Assuntos Acadêmicos (Setor de Expediente) onde são formalizados e encaminhados aos 

Colegiados, Departamentos, Pró-Reitorias e Câmara de Graduação para ser analisados. 

Após homologação das Instâncias competentes, estes processos retornam à Divisão de 

Assuntos Acadêmicos, onde são finalizados e arquivados nas pastas dos alunos. Até 31 
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de outubro de 2008, vários tipos de processos foram abertos pelos acadêmicos, os quais 

podem ser destacados, conforme demonstra a Tabela 20 abaixo: 

 
 
TABELA 20 
TOTAL DE PROCESSOS REQUERIDOS PELOS ALUNOS DA GRADU AÇÃO 
UEFS 2008. 

PROCESSOS QUANTIDADE DE ALUNOS 

Dispensa / aproveitamento de disciplina 302 

Solicitação de matricula 48 

Trancamento de matrícula no curso 122 

Exercícios domiciliares 26 

Reiteração de curso 84 

Reingresso 10 

Quebra de pré-requisito 86 

TOTAL 678 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 

 

 

2.1.12. CORPO DOCENTE DA UEFS 

 

Apresentamos a seguir as Tabelas 21; 22; 23; 24, 25 e 26, que informam a 

atual situação do corpo docente da UEFS. 

 

TABELA 21 
QUANTITATIVO DE DOCENTES POR VÍNCULO FUNCIONAL 
UEFS 2008 

UNIVERSIDADE EFETIVOS SUBSTITUTOS VISITANTES TOTAL 

UEFS 746 134 42 922 

% 80% 14,5% 4,5% 100% 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 
 
TABELA 22 
QUANTITATIVO DE DOCENTES EFETIVOS POR CATEGORIA FUN CIONAL 
UEFS 2008 

UNIVERSIDADE AUXILIAR ASSISTENTE ADJUNTO TITULAR PLENO TOTAL 

UEFS 120 310 189 107 20 746 

% 16,1% 41,6% 25,3% 14,3% 2,7% 100% 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 37 

TABELA 23 

QUANTITATIVO DE DOCENTES SUBSTITUTOS E VISITANTES D A UEFS POR TITULAÇÃO 
UEFS 2008 

CLASSE GRADUADOS ESPECIALISTAS  MESTRES DOUTORES TOTAL 

SUBSTITUTO - 69 63 02 134 

VISITANTES - - 11 31 42 

TOTAL - 69 74 33 176 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 

TABELA 24 
QUANTITATIVO DE DOCENTES EFETIVOS DA UEFS POR TITUL AÇÃO 
UEFS 2008 

CLASSE GRADUACAO  ESPECIALIZACAO  MESTRADO DOUTORADO TOTAL 

AUXILIAR 9 75 29 2 115 

ASSISTENTE 3 19 259 28 309 

ADJUNTO 2 12 31 146 191 

TITULAR 2 4 16 88 110 

PLENO 0 0 0 20 20 

TOTAL 16 110 335 284 745 
Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 

 

 

TABELA 25 
QUANTITATIVO DE DOCENTES DA UEFS POR DEPARTAMENTO E  POR TITULAÇÃO 
UEFS 2008 

DEPTO GRADUADOS ESPECIALISTAS  MESTRES DOUTORES TOTAL 
BIO 1 14 24 59 98 
CHF 1 8 49 29 87 
CIS 4 33 62 21 120 
EDU 1 20 48 21 90 
EXA 2 8 45 28 83 
FIS 0 1 10 29 40 
LET 2 12 36 34 84 
SAU 2 76 104 57 239 
TEC 3 8 32 38 81 

TOTAL 16 180 410 316 922 
PERCENT. POR 

CLASSE 1,7% 19,5% 44,5% 34,3% 100% 

Fonte: UEFS/Prograd, 2008. 
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TABELA 26 
QUANTITATIVO DE DOCENTES DA UEFS POR DEPARTAMENTO E  POR TITULAÇÃO 
UEFS 2008 

MODALI-

DADES* 

AFASTADOS 

C/ BOLSA 

INTEGRAL 

PICDT/ 

CAPES 

AFASTADOS 

C/ BOLSA 

PADCT/ 

UEFS 

AFASTA-DOS C/ 

BOLSA  CAPES 

EXTERIOR 

AFASTADOS S/ BOLSAS 

AFASTA-DOS 

S/ BOLSAS 

(JÁ USUFRUI-

RAM) 

AFASTA-DOS C/ 

BOLSA OUTRAS 

MODALI-DADES 

CURSAN-DO 

PÓS-GRADUA-

ÇÃO S/ AFASTA-

MENTO 

CURSANDO PÓS-

GRADUA-ÇÃO NA 

UEFS S/ 

AFASTAMENTO 

RETORNARAM E 

Ñ DEFENDERAM 

TESE 2003 A 2008 

 

 

TOTAL EM 

CAPACITAÇÃO  

PROFESSORES QUE 

CONCLUÍRAM EM 2008 

DEPT. M D M D D PD M D PD D M D M D M D M D  M D PD 

EXA - 01 - 07 - - 01 01 02 - - - - 03 - - - 02 17  01  

FIS - 02 - 01 - - - 01 02 - - - - - - - - - 06   01 

CHF - 04 - 02 - - - 02 - - - 01 - - - - - 04 13 - 01 - 

TEC - 01 - 01 - - - 02 - - - 01 - - - - 01 02 08 - 01 - 

LET - 01 - 04 - - - - 01 - - - - - - - - 05 11 01 03 - 

SAU - 04 02 06 - 01 - 01 02 - 01 - - - - - 01 02 20 02 01 02 

BIO - 03 - 02 - - 01 03 02 - - 01 - - - 02 - - 14 01 - 02 

CIS - - 03 06 - - 01 01 - - - 01 - - - - - 04 16 - - - 

EDU - 02 - 02 - - 01 02 01 - - 02 01 - 01 - - 02 14 01 03 01 

- 18 05 31 - 01 04 13 10 - 01 06 01 03 01 02 02 21 119 05 10 06  

TOTAL 18 36 01 27 - 07 04 03 23 119 21 

Fonte: UEFS/Pppg, 2008. 
* Afastamentos para: M – Mestrado; D – Doutorado; PD – Pós-Doutorado 
 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 39 

2.2. PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Os cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) 

complementam o conhecimento conquistado na 

graduação, aperfeiçoando e especializando o 

profissional, tornando-o mais apto para o mercado 

de trabalho. A UEFS, como pólo de produção e 

difusão do conhecimento, busca a excelência 

acadêmica com ações que permitem a implementação de Programas que harmonizam as 

diversas áreas do conhecimento, em concordância com as diretrizes estratégicas do 

Plano do Governo, que são: “Fortalecer a Base Científica, Tecnológica e de Inovação” e 

“Garantia ao acesso e permanência à educação de qualidade”, na promoção do 

desenvolvimento e fortalecimento da universidade como um todo e associados à 

pesquisa e extensão universitária. 

De acordo com as diretrizes governamentais estabelecidas como apoio no 

desenvolvimento e na qualificação profissional, e com base na oferta de vagas à 

comunidade externa, concluiu-se: a UEFS possui 10 programas de pós-graduação 

institucionais stricto sensu, com oferta de 10 mestrados e 2 doutorados, totalizando 307 

(trezentos e sete) alunos matriculados em 2008, distribuídos em 240 matrículas nos 

cursos de mestrados e 67 matrículas nos cursos de doutorado. 

 

2.2.1. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU OFERECIDOS 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, tem como pilares de sua 

proposta ser uma instituição pública, de acesso gratuito para produzir conhecimento de 

qualidade. Estas diretrizes estão respaldadas nos seus estatutos e regimento, como é o 

caso da Resolução CONSEPE que trata da pós-graduação lato sensu. A UEFS oferta 

atualmente 15 (quinze) cursos de especialização, atendendo a cerca de 350 (trezentos e 

cinquenta) estudantes matriculados, em 2008, nas várias áreas de conhecimento.  

Para além desta política de gratuidade, com qualidade e diversidade de 

projetos de pós-graduação, a Universidade participa com a chancela de alguns cursos de 

especialização profissionalizantes demandados por empresas parceiras e por 
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 profissionais dos setores público e privado. Nestes casos, os estudantes 

participam do financiamento dos cursos, para aquisição de materiais didáticos e 

equipamentos. 

Atualmente, a UEFS oferece 2 (dois) cursos de natureza profissionalizante, 

que contemplam 51 (cinquenta e um) estudantes matriculados. São as Especializações 

em Contabilidade Gerencial e Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

Para o ano de 2009, tem-se a perspectiva da apresentação de pelo menos três 

novos cursos nas áreas de Educação, Lingüística e Engenharia de Sistemas, além de 

uma Residência em Desenvolvimento de Software para Engenharia Biomédica. Outros 

cursos lato sensu estão em fase de elaboração para implantação em 2009 nas áreas de 

Direito (Direito Popular e Direito Sanitário), Saúde (Saúde da Família e Farmácia 

Sanitária) e Engenharia Civil.  

Dessa forma, ampliam-se as possibilidades, ao longo os próximos anos, da 

criação de novos cursos, porém de forma sistematizada e organizada, visando sempre à 

geração de um ensino de excelência acadêmica aliado a um aprimoramento da qualidade 

da pesquisa científica. A seguir, as tabelas 27 e 28 apresentam alunos matriculados e 

concluintes em cursos Lato Sensu. 
 

TABELA 27 
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS LATO SENSU 
UEFS 2008 

DEPTO. CURSO MATRICULADOS  FINACIAMENTO 

BIO 
Especialização em Biologia Celular 

23 GRATUITO 

CIS 
Especialização em Contabilidade 
Gerencial 29 PAGO 

Especialização em Filosofia 
Contemporânea 20 GRATUITO 

Especialização em História da Bahia 
15 GRATUITO 

Especialização em Educação e Pluralidade 
Sócio-Cultural 23 GRATUITO 

CHF 

Especialização em Educação Especial 
20 GRATUITO 

Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 27 
 
TABELA 27 
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS LATO SENSU 
UEFS 2008 

DEPTO. CURSO MATRICULADO FINACIAMENTO 

FIS Especialização em Astronomia 15 GRATUITO 

Especialização em Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação 

27 GRATUITO 

Especialização em Matemática  8 GRATUITO 

Especialização em Educação Matemática 13 GRATUITO 

EXA 

Especialização em Modelagem em 
Ciências da Terra e do Ambiente 20 GRATUITO 

Especialização em Estudos Literários 
(Turma VII) 

19 GRATUITO 

Especialização em Estudos Literários 
(Turma VIII) 18 GRATUITO 

Especialização em Estudos Lingüísticos 
(Turma III) 

15 GRATUITO 

Especialização em Estudos Lingüísticos 
(Turma IV) 20 GRATUITO 

LET 

Especialização em Desenho 40 GRATUITO 

TEC 
Especialização em Educação Ambiental 
para Sustentabilidade 23 PAGO 

TOTAL 348  

Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
 
 
TABELA 28 
ALUNOS CONCLUINTES EM CURSOS LATO SENSU 
UEFS 2008 

CURSO VAGAS 
OFERECIDAS MATRICULADOS  INÍCIO TÉRMINO CONCLUINTES 

IV Esp. em Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade** 

25 25 
 

26/05/06 28/03/08 21 

I Especialização em Educação 
Especial 

40 40 20/11/06 24/04/08 30 

II Especialização em Desenho 37 35 19/10/06 16/05/08 17 
Fonte: UEFS / D.A.A., 2008. 
 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 28  
 

TABELA 28 
ALUNOS CONCLUINTES EM CURSOS LATO SENSU 
UEFS 2008 

CURSO VAGAS 
OFERECIDAS MATRICULADOS  INÍCIO TÉRMINO CONCLUINTES 

III Especialização em Língua 
Espanhola 

35 29 20/11/06 30/06/08 25 

VII Especialização em Estudos 
Literários* 

20 19 08/03/07 05/04/08 14 

TOTAL 157 148   107 
Fonte: UEFS / D.A.A., 2008. 
*Com alunos remanescentes de turmas anteriores que concluíram nesta turma. 
**Alguns alunos com pendência 

 

 

2.2.2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OFERECIDOS 

 

Os Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu são distribuídos em diferentes áreas 

do conhecimento: Botânica; Biotecnologia; 

Recursos Genéticos Vegetais; Zoologia; Saúde 

Coletiva; Desenho, Cultura e Interatividade; 

Literatura e Diversidade Cultural; História; 

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente; 

e Engenharia Civil e Ambiental. Ressalta-se, que, a UEFS tem uma pós-graduação stricto 

sensu relativamente recente, com início no ano de 1997, e que na sua maioria são cursos 

novos, com menos de 3 anos, com exceção dos cursos de Botânica, Literatura e 

Diversidade Cultural e Saúde Coletiva. 

Além, dos cursos institucionais, a UEFS atua como parceira em três 

programas stricto sensu interinstitucionais, sendo um com cursos de mestrado e 

doutorado na área de Ensino, Filosofia e História das Ciências, em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, com conceito 5 da Capes; e dois programas de 

doutorado, conceitos 4 da Capes, em: Ciência da Computação, parceria com a UFBA e 

Universidade Salvador – Unifacs; e de Difusão do Conhecimento, parceria com UFBA, 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia – CEFET-BA, Fundação Visconde de Cairu – FVC, Universidade Federal do ABC – 

Ufabc e Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC. Conforme 

demonstrativo da Tabela 29, a seguir: 
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TABELA 29 
CONCEITOS DA CAPES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
UEFS, 2008 

NÍVEL/CONCEITO CAPES 
CURSOS 

MESTRADO MESTRADO/ 
DOUTORADO 

Botânica  5 

Biotecnologia  4 

Desenho, Cultura e Interatividade 3  

Engenharia Civil e Ambiental 3  

História 3  

Literatura e Diversidade Cultural 3  

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 3  

Recursos Genéticos Vegetais 3  

Saúde Coletiva 3  

Zoologia 3  

Cursos Institucionais  10 

Ensino, Filosofia e História das Ciências (UEFS/UFBA)  5 

Ciência da Computação (UEFS/UFBA/Unifacs)*  4 

Difusão do Conhecimento (UEFS/UFBA/UNEB/Cefet-Ba/FVC/Ufabc/LNCC)*  4 

Cursos Interinstitucionais (em Parcerias/Convênios)  03 

TOTAL DE CURSOS 13 

Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
* Programas Stricto Sensu, nível de Doutorado. 
 

Os Cursos de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos na UEFS atendem a 

407 alunos, de acordo com as Tabelas 30 e 31, a seguir: 

 
TABELA 30 
ALUNOS MATRICULADOS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
UEFS, 2008 

DEPTO. CURSO MATRICULADOS 

SAU  Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva(M) 32 

Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D) 68 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia com Ênfase em 
Recursos Naturais da Região Nordeste (M/D) 

70 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia (M) 14 

BIO 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais(M) 15 

TEC Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (M) 23 

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural (M) 37 
LET 

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade 
(M)  

20 

EXA Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e 
do Meio Ambiente(M) 

10 

CHF Programa de Pós-Graduação em História (M) 17 

Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 

 

Continua
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 31 

 
TABELA 30 
ALUNOS MATRICULADOS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
UEFS, 2008 

DEPTO. CURSO MATRICULADOS 

UEFS/UFBA Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências (M/D) 

81 

UFBA/UEFS/
UNIFACS 

Programa de Pós-Graduação Multiinstitucional em Ciência da 
Computação (D) 

10 

UEFS/UFBA/
UNEB/Cefet 

Programa de Pós-Graduação Multiinstitucional em Difusão do 
Conhecimento (D) 

10 

TOTAL 407 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 

 

TABELA 31 
ALUNOS CONCLUINTES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
UEFS 2008 

ALUNOS  INÍCIO DO TÉRMINO DO  ALUNOS    
CURSO MATRICULADOS  CURSO CURSO CONCLUINTES 

Ppg Em Desenho, Cultura e 
Interatividade - Mestrado  (Seleção 
06.1) ¹ 13 abr/06 * 13 
Ppg Em Engenharia Civil e Ambiental 
- Mestrado  (Seleção 06.1) 10 mar/06 * 5 
Ppg Em Engenharia Civil e Ambiental 
- Mestrado  (Seleção 07.1) 12 mar/07 * 3 

TOTAL  35     21 
Fonte: UEFS/PPPG/ D.A.A., 2008. 
¹ Alguns alunos com pendência 

 

Para o ano de 2009, pretende-se ampliar as parcerias com outras instituições 

para a criação do Doutorado em Saúde Coletiva e Programas de Mestrado em 

Engenharia da Computação e Doutorado Interinstitucional em Educação e Direito. 

 

 

2.2.3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Em 2008, as dissertações de mestrado chegaram a um total de 323, enquanto 

que as Teses de Doutorado, atingiram um total de 28. A seguir, as Tabelas 32 e 33, com 

demonstrativos do número de dissertações e teses defendidas, bem como o número de 

publicações relacionadas com os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no período 

de 2003 a 2008: 
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TABELA 32 
DEMONSTRATIVO DAS DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS 
UEFS 2008 

DEFESAS 
PROGRAMA 

DISSERTAÇÃO TESES 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 28 - 

Programa de Pós-Graduação em Botânica 77 28 

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 80 - 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  111 - 

Programa de Pós-Grad. em Modelagem em Ciências da Terra 08 - 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 07 - 

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade 12 - 

TOTAL 323 28 

Fonte: UEFS/PPPG, 2008 
 
 
TABELA 33 
PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, NO PERÍODO DE 2003 A 
2008, OU NO PERÍODO DA CRIAÇÃO DO CURSO A 2008. 
UEFS 2008 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NACIONAIS INTERNACIONAIS 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (de 2005 a 2008) 186 380 

Programa de Pós-Graduação em Botânica (de 2003 a 2008)* 197 141 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (de 2003 a 2008) 124 90 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 08 03 

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 42 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra 
e do Ambiente 

58 29 

Programa de Pós-Grad. em Desenho, Cultura e Interatividade. 26 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências. 

69 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 45 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais 67 

Programa de Pós-Graduação em História 01 - 

Fonte: UEFS / PPPG, 2008 
Obs.: Informamos que os dados supracitados estão sujeitos a alterações, uma vez que os dados referentes a 2008 estão em fase de 
catalogação pelos Programas de Pós-Graduação.  
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A seguir apresentamos a Tabela 34 com as notas obtidas no Sistema de Avaliação 

Qualis 2008, das publicações disponibilizadas no acervo da BCJC. 

 
TABELA 34 
PUBLICAÇÕES NO ACERVO DA BCJC, COM NOTA A E B, NA A VALIAÇÃO QUALIS. 
UEFS, 2008 

PRODUÇÃO QUALIS UEFS 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA A B C 

INTERNACIONAL 94 20 50 

NACIONAL 38 60 105 

LOCAL 10 5 17 

TOTAL 142 85 172 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008 
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3. AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

3.1. A PESQUISA NA UEFS 

As práticas de pesquisa expandem-se e se 

consolidam em vários ramos do conhecimento, 

constituindo uma das diretrizes fundamentais da 

Instituição. A política de fomento à pesquisa capta 

recursos procedentes de diversas fontes, sendo um dos 

fatores responsáveis pelo número significativo de 

projetos cadastrados em 2008, de extrema significância 

para a sociedade, e aprovados em editais de agências financiadoras. 

Dentro dessa diretriz, destaca-se também o crescimento da produtividade 

científica envolvendo os discentes nos programas existentes, conseqüência direta do 

investimento da UEFS em capacitação docente. A seguir, a Tabela 35 demonstra os 

grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, bem como o número de pesquisadores e 

estudantes envolvidos: 

 
TABELA 35 
GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CNPQ 
UEFS, 2008 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

GRUPOS DE 
PESQUISA* 

PESQUISADORES 
ENVOLVIDOS 

ESTUDANTES 
ENVOLVIDOS 

Ciências Agrárias  02 22 31 

Ciências Biológicas  21 187 217 

Ciências da Saúde  19 164 179 

Ciências Exatas e da Terra 32 167 151 

Ciências Humanas 19 143 98 

Ciências Sociais Aplicadas 05 37 33 

Engenharias  10 75 53 

Lingüística, Letras e Artes  13 69 52 

TOTAL 121 864 814 
Fonte: UEFS / PPPG, 2008. 

 

3.1.1. PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS 

A UEFS, atualmente, dispõe de um total de 330 projetos cadastrados, com 163 

financiados por órgão de fomento, com um acréscimo de recursos em 2008, oriundos de 

outras fontes, na ordem de R$4.098.889,67 (quatro milhões e noventa e oito mil, 

oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Em relação aos  
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grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, são 121 grupos com 864 

pesquisadores envolvidos; dispõe de 294 bolsas de iniciação científica, sendo 154 com 

financiamento externo (CNPq e FAPESB) e 140 financiados pela UEFS. Além disso, 

participa do Programa de Educação Tutorial (MEC/Sesu) com 28 bolsas. Resumo na 

Tabela 36, a seguir: 

 
TABELA 36 
PROJETOS E GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS 
UEFS, 2008 

DEPARTAMENTOS PROJETOS 
CADASTRADOS 

PROJETOS COM 
FINANCIAMENTO 

EXTERNO* 

GRUPOS 
CADASTRADOS 

NO CNPQ** 
PESQUISADORES 

BIOLOGIA 76 56 24 201 
CHF 15 3 7 70 
CIS 13 9 3 30 
EDUCAÇÃO 15 5 10 65 
EXATAS 41 25 16 93 
FÍSICA 31 8 13 54 
LETRAS E ARTES 30 6 13 70 
SAÚDE 67 24 19 162 
TECNOLOGIA 41 26 16 119 

INSTITUCIONAL 01 01 - - 

TOTAL 330 163 121 864 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
* Estes projetos estão contabilizados no total de projetos cadastrados. 
** Os grupos de pesquisa podem conter pesquisadores de outras instituições. 

 

 

Para possibilitar a capacitação de docentes e técnicos administrativos em 

mestrados e doutorados, a UEFS disponibiliza, com recursos próprios, 39 bolsas de 

Programa de Ajuda de Custo para Docentes e Técnicos – PACDT e 69 bolsas com 

financiamento da CAPES (PICDT e Demanda Social). 

A UEFS tem como metas para os próximos anos: ampliação da pós-graduação 

stricto sensu em várias áreas e da produção científica. Para tanto, ressalta-se a 

necessidade de ampliação das bolsas de iniciação científica, da pós-graduação e de 

financiamento de projetos de pesquisa para o fortalecimento das linhas de pesquisa e da 

consolidação da UEFS como centro de excelência acadêmica. 

A seguir, a Tabela 37 com a distribuição dos projetos de pesquisa em 

andamento por Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEFS: 
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TABELA 37 
PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS 
UEFS, 2008 

DEPARTAMENTOS PROJETOS 

Ciências Biológicas 76 
Ciências Humanas e Filosofia 15 
Ciências Sociais Aplicadas 13 
Educação 15 
Ciências Exatas 41 
Física 31 
Letras e Artes 30 
Saúde 67 
Tecnologia 41 
Institucional 01 

TOTAL 330 

Fonte: UEFS / PPPG, 2008. 

 

A área de Ciências Biológicas,  conta atualmente com 76 projetos de 

pesquisas em diversas áreas de conhecimento, sendo reconhecida nas áreas litorâneas, 

do semi-árido, região da Chapada Diamantina, entre outras. Vários temas fazem parte do 

cenário das investigações, como: desenvolvimento sustentável, botânica, genética, 

bioecologia, peixes, meio-ambiente, biotecnologia, insetos; uma significativa parte é 

financiada por captação de recursos em órgãos de fomento à pesquisa, externos a 

UEFS, tanto de natureza pública como de instituições privadas. As atividades de 

pesquisa contam com a infra-estrutura de 26 laboratórios. 

Na área de Educação,  as atividades de pesquisa desenvolvidas através dos 

núcleos e voltadas para a promoção e a inserção de professores na orientação de 

trabalhos de graduação e pós-graduação têm como principais vetores de articulação os 

Núcleos e Grupos de Pesquisas, além do fortalecimento das linhas de pesquisa no 

âmbito do Departamento de Educação, aspecto fundamental para a implementação do 

Mestrado em Educação; as investigações baseiam-se em temáticas relacionadas a 

comunidades rurais, análise do sistema de ensino, educação infantil, educação especial, 

formação docente, leitores da escola pública e práticas educativas.  

Na área de Ciências Exatas , observa-se uma multiplicidade de campos de 

atuação: estatística e informática, geociências, matemática, química; o que reflete uma 

variedade de pesquisas. Os estudos abordam: biodiesel, conservação ambiental, dunas 

costeiras, composições químicas, carvão ativado, materiais híbridos meio-ambiente, 

modelagem matemática, recursos minerais, solos, turismo, sistema de banco de dados e 

software. Alguns dos estudos realizados ocorrem em parceria com outras 
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 áreas, como Biologia e Tecnologia - esta ocorre em função do curso de 

Engenharia da Computação. 

A área de Física  oferece investigações nas 

áreas de característica ópticas, matérias condensadas, 

astronomia, eletrodinâmica quântica, energia solar e 

nanotecnologia. Uma parte dessas investigações é 

destinada como resultado para o Observatório 

Astronômico Antares, que representa um núcleo de 

pesquisa, difusão e ensino no campo das ciências astronômicas, astrofísicas, 

atmosféricas e sensoriamento remoto. Entre os serviços prestados pelo Observatório, 

destacam-se: 

• Mapa Cartográfico de Feira de Santana; 

• Serviços de Cadastramento Urbano; 

• Geoprocessamento Tributário; 

• Planejamento Territorial; 

• Planejamento Urbano; 

• Geoprocessamento e Cartografia; 

• Desenvolvimento de Sistemas via Internet. 

A área de Letras e Artes  desenvolve trabalhos de pesquisa em grupos ou 

individuais. Isto tem contribuído com o alargamento de políticas públicas, apoiando desta 

forma o crescimento quantitativo e qualitativo da produção científica na UEFS. Alguns 

deles têm apoio financeiro institucional, através de editais de órgãos de fomento, o que 

garante a credibilidade dos projetos apresentados. Esses projetos trabalham em 

consonância com os Núcleos discriminados abaixo: 

• Núcleo de Leitura; 

• Núcleo de Desenho; 

• Núcleo PALLE 

• Núcleo dos Estudos do Sertão; 

• Núcleo de Estudos Canadenses; 

• Núcleo de Estudos Francófonos; 

• Núcleo de Estudos da Espetacularidade; 

• Núcleo dos Estudos Portugueses (apoiado pela FAPESB); 

• Núcleo dos Estudos dos Manuscritos (apoiado pela FAPESB); 

• Núcleo dos Estudos de Cinema e Vídeo (apoiado pela FAPESB); 
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• Núcleo dos Estudos de Língua Portuguesa (apoiado pela FAPESB). 

Alguns destes projetos de pesquisa são responsáveis pela iniciação científica 

de jovens pesquisadores desde a graduação, perfazendo um total, em 2008, de 32 (trinta 

e dois) estudantes bolsistas, sendo 10 PROBIC, 14 FAPESB e 04 PIBIC, além de mais 

de 30 voluntários. 

A área de Ciências Humanas e Filosofia  apresenta estudos relacionados à 

religião, história dos ferroviários, relações de gênero, historiografia brasileira, memória da 

Esquerda, política, Recôncavo Baiano e Semi-Árido. 

Atualmente, as linhas de pesquisa cadastradas na base de dados dos Grupos 

de Pesquisa do CNPq foram atualizadas conforme a nova configuração do Núcleo, a 

saber: a) Cultura e Sociabilidade; b) Observatório das Cidades; c) Subjetividades e novas 

formas de sofrimento psíquico. 

Na área de Ciências Sociais Aplicadas  as pesquisas existentes objetivam 

uma melhor interação com a sociedade, produzindo estudos e resultados favoráveis a 

intervenção e modificação da realidade da sociedade e de suas organizações. O 

desenvolvimento das atividades de pesquisa conta atualmente com vários núcleos e 

grupos, como: 

• Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Economia e Administração Municipal 

– NIEAP; 

• Grupo de Estudos de Ciências Sociais Aplicadas – GECIS; 

• Centro de Tecnologia e de Gestão ao Desenvolvimento Regional – CETEG; 

• Núcleo de Aperfeiçoamento Tecnológico em Ciências Sociais Aplicadas – 

NATEC; 

• Serviço de Assistência Jurídica da UEFS – SAJUEFS; 

• Núcleo de Prática Contábil. 

Dentre os projetos de pesquisa, merecem destaque:  

• Concentração da renda e da riqueza e o endividamento familiar ocasionado 

pelas tendências contemporâneas de financeirização; 

• Estudo da competitividade do agronegócio baseado na fruticultura irrigada 

do baixo e médio São Francisco; 

• Finanças e gestão dos municípios baianos, no período 1990 – 2001; 

• Desenvolvimento econômico, social e discriminação; 

 

 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 52 

• Sistemas regionais e locais de inovação: um estudo sobre arranjos 

produtivos locais no estado da Bahia; 

• Direito e política: estudos de casos sobre meio-ambiente e trabalho na 

Bahia. 

A área de Tecnologia  desenvolve várias pesquisas nos campos de Engenharia 

Civil, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Engenharia de Computação e conta com o 

apoio de seus professores, sendo em sua maior parte financiada por agências de 

fomento, tais como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq e 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb. 

A área de Saúde , para o desenvolvimento 

de suas atividades, conta com o apoio e a 

participação de 16 núcleos de Pesquisa, que 

desenvolvem diversas atividades relacionadas com a 

pesquisa, a extensão e a graduação, alguns em 

caráter contínuo, outros são pontuais. A maior parte 

desses projetos de pesquisa, elaborados pelos 

núcleos, é financiada por agências de fomento, 

como: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb. 

Existem ações de investigação ligadas à saúde coletiva, cujos estudos 

contemplam questões relativas à saúde bucal (notadamente associada à prevalência de 

determinadas enfermidades), práticas de saúde, aspectos psicossociais, saúde 

reprodutiva e materno-infantil, saúde mental, incidência de violência, violência sexual, 

programa saúde da Família, biotecnologia. Durante o ano de 2008 foram realizadas, em 

diversos pontos da cidade, Feiras de Saúde, com o objetivo de informar sobre doenças e 

métodos de prevenção das mesmas. 

Os pesquisadores da área de Saúde têm intensificado a submissão de seus 

projetos de pesquisas às agências de fomentos. Atualmente, conta-se com número 

expressivo de projetos cadastrados com financiamentos externos na área de Saúde. 

Algumas das agências de fomento destes projetos são o CNPq e à Fapesb, entretanto, 

registra-se também o Ministério do Meio-Ambiente, o Ministério da Saúde, o Banco do 

Nordeste, o IBAMA e o CADCT. 

As Tabelas 38; 39; 40 e 41, a seguir, apresentam o quadro atual de bolsas 

vinculadas à pesquisa na UEFS. 
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TABELA 38 
BOLSAS DE ESTUDO COM FINANCIAMENTO EXTERNO 
UEFS, 2008 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
FAPESB UNIVERSIDADE 

PIBIC/CNPq 
IC IC JUNIOR 

TOTAL 

UEFS 54 100 - 154 

TOTAL 54 100 - 154 
Fonte: UEFS/ PPPG, 2008. 

 

TABELA 39 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA 
UEFS, 2008 

ESTUDANTES ENVOLVIDOS 
UNIVERSIDADE GRUPO PET 

BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS 
TOTAL 

Pet Odontologia 8 2 10 

Pet Computação 12 0 12 UEFS 

Pet Economia 8 0 8 

TOTAL  28 2 30 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 

 

TABELA 40 
BOLSAS DE ESTUDO INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM FINANCIAM ENTO INTERNO 
UEFS, 2008 

UNIVERSIDADE PROBIC/IC 
UEFS 140 

TOTAL 140 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 

 

TABELA 41 
ESTUDANTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTÁGIO VOLUNT ÁRIO EM INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA (PEVIC) 
UEFS, 2008 

UNIVERSIDADE PEVIC 
UEFS 16 

TOTAL 16 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 

 

3.1.2. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Além das 323 dissertações de mestrado e 28 teses de doutorado, defendidas 

desde a criação dos cursos até o ano de 2008, as pesquisas realizadas nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu têm se revertido em inúmeras publicações, em periódicos 

nacionais e internacionais de reconhecida qualidade. 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 54 

A UEFS tem adotado uma política de incentivo à produção científica, dispondo 

de recursos para pagamento de tradução de artigos científicos e revitalização de ser 

editora para publicação de livros. Além disso, resgatou-se a publicação da revista 

Sitientibus Educação e da revista Literatura e Diversidade Cultural (Légua & Meia) que 

estavam com a periodicidade atrasada. 

O esforço constante em ampliar a produção científica pode ser evidenciado na 

publicação da pós-graduação stricto sensu, com 365 artigos científicos e 146 livros e 

capítulos de livros no biênio 2007-2008. 

 

3.1.3. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA PÓS-GRADUAÇ ÃO 

STRICTO SENSU PARA PESQUISA 

 

As Tabelas 42 e 43, a seguir, apresentam os investimentos efetivados por 
agências financiadoras – CAPES e FINEP. 
 
TABELA 42 
INVESTIMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO – CAPES 
UEFS, 2008 

PROAP – PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO (CAPES) 

PROGRAMA VALOR (R$) 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia  R$ 28.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Botânica  R$ 70.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais  R$ 20.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia R$ 10.738,08 

Programa de Pós-Graduação em História  R$ 18.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do 
Ambiente 

R$ 19.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural  R$ 20.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade  R$ 19.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  R$ 20.000,00 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental  R$ 20.000,00 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação R$ 23.400,00 

TOTAL R$ 268.138,08 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
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TABELA 43 
INVESTIMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO – FINEP 
UEFS, 2008 

FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

PROJETO VALOR (R$) 

Ampliação de infra-estrutura de pesquisa para o desenvolvimento da pós-
graduação no semi-árido 

R$ 315.000,00 

Ampliação e modernização da infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação R$ 675.000,00 

Implantação de laboratórios multi-usuários para a pesquisa e pós-
graduação* 

R$ 407.217,00 

TOTAL R$ 1.397.217,00 
Fonte: UEFS/PPPG, 2008. 
* Convênio aprovado pela FINEP, porém, o mesmo ainda não foi assinado. 

 

 

3.2. A EXTENSÃO NA UEFS 

A Universidade Estadual de Feira de Santana tem como um de seus objetivos 

estratégicos solidificar as relações com a sociedade, através do fortalecimento dos laços 

entre as mesmas. 

Neste sentido, a Extensão na UEFS se propõe a ampliar a troca de 

experiências e a cooperação com a sociedade, buscando um desenvolvimento mútuo, 

bem como a difusão do conhecimento produzido em articulação com o ensino (graduação 

e pós-graduação) e a pesquisa, principalmente no território entre o Semi-Árido e o 

Recôncavo Baiano, onde a UEFS se insere, resultando em diversos projetos, alguns em 

parceria com a Secretaria de Educação e de Cultura do Estado. Estes últimos, por sua 

vez, representam a possibilidade de integração entre a Universidade e as ações 

implementadas pelos governos, no que se refere às políticas públicas.  

A realização de projetos extensionistas, sejam eles interinstitucionais ou não, 

justificam-se por sua condição de campo de produção de conhecimento, campo de 

aprendizagem e via de enriquecimento para a formação profissional, articulando teoria e 

prática, numa perspectiva dialética. 

Desta forma, pretende-se construir um novo conceito de Extensão, 

desvinculado do caráter assistencialista, tornando-se um momento privilegiado de 

produção e troca de conhecimentos entre a Universidade e a Comunidade que a 

mantém. Para uma maior compreensão das ações desenvolvidas pela PROEX, ver 

Tabelas 44, 45, 46 e 47 a seguir: 
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TABELA 44 
PROGRAMAS / PROJETOS EXTENSIONISTAS 
UEFS, 2008 

PROGRAMA/PROJETO MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS PÚBLICO ATENDIDO 

Universidade aberta à Terceira Idade – UATI 01 400 Alunos 

Todos pela Alfabetização – TOPA 36 35.188 Alfabetizandos 

Universidade para Todos – UPT 01 2.133 Alunos 

Curso de formação e qualificação de 

gestores e agentes culturais 
19 100 Pessoas 

TOTAL 57 37.821 

Fonte: UEFS/Proex, 2008. 

 
 

TABELA 45 
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO DISTRIBUÍDO  POR EIXO TEMÁTICO 
UEFS, 2008 

EIXO TEMÁTICO ATIVIDADES 

Biologia 02 

Educação 16 

Meio Ambiente 03 

Saúde 13 

Direito 01 

Cultura 01 

TOTAL 36 

Fonte: UEFS/Proex, 2008 

 

TABELA 46 
DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVID AS 
UEFS, 2008 

PROGRAMAS / 
PROJETOS  

EVENTOS / 
CURSOS 

MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS 

PÚBLICO 
ATENDIDO* 

06 65 57 51.058 

Fonte: UEFS/Proex, 2008 
* Considerando-se apenas os programas / projetos em execução. 

 
TABELA 47 
QUANTITATIVO DE PROJETOS DE EXTENSÃO POR ÁREA 
UEFS, 2008 

ÁREA INSTITUCIONAIS INTERINSTITUCIONAIS TOTAL 

Biologia 06 - 06 

Educação 20 04 24 

Saúde 20 - 20 

Meio Ambiente 03 02 05 

Trabalho e Ação Social 05 - 05 

TOTAL 54 06 60 

Fonte: UEFS/Proex, 2008. 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 57 

3.2.1. PROJETOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Os Projetos de Extensão Institucionais abrangem as várias áreas do 

conhecimento. Permitem aos professores e alunos o exercício da intervenção nas 

diversas comunidades, na perspectiva da troca do saber. 

A área de Ciências Biológicas  objetiva garantir a melhoria da qualidade de 

vida e a manutenção de atividades comprometidas com a responsabilidade ambiental e 

social, bem como socializar a consciência acerca dos avanços conquistados pela 

Humanidade e a perspectivas do meio-ambiente. 

Na área da Cultura, tem relevância o Projeto Cinema na UEFS, que busca 

promover a ampliação da difusão da cultura da sétima arte para a comunidade 

universitária e do município de Feira de Santana, numa perspectiva de aproximação com 

a linguagem cinematográfica, promovendo a multiplicidade de olhares sobre temática 

sócio-cultural, artística e científica. 

A área de Direito  suscita o debate e o amadurecimento de uma postura de 

cidadão ativo em comunidades de Feira de Santana, através de uma troca de 

conhecimentos e saberes entre essas comunidades, sob a ótica fornecedor-consumidor, 

e os alunos do curso de Direito. 

A área de Educação prima qualificar a prática pedagógica dos professores do 

semi-árido nordestino, na perspectiva de elevar os índices de aproveitamento escolar, 

considerando as peculiaridades de cada escola; refletir sobre questões metodológicas 

ligadas no processo de alfabetização, visando à melhoria da prática pedagógica no 

cotidiano da sala de aula. 

A área do Meio-Ambiente apresenta ações sensibilizadoras voltadas para a 

mudança de atitudes individuais que envolvem a questão ambiental; difusão de técnicas 

de reciclagem e sensibilizar a comunidade universitária e da região para a mudança de 

costumes individuais voltadas para o meio-ambiente. 

A área de Saúde participa do processo de educação contínua dos 

profissionais de instituições de saúde de Feira de Santana; subsidia a implementação e 

consolidação de projetos na área; informa a clientela sobre a situação epidemiológica e 

clínica da hepatite B e sobre a importância da vacinação como medida de prevenção. 

A área de Tecnologia desenvolve a propagação entre os agricultores e 

pecuaristas no uso de informações meteorológicas e climatológicas, visando a um maior 

planejamento agropecuário da Região Semi-árida e do Estado. 
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Além disso, em 2008, a UEFS investiu em ações importantes como a 

implantação dos Projetos Interinstitucionais: Educação do Campo e Educação do Campo 

Profissionalizante para a Bahia – Saberes da Terra, em parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, cuja meta é preparar aproximadamente 5 milhões de 

jovens que vivem no campo. 

Também em processo de andamento, o Projeto Universidade Popular – 

UNIPOP, direcionado para Movimentos Sociais dos Territórios: Sisal, Jacuípe, Litoral 

Norte e Agreste Baiano e Portal do Sertão. Essa ação faz parte do processo de formação 

política inicialmente em parceria com o Disopbrasil, UFRB, UNEB e Movimentos Sociais 

dos Territórios. 

 

3.2.2. EVENTOS REALIZADOS 

 

A V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada de 20 a 24 de 

outubro de 2008 e coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão com o apoio da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia do Estado, desenvolveu um amplo conjunto de atividades 

conscientizando a população para aspectos importantes da Ciência e Tecnologia, com 

enfoque no tema Evolução e Diversidade, popularizando esse campo do conhecimento, 

especialmente junto às crianças e jovens do ensino fundamental e médio de escolas 

públicas da região de Feira de Santana.  

Atendendo ao objetivo geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a 

programação geral contou com um vasto programa de visitas orientadas ao Campus, 

divulgando a produção científica e tecnológica da UEFS baseada em projetos de 

pesquisa em áreas e temas diversos, tais como: botânica, zoologia, microbiologia, 

biologia marinha, meio-ambiente, biotecnologia, geociências, física, astronomia, 

oceanografia, bioprospecção, desertificação, ciência e tecnologia de alimentos, 

engenharia civil entre outras. Foram mobilizadas dezenas de laboratórios nas diversas 

áreas do conhecimento, além da Biblioteca Central Julieta Carteado, do Museu Casa do 

Sertão e da sede do Programa de Educação Ambiental da UEFS. O Observatório 

Astronômico Antares, órgão suplementar da Universidade, além de participar das 

atividades no Campus, também desenvolveu atividades específicas. 

Segue Tabela 48, com o quantitativo de público da V Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia: 
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TABELA 48 
QUANTITATIVO DE PÚBLICO DA V SEMANA NACIONAL DE CIÊ NCIA E TECNOLOGIA 
UEFS, 2008 

ATIVIDADE PÚBLICO PARTICIPANTE 

Visitas a Laboratórios no Campus 2013 

Mini-cursos 238 

Oficinas 196 

Palestra e Mesa-redonda 470 

Peça Teatral 150 

Total de participantes no Campus 3067 

Visitas ao Observatório Antares 2414 

TOTAL 5481 

Fonte: UEFS / Proex, 2008. 

 

A VI Feira do Semi-árido  foi realizada 

entre os dias 4 a 7 de novembro de 2008 e o 

tema foi: A desertificação: perspectivas de 

autonomia produtiva frente aos desafios 

socioambientais; quando se discutiu a Região do 

Semi-Árido enquanto totalidade, mostrando o 

desempenho, a produtividade e as potencialidades que direcionam à concretização de 

alternativas produtivas para a sociedade e ambiente. 

A realização da Feira teve como meta básica chamar a atenção para as 

potencialidades da referida região, observando-se a capacidade que tem o homem e a 

mulher que habitam o semi-árido para oferecer produtos e idéias que refletem tanto a 

convivência quanto os caminhos para a efetivação do desenvolvimento regional. A Feira 

do Semi-Árido contou com a participação de aproximadamente 1.100 inscritos oriundos 

de centenas de municípios baianos. 

Além desses eventos, a UEFS apoiou a 

realização de Semanas, Jornadas e Encontros 

Estudantis, Seminários e Colóquios, num total de 19 

eventos, nas mais diversas áreas do conhecimento. 

A seguir, o Quadro 08, contendo os 

eventos apoiados pela Pró-Reitoria de Extensão em 

2008: 
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QUADRO 08 
EVENTOS APOIADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
UEFS, 2008 

EVENTO PERÍODO PÚBLICO ALVO 
Seminário: Crise mundial: Até quando o 
Capitalismo? 15/12 

Comunidade universitária e interessados no 
tema 

IV Sessão de atualização científica em 
Educação Física 

11/12 Estudantes do curso de Educação Física 

Semana de Hispanidades 08 a 10/12 
Estudantes e Professores de Espanhol e 
outros interessados pelo tema 

I Encontro Baiano de Tecnologia Social 04 e 05/12 
Comunidade universitária, lideranças 
regionais, produtores rurais, órgãos de 
governo, articuladores territoriais 

XIX Semana de Engenharia Civil 24 a 29/11 
Estudantes e profissionais de Engenharia 
Civil. Participaram deste evento 400 pessoas. 

VIII Semana de Letras e Artes 25 a 27/11 
Estudantes de Letras, Artes e Pedagogia, 
profissionais que atuam nessas áreas. 

Trabalho no Século XXI: Debates numa 
Perspectiva para além do Capital 

17 a 22/11 
Estudantes dos cursos de História, Economia, 
Direito, Educação Física e áreas afins. 

II Curso de Formação Política de Biologia 
Região Nordeste 

15 a 20/11 
Estudantes de Biologia, trabalhadores e 
moradores do assentamento Eldorado, 
militantes do MST. 

I Seminário Regional sobre Práticas de 
Ensino de Línguas na Escola 

06 e 07/11 Profissionais das áreas de Letras e Educação 

Encontro de Empresas Juniores do 
Estado da Bahia 

03 a 16/11 
Estudantes membros das empresas juniores 
do Estado da Bahia 

I Colóquio Internacional sobre Ensino 
Superior 

26 a 29/10 
Profissionais das diversas áreas da UEFS e 
de outras instituições. Participaram deste 
evento 600 pessoas. 

Encontro de Professores de Língua 
Estrangeira 

15 a 16/10 
Professores e estudantes de Língua 
Estrangeira. 

Seminário de Atualização em Leites 
Fermentados e Probióticos 14 a 16/10 

Pesquisadores das indústrias, professores, 
estudantes, engenheiros de alimentos, 
engenheiros químicos e veterinários. 

XI Semana de Física 13 a 15/10 
Estudantes de Física e profissionais da área. 
Participaram deste evento 647 pessoas. 

IX Jornada Pedagógica do CBCE – BA e 
a IV Mostra Científica dos cursos de 
Educação Física da Bahia. 

04 a 06/09 
Estudantes e professores da Universidade. 
Física e profissionais da área. Participaram 
500 pessoas. 

V Semana de Economia 11 a 16/08 
Estudantes, professores e profissionais de 
Economia, acadêmicos de Ciências Sociais e 
Humanas, além da comunidade externa. 

VII Encontro de Leitura 07 a 09/08 
Estudantes de Letras, Artes e Pedagogia, 
profissionais que atuam nessas áreas. 
Participaram deste evento 400 pessoas. 

Encontros de Criminologia 31/07 a 15/08 Estudantes de Direito e profissionais da área. 
XIX Seminário PALLE 14 a 17/07 Estudantes de Línguas Estrangeiras e afins. 

II ENEALE – Encontro Nacional de 
Leitura e Escrita 

18 a 20/06 
Estudantes, professores da Universidade e 
das redes estadual, municipal e particular. 
Participaram deste evento 400 pessoas. 

VII Seminário Brasil – Canadá e 
Seminário de Francofonia 11 a 13/06 

Estudantes de Letras, Artes e Pedagogia, 
profissionais que atuam nessas áreas. 

I Feira do Livro 30/05 a 01/06 
Estudantes da rede pública e privada, 
comunidade universitária e externa 

V Jornada de Odontologia da UEFS 12 a 14/03 Acadêmicos do curso de Odontologia e afins. 
IV Semana da Mulher 06 a 08/03 20 municípios do Território Portal do Sertão. 
I Encontro Modelagem Matemática para 
Professores Ensino Fundamental e Médio 

05/03 
Estudantes do curso de Matemática e 
professores do Ensino Fundamental e Médio 

I Workshop de treinamento resistido 02 a 04/02 
Estudantes e professores de Educação Física 
e outros interessados no tema 

Fonte: UEFS / Proex, 2008. 
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3.2.2.2. OUTRAS AÇÕES EXTENSIONISTAS RELEVANTES 

 
A UEFS, através da Pró-Reitoria de Extensão, está implementando uma 

política de aproximação com a comunidade externa através do Comitê de 

Desenvolvimento do Território Portal do Sertão. Entres as várias atividades, destacam-se 

as ações no âmbito da Economia Solidária, através da ativa participação da UEFS na 

implantação do Centro Público de Economia Solidária, proposta do Governo Estadual 

através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda – SETRE. As atividades em 

parceria com o Território Portal do Sertão têm revelado uma elevada demanda por apoio 

a empreendimentos associativos de Economia Solidária que, em quase a totalidade das 

vezes, deixam de ser atendidos por falta de uma estrutura formal que congregue 

professores, estudantes e funcionários das diversas áreas do conhecimento para ações 

no âmbito da economia solidária. 

Neste sentido, também, a Pró-Reitoria de Extensão está coordenando a 

implantação de uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, visando a criar 

um espaço para a produção e socialização de conhecimento técnico e científico voltado 

para os empreendimentos solidários populares, contribuindo para a viabilização de 

alternativas de geração de emprego e renda, através da mobilização, articulação e 

acompanhamento de grupos populares excluídos do mercado formal de trabalho, tendo 

como base novos valores centrados nas práticas autogestionárias dos empreendimentos 

solidários. Um grupo de trabalho específico foi criado para implantar a Incubadora, que 

deverá ter como área de atuação os 17 municípios que compõem o Território de 

Identidade Portal do Sertão. 
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4. AÇÕES DE CULTURA E ARTE 

 

4.1. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE – CUCA  

 

O CUCA atua no fomento à cultura e às artes através do estímulo, da 

pesquisa, divulgação e preservação dos valores e das mais diversas linguagens 

artísticas. 

Em sintonia com as atuais diretrizes de administração da UEFS e do próprio 

Governo Estadual, o Cuca é responsável pelo planejamento, coordenação e execução da 

política cultural da UEFS. Tem a tarefa de desenvolvimento de suas atividades pelos 

princípios da gestão participativa e democrática, pela promoção da igualdade social, 

empenhando-se em potencializar a cultura enquanto instrumento de inserção social e de 

promoção da cidadania. Nesse sentido, o entendimento é o de que a cultura deve ser 

tratada e valorizada como um bem simbólico capaz de conferir reconhecimento e 

integração social aos seus detentores originais.  

Através do Cuca, a UEFS pôde converter as pesquisas e o próprio 

desenvolvimento de manifestações artístico-culturais em instrumentos de socialização 

das experiências e dos saberes produzidos pela academia. Mais do que isso, a cultura 

tem sido uma eficiente via de aproximação e de oferta de repostas às demandas sociais 

da comunidade feirense e região, configurando-se hoje como uma referência institucional 

para a produção de saberes e o desenvolvimento no interior do estado, contribuindo para 

a democratização do conhecimento e de seus benefícios sociais. 

O complexo de espaços culturais do Cuca e do Centro de Cultura Amélio 

Amorim – CCAAm são constituídos dos teatros italiano e de arena. Desde 2007, a 

utilização destes espaços vem sendo priorizada para atividades de cunho cultural, que 

acontece através de uma política de marcação de pautas para os espetáculos, em janeiro 

e em junho. Após estes períodos, a administração do Cuca franquia as pautas restantes 

a outros tipos de atividades, sendo, contudo, vetados os eventos de caráter meramente 

comercial. 

Para uma melhor compreensão, as tabelas seguintes apresentam o quadro de 

utilização dos espaços do Cuca e do CCAAm, do ano de 2008, distinguindo os  
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eventos agendados gratuitamente, e os eventos pagantes. No primeiro caso, 

têm-se todos os eventos promovidos pelo CUCA, bem como aqueles promovidos por 

outras instituições, mas que, por serem abertos ao público, solicitam também a dispensa 

das taxas de utilização do teatro. Os eventos, pagantes, por sua vez, são aqueles que, 

fazendo a cobrança de ingressos ao público, ficam obrigados a efetuar o pagamento da 

taxa de utilização (fixa) ou de borderaux (10% da arrecadação da bilheteria), sendo 

franqueada ao solicitante do espaço a opção por uma ou outra forma de pagamento, 

como se pode observar nas Tabelas 49, 50 e 51. 

 

TABELA 49 
EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CUCA E M 2008.  
FEIRA DE SANTANA, 2008. 

NATUREZA DO 
EVENTO FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

EVENTOS GRATUITOS 

Cultural* 2 6 5 9 6 4 4 6 16 2 60 

Acadêmico** 0 3 2 2 0 0 2 1 0 0 10 

Outros*** 3 0 0 3 1 1 1 2 1 0 12 

Total 5 9 7 14 7 5 7 9 17 2 82 

EVENTOS PAGANTES (TAXA DE USO OU BORDERAUX) 

Cultural 0 5 6 8 2 2 9 8 6 1 47 

Acadêmico 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 03 

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 

Total 0 6 6 8 2 2 10 9 7 1 51 

TOTAIS 5 15 13 22 9 7 17 18 24 3 133 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 
* Por EVENTOS CULTURAIS entende-se: Lançamentos de CDs, DVDs ou livros; apresentação de espetáculos de teatro (infantil, 
adolescente e adulto); shows, recitais e festivais musicais; espetáculos de dança; projetos culturais (Bando Anunciador,  Arraia de 
Santana, etc.) 
** Por EVENTOS CADÊMICOS entende-se: Seminários; simpósios e congressos; palestras; cursos e workshop; 
*** Por EVENTOS OUTROS entende-se: Encontros de instituições escolares; reuniões e encontros órgãos públicos (Direc, Prefeitura 
Municipal, etc.); reuniões de associações e entidades não-governamentais; reuniões departamentos e setores UEFS.    

 

TABELA 50 
EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CCAAm EM 2008.  
FEIRA DE SANTANA, 2008 

NATUREZA DO 
EVENTO FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

EVENTOS GRATUITOS 

Cultural 3 1 2 3 1 2 2 5 6 1 26 

Acadêmico 0 1 0 2 1 2 5 0 1 0 12 

Outros 0 0 3 2 0 1 1 3 0 1 11 

Total 3 2 5 7 2 5 8 8 7 2 49 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
CONTINUA 
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CONTINUAÃO DA TABELA 50 

 
TABELA 50 
EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CCAAm EM 2008.  
FEIRA DE SANTANA, 2008 

NATUREZA DO 
EVENTO FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

EVENTOS PAGANTES (TAXA DE USO OU BORDERAUX) 

Cultural 0 1 1 1 0 1 2 3 4 0 13 

Acadêmico 0 3 0 3 2 0 0 1 1 0 10 

Outros 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 07 
Total 0 6 1 6 2 1 4 4 6 0 30 

TOTAIS 3 8 6 13 4 6 12 12 13 2 79 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
 
 
 
TABELA 51 
SÍNTESE DOS EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZAD OS NO CUCA E CCAAm EM 2008.  
FEIRA DE SANTANA, 2008 

NATUREZA DO EVENTO TOTAL 
EVENTOS GRATUITOS 

Cultural 86 
Acadêmico 22 
Outros 23 

Total 131 
EVENTOS PAGANTES (TAXA DE USO OU BORDERAUX) 

Cultural 60 

Acadêmico 13 

Outros 08 
Total 81 

TOTAL GERAL  212 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
 
 
 

4.2. ATIVIDADES INTEGRADAS  

 

As atividades integradas do Cuca são ações regulares que contam com o 

envolvimento e contribuição de todos os diferentes setores que compõem a unidade, e 

que, em princípio, desenvolvem atividades específicas, relacionadas com as diferentes 

linguagens artísticas, a exemplo da música, dança, das artes plásticas e do teatro. Na 

atualidade estas atividades integradas são: a Caminhada do Folclore, o Bando 

Anunciador e o Aberto do CUCA. 
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4.2.1. CAMINHADA DO FOLCLORE 

 

Em agosto de 2008, ocorreu a 9ª edição da 

Caminhada do Folclore, tendo sempre como objetivo 

a valorização e preservação das diversas formas de 

manifestação da cultura popular. Nesta edição, a 

Caminhada do Folclore manteve o perfil de grande 

evento que a tem caracterizado nos últimos anos, 

com uma participação de 141 grupos, que levaram 

5.555 componentes para o desfile de apresentação em uma via principal da cidade de 

Feira de Santana. Como demonstra a Tabela 52, a seguir: 

 

 

TABELA 52 
DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS EDIÇÕES DA CAMINH ADA DO FOLCLORE 
UEFS, 2008 

EDIÇÃO DA 
CAMINHADA GRUPOS INSCRITOS COMPONENTES PÚBLICO ESTIMADO 

I 64 1.200 - 

II 70 1.599 - 

III 88 3.038 - 

IV 117 4.716 - 

V 113 3.747 - 

VI 128 4.331 - 

VII - - - 

VIII 129 4.360 35.000 

IX 141 5.555 30.000 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

 

4.2.2. PROJETO BANDO ANUNCIADOR 

 

Entre os dias 17 e 20 de julho de 2008, o CUCA desenvolveu as atividades da 

2ª edição do Projeto Bando Anunciador da Festa de Santana. O evento busca ser o norte 

para uma discussão mais ampla acerca da cidade, de seus valores e de sua identidade 

cultural. Ver Quadro 09: 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 67 

QUADRO 09 
DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BANDO ANUNC IADOR 
UEFS, 2008 

DATA ATIVIDADE TEMA 

Mostra de documentário A volta do Bando Anunciador. Autor: Marcondes Araújo 

Mesa Redonda 
Feira de Santana: Memória, tradição e permanência. 
Participantes: Clovis Frederico Ramaiana, Franklin 

Machado, Osvaldo Ventura 
17 a 19 julho 

Exposição fotográfica O Bando Anunciador: registro iconográfico 2007 

20 de julho Desfile do Bando 
Anunciador Memória cultural 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

 

4.2.3. ABERTO DO CUCA 

 

A segunda edição do Aberto do CUCA, em 2008, franqueou os espaços do 

Centro à comunidade, disponibilizando uma ampla programação cultural, ao longo de 14 

horas consecutivas, proporcionando assim mais uma oportunidade para vivência das 

artes na cidade. As atividades do Aberto contaram também com o apoio e os espaços do 

Teatro do Clube de Diretores Lojistas (CDL) e da Praça da Catedral de Santana. Foram 

desenvolvidas atividades em seis diferentes áreas. Conforme aparece na Tabela 53 

abaixo: 

TABELA 53 
DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS N O ABERTO DO CUCA 
UEFS, 2008 

ÁREA ATIVIDADE QUANTIDADE 

Oficinas de pintura 03 
Oficina de xilogravura 01 
Oficina de cerâmica 01 

Exposições 08 
Mostra de arte 01 

Feira de Artesanato 01 

Artes Plásticas 

Intervenções 02 

TOTAL 17 

Apresentações de recital 02 
Apresentações de filarmônica 02 

Apresentação de coral 01 
Oficina de flauta doce 01 

Música 

Shows 06 

TOTAL 12 

Espetáculos 03 Teatro 
Aula aberta de teatro 01 

TOTAL 04 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 53 

 
TABELA 53 
DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS N O ABERTO DO CUCA 
UEFS, 2008 

ÁREA ATIVIDADE QUANTIDADE 

Espetáculos 04 Dança 
Performance 01 

TOTAL 05 

Exibição de Filmes 01 
Exibição de Vídeo 01 

Documentários 02 
Musical 01 

Mostra de cinema e vídeo 

Curta-metragem 01 

TOTAL 06 

Mostra de Cordel 01 Literatura 
Varal de poesia 01 

TOTAL 02 

TOTAL GERAL 46 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
 
4.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A seguir, uma descrição geral das atividades desenvolvidas pelos diversos 

setores do CUCA em 2008, acrescidas com os dados históricos do desempenho destes 

nos três anos anteriores, de modo a expor a evolução e/ou regularidade dos serviços 

prestados à comunidade feirense e regional. 

 

4.3.1. SEMINÁRIO DE MÚSICA 
 

O Seminário de Música é o evento responsável pelo desenvolvimento das 

atividades de iniciação e formação musical junto à comunidade. Suas atividades didáticas 

compreendem, basicamente, as oficinas (ou cursos) de instrumentos isolados e os 

Cursos Básicos de Musicalização, em que, além do contado com diferentes instrumentos 

(flauta doce e outro, que pode ser: piano, violão, violino, violoncelo, clarineta, saxofone, 

trompete, trombone ou flauta transversal), o aluno recebe também formação teórica. Ver 

Tabela 54, a seguir: 
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TABELA 54 
DEMANDA DOS CURSOS REGULARES OFERTADOS PELO SEMINÁR IO DE MÚSICA DO CUCA 
UEFS, 2008 

CURSOS PÚBLICO OBJETIVOS 

Bateria 46 
Percussão 29 

Técnica Vocal 120 
Teclado 84 

Violão Popular 121 

Oferecer aprendizagem inicial e específica 
em cada instrumento, estimulando e 

desenvolvendo novos talentos. 

Cursos básicos de musicalização 481 

TOTAL 881 

Propiciar formação básica 
profissionalizante em música 

Fonte: UEFS / Cuca, 2008. 

 

4.3.2. COORDENAÇÃO DE DANÇA 

 

A Coordenação de Dança é responsável pelo planejamento didático e oferta 

de oficinas na dança e atividades corporais oferecidas à comunidade, como iôga, caratê 

e capoeira. Cabe observar que parte das oficinas, sob a responsabilidade da 

Coordenação de Dança, é desenvolvida no Centro de Cultura Amélio Amorim – CCAAm, 

localizado no bairro dos Capuchinhos, o que possibilita o atendimento de um público que 

normalmente não teria facilidade em se deslocar para os dependências do CUCA, 

localizado no centro da cidade. A Tabela 55, seguinte, apresenta as atividades e as 

demandas específicas da Coordenação de Dança. 

 

TABELA 55 
DEMANDA DOS CURSOS REGULARES OFERTADOS PELA COORDEN AÇÃO DE DANÇA 
UEFS, 2008 

ATIVIDADE PÚBLICO OBJETIVOS 

REALIZADAS NO CUCA 1.326 
Balé Clássico 551 

Introdução à Dança 92 
Jazz Dance 68 

Ioga 192 
Karatê 81 

Recreaxé 40 
Danças de Salão 171 
Dança do Ventre 131 

REALIZADAS NO CCAAm 238 
Balé Clássico 99 

Ioga 110 
Karatê 16 

Danças de Salão 13 

TOTAL 1.564 

As oficinas regulares de dança e de 
atividades corporais visam a oferecer à 

comunidade a oportunidade de iniciação na 
prática de atividades artísticas ligadas às 
diferentes formas de expressão corporal, 

tendo o público infantil como alvo principal 
(mas não exclusivo), configurando-se como 

atividades de formação didático-
pedagógicas por definição. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 
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4.3.3. COORDENAÇÃO DE TEATRO 
 

A Coordenação de Teatro desenvolve uma série de oficinas no campo das 

artes dramáticas, voltadas para o público infantil, adolescente e adulto, todas dotadas de 

um acentuado caráter profissionalizante. A Tabela 56 evidencia a demanda por esses 

cursos em 2008: 

 

TABELA 56 
DEMANDA DOS CURSOS REGULARES OFERTADOS PELA COORDEN AÇÃO DE TEATRO 
UEFS, 2008 

ATIVIDADE PÚBLICO OBJETIVOS 

Teatro Infantil (I, II e III) 81 
Teatro Adolescente (I, II e III) 65 

Teatro Adulto (I e II) 45 
Teatro Físico 11 

TOTAL 202 

Formar e aprimorar 
talentos nas artes 

cênicas, inclusive em 
caráter profissional. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

 

 

4.3.4. OFICINA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA – OCA 

 

A OCA é o espaço do CUCA onde se desenvolve o planejamento, intercâmbio 

e a formação artística, no campo das artes plásticas, caracterizando-se como um 

ambiente favorável à inovação, através de experiências artísticas contemporâneas, em 

diálogo com o patrimônio material e imaterial da região em que está inserida. 

Dentro dessa premissa geral, a OCA oferta diversas oficinas de arte à 

comunidade, variando estas oficinas, a cada semestre letivo, segundo a demanda e a 

oportunidade de trabalhar com arte, educadores e artistas profissionais, especializados 

em uma dada linguagem. 
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TABELA 57 
DEMANDA DOS CURSOS REGULARES OFERTADOS PELA OCA 
UEFS, 2008 

CURSO PÚBLICO OBJETIVOS 

Arte para crianças I (5 a 8 anos) 21 

Arte para crianças II (8 a 12 anos) 27 

Desenho de Observação 19 

Fotografia Colorida 26 

Fotografia Preta & Branca 20 

Introdução à pintura 40 

Produção em vídeo 20 

Cinema Documental 03 

História da Arte 12 

TOTAL 188 

Estimular a criatividade e oferecer 

oportunidades de apoio e desenvolvimento 

de habilidades artísticas para a formação 

de novos talentos; 

Fomentar a produção de artistas 

experientes, através do 

ensino/aprendizagem das diversas 

linguagens artísticas. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

 

4.3.5. MUSEU REGIONAL DE ARTE – MRA 

 

O Museu Regional de Arte – MRA é um dos mais importantes instrumentos 

culturais de Feira de Santana e um dos principais museus de arte moderna do Nordeste, 

contando com acervo no qual figuram trabalhos de artistas e renome nacional e 

internacional. Os números relativos à visitação ao museu atestam essa importância: 

 
TABELA 58 
VISITAÇÃO AO ACERVO DO MRA 
UEFS, 2008 

ANOS PÚBLICO VISITANTE 
2004 6.426 
2005 7.261 
2006 7.391 
2007 10.393 
2008 11.848 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

Os números acima são referentes às atividades regulares do Museu, que 

compreendem tanto a exposição do seu acervo permanente ao público em geral, como 

às visitas proporcionadas pelo projeto A Escola vai ao Museu. Este, em particular, tem 

como principal propósito contribuir com o processo de formação educação de jovens e 

crianças, valendo-se do Museu como espaço educativo-didático. 
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TABELA 59 
EVENTOS ESPECIAIS REALIZADOS PELO MRA 
UEFS, 2008 

EVENTOS ESPECIAIS NÚMERO OBJETIVOS 

Exposição Individual – Gilson Rodrigues 01 

Exposição Grandes Artistas em pequenos 
formatos – 78 artistas 

01 

Exposições de artistas convidados – César 
Romero e Leonice Barbosa 01 

Exposição Individual – Joarez Paraíso 01 

TOTAL 04 

Oportunizar a comunidade o contato com 
trabalhos de artistas reconhecidos 

nacional e internacionalmente, no campo 
das artes plásticas, viabilizando assim o 
acesso do público feirense e regional a 

esta forma de expressão artística. 

Fonte: UEFS / Cuca, 2008. 

 

 

4.3.6. GALERIA DE ARTE CARLO BARBOSA E MUSEU-GALERI A 

CAETANO VELOSO 

 

Com a criação da Galeria de Arte Carlo Barbosa, no CUCA em 1995, e, 

posteriormente, com o Museu-Galeria Caetano Veloso, situado no Solar do Biju, no 

município de Santo Amaro em 2000, a UEFS, através do CUCA, tem viabilizado o 

propósito básico de oferecer espaços alternativos ao circuito das galerias comerciais de 

arte, abrindo o campo para novos talentos. Com isso, essas galerias contribuem para o 

desenvolvimento profissional desse segmento artístico, fazendo valer assim seu papel de 

instrumentos de promoção da inserção social auto-sustentada da classe artística, em 

Feira de Santana e região, em Santo Amaro e no Recôncavo Baiano. 

As Tabelas 60 e 61 apresentam a síntese das atividades desenvolvidas por estas 

galerias em 2008, bem como seu histórico no último quadriênio.  

 
TABELA 60 
EXPOSIÇÕES REALIZADAS PELA GALERIA CARLO BARBOSA E MUSEU-GA LERIA CAETANO VELOSO 
UEFS, 2008 

GALERIA / EXPOSIÇÃO PÚBLICO OBJETIVOS 

GALERIA DE ARTE CARLO BARBOSA 3.003 
Memórias – Pintores de Feira de Santana 133 
Exposição do Acervo Flutuante da Galeria 697 

Memória Recente 412 
Brinquedos Semânticos 567 

Exposições do Aberto do CUCA 952 
Lançamento do livro: “Duas mulheres, quatro 

amores e guerra uma civil” 242 

Divulgar e 
comercializar trabalhos 
dos artistas plásticos 

da região junto á 
comunidade feirense 
viabilizando assim a 
promo-ção de novos 
talentos e platéias. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 
 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 60 

 

TABELA 60 
EXPOSIÇÕES REALIZADAS PELA GALERIA CARLO BARBOSA E MUSEU-GA LERIA CAETANO VELOSO 
UEFS, 2008 

GALERIA / EXPOSIÇÃO PÚBLICO OBJETIVOS 

MUSEU-GALERIA CAETANO VELOSO  1.590 
Exposição 10 anos de parceria UEFS – Solar 

do Biju 150 

Congresso Nacional Esporte e Cultura: Oficina 
de Arte 

120 

Fomentar e difundir a 
cultura, proporcionando 

espaço, apoio, 
organização e 

divulgação a artistas de 
vários estilos e 

tendências artísticas. 
Exposição do Acervo museológico 1.320 

TOTAL 4.593 
 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

TABELA 61 
HISTÓRICO DA VISITAÇÃO AO ACERVO DA GALERIA CARLO BARBOSA  E MUSEU-GALERIA CAETANO VELOSO 
UEFS, 2008 

ANOS / PÚBLICO 
GALERIA 

2005 2006 2007 2008 

Galeria de Arte Carlo Barbosa 1.935 7.718 6.327 3.441 
Museu-Galeria Caetano Veloso 1.561 1.773 879 1.730 

TOTAL 3.496 9.491 7.206 5.171 
Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
 

4.3.7. NÚCLEO DE CULTURA POPULAR 

 

O Núcleo de Cultura Popular é o setor do CUCA voltado para o 

desenvolvimento de ações de pesquisa, preservação e promoção das expressões da 

cultura popular em Feira de Santana e sua região de abrangência. Suas atividades 

envolvem desde a identificação de expressões da cultura popular, até sua divulgação, 

mediante a inserção de artistas em eventos culturais promovidos pela UEFS. As 

atividades podem ser verificadas na Tabela 62, a seguir: 

 

TABELA 62 
ATIVIDADES REGULARES DO NÚCLEO DE CULTURA POPULAR  
UEFS, 2008 

ATIVIDADE Número OBJETIVOS 

Projeto Lua Cheia 01 
Projeto Resgate da Memória Cultural 

de Feira de Santana 01 

Festival de Sanfoneiros 01 
TOTAL 03 

Identificar e promover artistas e formas de 
expressão da cultura popular. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 
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4.3.8. EXPERIMENTOTECA 

 

A Experimentoteca é o setor que busca promover a inovadora articulação entre 

arte e ciência como recurso para difusão do conhecimento científico e desenvolvimento 

das metodologias de ensino nessa área. A Experimentoteca atende grande número de 

professores e estudantes do ensino fundamental. De acordo com as Tabelas 63 e 64 

abaixo: 

 

TABELA 63 
ATIVIDADES E VISITAÇÃO REGULAR NA EXPERIMENTOTECA 
UEFS, 2008 

ATIVIDADE / EVENTO PÚBLICO  OBJETIVO 

Visitação de escolas agendadas 367 

Visitação do público do CUCA 1.024 

Empréstimos dos Kits de laboratório 4.428 

TOTAL 5.819 

Disponibilizar a comunidade docente e 
estudantil uma série de recursos didáticos 
inovadores para a promoção do ensino e 
do conhecimento científico através da 
articulação arte-ciência. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

TABELA 64 
EVENTOS ESPECIAIS REALIZADOS PELA EXPERIMENTOTECA 
UEFS, 2008 

EVENTOS ESPECIAIS PÚBLICO OBJETIVOS 

Exposição de maquetes (geoambientes) 1.100 

Oficinas de maquetes 90 

Mini-curso “Aprendendo sobre vulcanismo” 160 

Mini-curso: “Eletrostática” 160 

TOTAL 1.510 

Disponibilizar a comunidade docente e 
estudantil uma série de recursos didáticos 
inovadores para a promoção do ensino e 
do conhecimento científico através da 
articulação arte-ciência. 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 

4.3.9. BIBLIOTECA SETORIAL PIERRE KLOSE 

 

A Biblioteca Setorial Pierre Klose funciona no CUCA, dando suporte às 

pesquisas e às atividades didáticas relacionadas às diversas oficinas e cursos de 

natureza artística, desenvolvidas por esta unidade, bem como atendendo ao público 

estudantil dos bairros próximos, valendo-se para isso, além do seu acervo voltado para 

as artes, de títulos e manuais didáticos voltados para o ensino fundamental. Ver Tabela 

65 a seguir: 
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TABELA 65 
HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA SETORIAL PIE RRE KLOSE 
UEFS, 2008 

ANOS 
ATIVIDADES 

2005 2006 2007 2008 

Fluxo 7.207 4.939 3.573 4.279 
Consulta 14.832 7.488 7.121 9.440 

Fonte: UEFS / CUCA, 2008. 

 
 

4.4. MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRE NSES 

 

O Museu Casa do Sertão e Centro de 

Estudos Feirenses é um instrumento mediador entre 

a Universidade e a Sociedade, incentivando a 

participação no seu espaço de públicos escolares e 

não-escolares (idosos, portadores de necessidades 

especiais, grupos étnicos, entre outros). Esse papel 

motiva doações espontâneas que enriquecem 

sobremaneira o seu acervo original, e o leva a assumir a missão de salvaguardar 

aspectos da memória coletiva e individual do sertão baiano. Um dos mais importantes 

museus da Bahia, com a vocação de valorização da cultura popular, resguarda do 

desaparecimento peças e documentos da tradição sertaneja, promovendo o exercício da 

cidadania através da cultura, bem como, a guarda e conservação do seu patrimônio. 

Durante o ano de 2008, ampliou suas ações voltadas para a valorização e 

divulgação da cultura regional, notadamente na interação entre Universidade e 

Sociedade, com atividades que visaram promover um processo educacional, 

incentivando ações cooperativas entre escolas e secretarias municipais, sendo uma delas 

o Projeto “O Museu vai a escola” com a preparação de visitas e atendimentos de 

estudantes e guias ao tempo que estimula a formação de platéias com o 

compartilhamento de ações educativas no Museu, ao tempo que promove o sentimento 

de valorização e identidade da memória e preservação do patrimônio. 

Além disso, o Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses busca 

uma maior articulação entre ensino, pesquisa e extensão com ações na UEFS voltadas 

para as áreas de História, Memória, Cultura e Cidadania. 
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4.4.1. DEMOCRATIZAÇÃO DAS AÇÕES E FORMAÇÃO DE PLATÉ IAS 

 

O Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses promovem o 

intercâmbio com a comunidade feirense, oferecendo discussões acerca da valorização da 

cultural regional, através de visitas às escolas públicas. Além disso, o Museu incentiva a 

reflexão sobre as tradições locais no ambiente escolar. 

Com o “Projeto o Museu vai à escola”, as atividades inicialmente foram 

desenvolvidas no Centro de Educação Básica e na Creche da UEFS, em maio; e depois 

em novembro, no Colégio Estadual Imaculada Conceição, no Bairro da Conceição I. A 

iniciativa consiste na realização de palestras acerca da história e geografia de Feira de 

Santana, da literatura de cordel, além de discorrer sobre o próprio Museu, seu papel e 

sua importância para a região. Segue Tabela 66, abaixo, com dados sobre o Projeto 

Museu vai a Escola: 

 

TABELA 66 
PROJETO MUSEU VAI A ESCOLA 2008. 
UEFS, 2008 

UNIDADE ESCOLAR CICLO ESCOLAR TOTAL 

CEB / UEFS 1º ciclo do Ensino Fundamental 327 

Creche / UEFS Pré-escola 107 

Colégio Estadual Imaculada Conceição Ensinos Fundamental e Médio 700 

TOTAL  1.134 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

 

4.4.2. VISITAÇÃO PÚBLICA 

 

A programação de exposições do Museu Casa do Sertão tem o objetivo de 

fomentar o surgimento de novos talentos, bem como, incentivo à produção artística 

relacionada às manifestações populares, articuladas com artistas e artesãos locais e 

regionais. As exposições públicas acontecem durante todo o ano, ininterruptamente, 

sejam individuais ou coletivas, onde são destacados temas como a cultura e arte 

populares, promovendo a preservação e valorização dos patrimônios coletivos (material e 

imaterial) de Feira e região. 
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TABELA 67 
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS EM 2008 
UEFS, 2008 

EXPOSIÇÃO PERÍODO NÚMERO DE VISITANTES 

Devoção e Piedade nas 
xilogravuras 

01 de janeiro a 15 de fevereiro 96 

A escrita na História 04 de março a 09 de abril 562 

O Museu vai à escola (itinerante) 
CEB e Creche da UEFS Mês de maio 2.872 

Artesanato Nordestino 13 de junho a 30 de julho 1.187 

Tradições pastoris 18 de agosto a 19 de setembro 2.340 

O Museu vai à escola (itinerante) 
Colégio Estadual Imaculada 

Conceição 
Mês de setembro 700 

Olha o passarinho! Imagens de 
infância: flagrante lúdico infantil 

no sertão baiano 
10 a 28 de novembro 948 

O poeta que fez imagem no 
Cordel: Franklin Machado 

08 de dezembro a 23 662 

TOTAL  9.367 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

A promoção das exposições temporárias além de estabelecer um 

relacionamento com os produtores culturais, a exemplo de artistas, artesãos e grupos 

culturais, realiza paralelamente relações de acesso e abertura de espaços universitários 

para um público diversificado numa integração universidade e sociedade.  

 

4.4.2.1. PÚBLICO VISITANTE  

 

As pessoas ou grupos que procuram o Museu Casa do Sertão a fim de 

conhecerem o seu acervo são acompanhados por monitores que apresentam as diversas 

coleções, que compõem a coleção geral. Essas visitas guiadas proporcionam a interação 

do visitante e o universo sertanejo que lhe é apresentado, possibilitando identificar a 

origem e a utilização da peça no cotidiano do sertão baiano. As visitas podem ser 

agendadas previamente por escolas e outras entidades de Feira de Santana e de outros 

municípios. O caráter público destas visitas se desdobra em acompanhamento de 

projetos pedagógicos desenvolvidos por escolas públicas e privadas que encontram 

nessas visitas mais um recurso pedagógico extra-classe. As Tabelas 68 e 69 a seguir, 

demonstram número de visitantes: 
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TABELA 68 
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DE VISITANTES AO MUSEU CASA  DO SERTÃO EM 2008 
UEFS, 2008 

MÊS 
/LUGAR 

FEIRA DE 
SANTANA SALVADOR  OUTROS 

MUNICÍPIOS 
OUTROS 
ESTADOS 

OUTROS 
PAÍSES 

NÃO 
IDENTIFICADOS TOTAL 

Jan 40 06 08 13 - - 67 
Fev 19 02 08 - - - 29 
Mar 154 101 241 4 60 02 562 
Abr 111 05 07 103 - 05 231 
Mai 823 07 34 05 - 2001 2.870 
Jun 739 03 33 3 - - 823 
Jul 341 08 10 04 01 - 364 
Ago 796 81 414 01 - - 1.292 
Set 1.439 08 266 - - 35 1.748 
Out 653 32 26 04 04 - 719 
Nov 230 02 335 01 - - 604 
Dez 11 01 06 03 - - 58 

TOTAL 5.356 256 1.388 141 65 2043 9.367 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 
 

TABELA 69 
DEMONSTRATIVO ANUAL DE VISITANTES AO MUSEU CASA DO SERTÃO, 2006-2008. 
UEFS, 2008 

ANO N. DE VISITANTES 

2006 5.243 

2007 7.289 

2008 9.367 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 
 

Conforme se pode observar na série histórica demonstrada na tabela acima 

entre os anos de 2006 e 2008, a taxa de crescimento do público visitante no Museu foi 

60,22%. 

A preocupação com as atividades de visitação pública e usuários refletiram na 

criação e reformulação de instrumentos de atendimento que de fato atendessem à 

demanda interna e externa.  

A visitação de grupos escolares e/ou congêneres assumiu um caráter de 

suporte pedagógico no processo ensino-aprendizagem. Os grupos que procuram o 

Museu encontram não apenas um acervo de peças da cultura sertaneja, mas um 

acompanhamento dos projetos escolares desenvolvidos em classe. Nessa relação, a 

monitoria realizada pelos estagiários e funcionários do Museu é desempenhada a partir 

da mostra de exposições temáticas sobre a história e memória de Feira de Santana e 

região. 
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TABELA 70 
NÚMERO DE VISITAS DE ALUNOS AGENDADAS POR UNIDADE A DMINISTRATIVA 
UEFS, 2008 

MUNICIPAIS ESTADUAIS FEDERAIS PARTICULARES NÃO 
IDENTIFICADAS TOTAL 

1.460 998 70 2.358 100 4.986 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 
TABELA 71 
NÚMERO DE VISITAS AGENDADAS POR NÍVEL DE ENSINO, 20 08 
UEFS, 2008 
FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR  OUTROS TOTAL 

3.767 585 349 285 4.986 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

Com o objetivo de ampliar a visitação do público interno, foram implementadas 

ações como palestras em salas de aulas dos cursos da UEFS apresentando as 

potencialidades do acervo do Museu, tanto como laboratório de pesquisa, como espaço 

de lazer e conhecimento; participação em reuniões com professores, que têm suas 

disciplinas relacionadas às áreas de cultura, história e memória; e distribuição de 

cartazes e folderes em pontos estratégicos de circulação da comunidade acadêmica, 

como Restaurante Universitário, cantinas, corredores, pontos de ônibus, diretórios 

acadêmicos, entre outros. 

 
TABELA 72 
NÚMERO DE VISITAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA EM 2008 
UEFS, 2008 

IDENTIFICAÇÃO TOTAL 
Universidade Aberta a Terceira Idade – UATI 15 

Licenciatura em Pedagogia 40 
Licenciatura em História 69 

Licenciatura Letras Vernáculas 55 
Centro de Educação Básica 95 

UEFS em geral 378 
TOTAL 652 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 
 

Se compararmos o número total da visitação pública oriunda da comunidade 

acadêmica do ano de 2008 com o ano de 2007, visualiza-se um aumento de 16,56%, o 

que nos assegura que as ações implementadas no planejamento de endo-marketing 

previsto no Plano de Metas favoreceram o crescimento do número do público interno na 

visitação, superando a meta de 14% prevista para o ano de 2008. Como pode ser visto 

na Tabela 73, a seguir: 
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TABELA 73 
NÚMERO DE VISITAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA 2007 – 20 08 
UEFS, 2008 

ANO VISITANTES 

2007 108 
2008 652 

% CRESCIMENTO 16,56 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

 

Além dos grupos acima citados, outros grupos da comunidade externa se 

fizeram presentes no Museu no ano de 2008. 

 
TABELA 74 
NÚMERO DE VISITAS AGENDADAS PELA COMUNIDADE EXTERNA  
UEFS, 2008 

IDENTIFICAÇÃO VISITANTES 

Womens Club Regional 60 
UATI / UEFS 16 

TOTAL 76 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

TABELA 75 
VISITAÇÃO AO ACERVO DO MUSEU POR PROFISSÃO, 2008 
UEFS, 2008 

PROFISSÃO VISITANTES 

Estudante 6.706 
Professor 426 
Outros 184 
Não identificado 2.051 

TOTAL 9.367 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 
 

Também ocorreram atividades complementares no ano de 2008, voltadas para 

o público acadêmico e grupos escolares, objetivando alcançar pessoas de diversos níveis 

escolares, bem como, oferecer atividades que contemplem os assuntos relacionados às 

áreas de atuação do Museu Casa do Sertão. 

 
TABELA 76 
PROMOÇÃO DE EVENTOS 
UEFS, 2008 

EVENTO QUANTIDADE PÚBLICO ATINGIDO 
Palestra : A importância dos documentos manuscritos 
para os estudos históricos e filológicos 

01 50 

Mini-curso : Estudos de documentos manuscritos 01 50 
Oficina  de papel machê 02 84 

TOTAL 04 184 
Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 
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4.4.2.3. DOAÇÕES 

 

O Museu é um dos principais agentes da preservação da história e da cultura 

de Feira de Santana e região, tendo como característica resguardar aspectos da cultura 

popular e sertaneja, nesse processo de doações espontâneas de coleções particulares 

que ao longo dos anos tem enriquecido o acervo do Órgão. 

No ano de 2008 significativas doações foram incorporadas ao acervo, 

destacando-se a Biblioteca do escritor feirense Eurico Alves Boaventura e o acervo 

pessoal do Monsenhor Renato de Andrade Galvão. 

No primeiro caso, Eurico Alves, tem-se uma biblioteca cujo objeto de estudo 

debruçou-se sobre a chamada “civilização do couro” que evidenciava a cultura sertaneja, 

em contraponto ao “mundo dos engenhos de cana-de-açúcar”, discutido por alguns 

intelectuais, como Gilberto Freire. 

Já o acervo pertencente ao Monsenhor Galvão é composto por livros, 

manuscritos e objetos, cujo valor, uma vez incorporados ao acervo do Museu Casa do 

Sertão, figurarão como artefatos para o testemunho da história de vida do sacerdote, bem 

como para a representação de uma época. Segue Tabela 77 abaixo: 

 
TABELA 77 
DOAÇÕES RECEBIDAS PELO MUSEU CASA DO SERTÃO, 2008 
UEFS, 2008 

TIPO DE ACERVO TOTAL 

Livros 1.435 

Móveis 08 

Documentos 402 

Objetos diversos 20 

Artesanato 235 

Tipos e clichês 21.738 

TOTAL 23.838 

Fonte: UEFS / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

 

Essas doações refletem a credibilidade da comunidade em relação ao trabalho 

desenvolvido pelo Museu Casa do Sertão como difusor da história e memória regional, 

bem como, no processo de educação patrimonial. 
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4.5. BIBLIOTECA SETORIAL MONSENHOR RENATO DE ADRADE  

GALVÃO – BSMG 

 

A finalidade da Biblioteca é reunir, organizar e preservar um acervo de valor 

histórico e cultural sobre Feira de Santana e região. Essa biblioteca especializada sobre 

folclore, cultura popular, literatura de cordel, história e geografia regional, está integrada 

ao Sistema de Bibliotecas da UEFS. Sua coleção é composta de livros de áreas afins, 

alguns raros, monografias, teses, dissertações, folhetos, livretos de cordel, revistas, 

jornais, manuscritos, documentos impressos, anuários, cartazes, fotos entre outros. 

Nessa biblioteca, são atendidos pesquisadores universitários, estudantes 

graduandos e graduados, assim como, os de pós-graduação, alunos de 1º e 2º graus e 

pessoas da comunidade em geral. Encontram-se à disposição dos usuários instrumentos 

de pesquisas: catálogos, inventário, guias, anuários, almanaques, etc, que dão suporte a 

essas pesquisas. Não há disponibilidade de empréstimo, portanto a consulta só é 

permitida na biblioteca. Ver Tabelas a seguir, apresentando demonstrativo de visitantes: 

 
TABELA 78 
DEMONSTRATIVO ANUAL DE USUÁRIOS NA BSMG, 2006-2008.  
UEFS, 2008 

Ano N. de usuários  
2006 1.534 
2007 1.237 
2008 1.184 

Fonte: UEFS / Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão / Museu Casa do Sertão, 2008. 

 

Essa demanda de consultas direcionadas à coleção de jornais da BSMG 

promoveu pari passu a necessidade de medidas preventivas de conservação e 

preservação dessa coleção. Durante o ano de 2008, recebeu-se um público de 10.551 

pessoas, entre visitantes do acervo e usuários da BSMG. 

 

TABELA 79 
DEMONSTRATIVO DE VISITANTES AO ACERVO DO MUSEU E US UÁRIOS DA BSMG 
UEFS, 2008 

DISCRIMINAÇÃO Nº DE VISITANTES 
Visitantes ao acervo e exposições 9.367 

Usuários da Biblioteca 1.184 
TOTAL 10.551 

Fonte: UEFS / Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão/ Museu Casa do Sertão, 2008. 
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TABELA 80 
DEMONSTRATIVO DE VISITANTES AO ACERVO DO MUSEU E US UÁRIOS DA BSMG 
UEFS, 2006-2008 

ANO PÚBLICO  
2006 6.563 
2007 8.526 
2008 10.551 

Fonte: UEFS / Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão/ Museu Casa do Sertão, 2008. 
 

4.5.1. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 

 

A digitalização do acervo de jornais da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato 

Galvão continuou em 2008, com a parceria entre o Museu Casa do Sertão e a direção do 

Jornal Folha do Norte, visando à manutenção das pesquisas, além da preservação e 

conservação de tais documentos, bem como a complementação dos números 

inexistentes na coleção e, posterior, disponibilização para pesquisa em meio digital. 

Vale salientar, que alguns jornais digitalizados do acervo do Museu foram 

revistos, tendo em vista, a melhoria da definição das imagens, com nitidez superior, 

proporcionando a leitura eficaz dos documentos pesquisados. Há um controle de 

qualidade constante dessas imagens digitalizadas visando melhor atender os usuários 

desses documentos. 
 

TABELA 81 
JORNAIS DIGITALIZADOS 
UEFS, 2008 

JORNAL ANO 

Folha do Norte 
1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1917, 1918, 
1919, 1920, 1927, 1933, 1940, 1946, 1947. 

Fonte: UEFS / Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão/ Museu Casa do Sertão, 2008. 

Foi ampliado o processo de digitalização do acervo documental da BSMG, 

assim sendo foram digitalizadas as coleções dos manuscritos com 125 documentos, e os 

documentos impressos compostos por 30 unidades de peças cartoriais e 47 peças 

compostas por folhetos religiosos. 

 

4.5.2. SÉRIE “FOLHETOS DE CORDEL MCS” 

 

Como ação para a valorização e divulgação da literatura de cordel, o Museu 

Casa do Sertão e a Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão, realizaram em 2008 a 

publicação dos títulos de cordel “A Feira Livre da Princesa do Sertão” e “Sem seca a 

gente vê as belezas do sertão”, dos autores Antônio Alves da Silva e Franklin Machado 

com um total de 02 títulos. 
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5. ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 

Em 2008 foram promovidas diversas ações, através da Unidade de 

Organização e Desenvolvimento Comunitário – Undec, que visam à garantia de acesso e 

permanência à educação de qualidade, bem como de integração e valorização da 

comunidade universitária (funcionários, estudantes e professores). 

Algumas ações sócio-culturais foram desenvolvidas, visando prestar 

assistência aos servidores, supervisionando e acompanhando atividades que beneficiam 

e integram a Comunidade Universitária. Essas ações são programadas através de 

Contratos e Convênios; Eventos; Serviços oferecidos pelas Cantinas e Restaurante; 

Casa do Professor; dentre outros; que visam facilitar serviços, proporcionar e beneficiar a 

comunidade universitária. 

Além disso, a Undec fez parte de comissões que realizaram alguns eventos 

festivos como: o São João da UEFS e o Dia do Servidor Público, buscando integrar, 

confraternizar, aproximar e socializar de forma mais intensa, o relacionamento entre os 

servidores da UEFS. 

 

5.1. CANTINAS E RESTAURANTE 

 

Na busca de garantir que os serviços 

prestados nas 04 (quatro) Cantinas e 01 (um) 

Restaurante Universitário por empresas 

terceirizadas na UEFS, estejam dentro dos 

padrões de qualidade, a Undec supervisionou e 

acompanhou os contratos e os serviços 

oferecidos por essas empresas, com a 

participação de docentes, que fazem parte da 

Comissão de Acompanhamento das Cantinas e Restaurante, e bolsistas do Curso de 

Engenharia de Alimentos. A participação dessa Comissão têm sido decisiva neste 

processo, dando o suporte técnico necessário para melhor avaliar a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos. Os serviços prestados por esses estabelecimentos 

AAAAAAAAAAAAssssssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnttttttttttttoooooooooooossssssssssss            CCCCCCCCCCCCoooooooooooommmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiittttttttttttáááááááááááárrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiioooooooooooossssssssssss AAAAAAAAssssssssssssssssuuuuuuuunnnnnnnnttttttttoooooooossssssss        CCCCCCCCoooooooommmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttáááááááárrrrrrrriiiiiiiioooooooossssssss        
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também são fiscalizados pelos próprios clientes da Comunidade Universitária, através de 

sugestões. 

Em parceria com o Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos e a 

Comissão de Acompanhamento, a UNDEC ofereceu 02 Cursos de Boas Práticas de 

Fabricação e Manipulação de Alimentos, em 1º março, para funcionários das Cantinas e 

do Centro de Educação Básica (Escola e Creche) da UEFS e, em 15 de março, a 

funcionários do Restaurante Universitário. Cada curso com a carga horária de 08 horas. 

A UNDEC, em parceria com o Comitê de Ética de Uso de Animais – CEUA, 

Secretaria de Municipal de Saúde – Zoonose e Associação Protetora de Animais – APA 

vem buscando soluções para a presença de animais silvestres e domésticos no Campus, 

principalmente nas áreas de alimentação. Algumas reuniões foram realizadas, assim 

como a apresentação e socialização do Projeto intitulado: “Controle de Animais 

Domésticos e Silvestres no Campus da UEFS”, desenvolvido pela Profa. Iraci Bonfim, o 

qual tem como objetivo principal estabelecer uma rede de pessoas comprometidas que 

desejam partilhar com a UEFS de experiências pessoais institucionais, em defesa dos 

direitos dos animais, manutenção da saúde e seu bem-estar e qualidade de vida para os 

humanos. 

Em maio de 2008 foi apresentado à Reitoria, o Projeto de Reestruturação – 

Uma Intervenção nos Espaços das Cantinas da UEFS, o objetivo é a reestruturação das 

Cantinas, que surgiu devido às inspeções da Comissão de Boas Práticas de Fabricação 

baseada na Resolução – RDC Nº 216/2004 da ANVISA e Relatórios de Avaliação das 

Cantinas, desenvolvidos pelos estagiários, que são orientados pela comissão. De acordo 

com legislação específica, os espaços físicos das Cantinas estão inadequados, sendo 

extremamente importante modificar o layout adequando-o ao processo produtivo, 

ampliando-o, para que não haja uma possível contaminação dos alimentos. 

Em novembro, aconteceu o I Seminário sobre Produção e Comercialização de 

Alimentos Seguros visando apoiar e proporcionar a melhoria contínua do padrão de 

qualidade e produtividade do setor de alimentação, trazendo informações sobre a 

segurança do alimento e tópicos necessários ao cumprimento da legislação que rege as 

empresas que manipulam produtos alimentícios. Atualmente, deve-se buscar a qualidade 

em todos os setores da atividade humana, principalmente na área de alimentação, pois 

qualidade significa competência, profissionalismo, além de aceitação por parte dos 

comensais. 
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5.2. CASA DO PROFESSOR 

 

A UEFS oferece aos docentes da UEFS, sem residência em Feira de Santana, 

acomodações para per noite, onde funciona a Casa do Professor. Este ano, em novas 

instalações, o prédio tem dois andares, sendo 1º andar, para o sexo feminino e o 2º 

andar, para o sexo masculino, com 11 (onze) vagas diárias em cada um, de segunda a 

sexta-feira. 

 

 

5.3. COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – CODAE  

 

A UEFS, para atender a diretriz de Assistência ao Estudante, tem buscado a 

construção de um espaço democrático de interação e interlocução com a comunidade 

Universitária, para isso, propõe iniciativas que garantam igualdade de condições de 

estudo e permanência aos discentes. Neste sentido desenvolve programas para dar 

conta das demandas dos estudantes. 

Balcão de Estágio  – trata-se de um programa que encaminha estudantes de 

graduação da UEFS para oportunidade de vagas de estágio, com isso, estabelece 

parcerias e convênios com as empresas de diversos ramos econômicos de Feira de 

Santana. Para fazer parte deste programa o estudante deve dirigir-se diretamente a 

Codae para se cadastrar no programa. Além disso, a UEFS oferece vagas na própria 

Universidade através de bolsas institucionais, a saber: a Bolsa Estágio Acadêmico e a 

Bolsa Auxílio Especial. 

Residência Universitária  – criada a partir de uma reivindicação dos 

estudantes, a Residência Universitária atende a estudantes de vulnerabilidade sócio-

econômica oriundo de outras cidades e permite a moradia dentro do campus 

universitário, assim como uma bolsa alimentação integral e uma modalidade de bolsa 

específica para esses estudantes (Bolsa Auxílio Especial). Passa por reforma e 

ampliação do espaço possibilitando uma maior quantidade de estudantes beneficiados e 

maior conforto. Hoje moram no espaço 102 residentes. A UEFS tem, ainda, um contrato 

de aluguel no Conjunto Residencial Feira VI, onde residem 11 estudantes de origem 

indígena. 

Apoio às Entidades Estudantis  – fornece apoio logístico, assistência técnica 

e financeira às atividades intelectuais e/ ou artístico-culturais estudantis fornecimento de 

passagens terrestres. 
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Entidades cadastradas: Diretórios Acadêmicos - DA´S; Diretório Central dos 

Estudantes – DCE; Núcleos ( Nieap, Nenuefs ); Empresas Junior´s, (Consulte Júnior, 

ADM Júnior, Engetec ); entre outros grupos, como: Redescoberta, Pastoral da Juventude, 

Universidade Renovada, num total de 34 entidades.  

Bolsa Alimentação  – oferece alimentação integral ou parcial no Restaurante 

Universitário. Para receber a bolsa integral, os estudantes concorrem ao beneficio 

através de edital com normas e critérios pré-estabelecidos, entre eles avaliação sócio-

econômica, feita pelo Serviço Social da Undec. 

Esses programas são geridos pela Coordenação de Assuntos Estudantis – 

Codae e recebem apóio logístico e administrativo dos diversos setores da Universidade. 

 

 

5.3.1. EVENTOS REALIZADOS EM 2008 

 

Os Jogos Universitários da Bahia – JUBA é uma competição esportiva entre as 

Instituições de Ensino Superior, que ocorre anualmente na cidade de Salvador e é 

organizado pela Federação Universitária Baiana de Esportes – FUBE. A Undec, através 

de uma Comissão de Esportes, foi a responsável pela organização da participação da 

UEFS nessa competição. 

Nos dias 21 e 22 de julho foi realizada a primeira Feira de Estágio da UEFS, 

evento com um formato pioneiro entre as Universidades Estaduais da Bahia, que teve 

como tema: Mundo do Trabalho e Novas Tecnologias. A Feira contou com a participação 

de 10 organizações de Feira de Santana, de diversos ramos de atividades econômicas, 

entre elas cinco agentes de integração e empresas que trabalham exclusivamente com 

estágios. 

O evento teve a colaboração da comunidade interna e externa da Instituição, 

fruto de várias reuniões entre entidades representativas dos discentes, professores 

coordenadores de estágios, comissão da Codae e representantes das empresas 

participantes. A iniciativa para a realização do projeto é de suma importância como ponto 

de partida de uma discussão sobre estágio e melhoramento das práticas deste dentro e 

fora da universidade. A Feira de Estágio teve como objetivo principal, entre outros, 

ampliar e fortalecer os programas de estágio existente na UEFS, bem como criar um 

espaço democrático de interlocução entre os vários seguimentos que atuam 
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 na área de estágio, ou seja, Instituição de ensino, agentes de integração, 

empresas concedentes, estudantes e outros profissionais de áreas afins.  

Na Tabela 82, seguem informações referentes a alunos cadastrados no Balcão 

de Estágio e Estágios efetivados:  

 
TABELA 82 
ALUNOS CADASTRADOS NO BALCÃO DE ESTÁGIO / EFETIVADO S EM 2008 
UEFS, 2008 

CURSO CADASTRADOS EFETIVADOS 

ADMINISTRAÇÃO 6 95 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 13 80 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 5 43 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 6 16 

DIREITO 6 91 

ENFERMAGEM 3 16 

ENGENHARIA CIVIL 25 142 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 17 66 

ENG. DE COMPUTAÇÃO 18 13 

LIC. EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 27 0 

LIC. EM EDUCAÇÃO FÍSICA 20 21 

LIC. EM FÍSICA 6 64 

LIC. EM GEOGRAFIA 26 8 

LIC. EM HISTÓRIA 20 14 

LIC. EM LETRAS C/ ESPANHOL 11 10 

LIC. EM LETRAS C/ FRANCÊS 2 19 

LIC. EM LETRAS C/ INGLÊS 3 16 

LIC. EM LETRAS VERNÁCULAS 30 12 

LIC. EM MATEMÁTICA 18 44 

LIC. EM PEDAGOGIA 13 13 

MEDICINA 3 71 

ODONTOLOGIA 3 0 

ENS. FUNDAMENTAL  12 

TOTAL  281 866 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 

 

5.3.2. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

5.3.2.1. BOLSAS INSTITUCIONAIS 

 

As Tabelas 83 e 84 apresentam informações de Bolsas Institucionais 

concedidas em 2008. 
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TABELA 83 
BOLSA AUXÍLIO ESPECIAL 
UEFS, 2008 

VAGAS Jan Fev Mar Abr  Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov Dez 

OFERECIDAS 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

OCUPADAS 62 55 61 65 65 58 56 60 61 59 62 60 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 
 

 
TABELA 84 
BOLSA ESTÁGIO ACADÊMICO 
UEFS, 2008 

VAGAS Jan Fev Mar Abr  Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov Dez 

OFERECIDAS 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

OCUPADAS 77 73 81 85 85 80 81 84 84 84 85 85 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 

 

5.4. CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS – CEB 

 

5.4.1. CRECHE 

É de responsabilidade exclusiva da 

UEFS e funciona como um espaço educativo 

para crianças na faixa etária de 04 a 47 meses, 

filhas de servidores (professores e funcionários) e 

de alunos da UEFS que precisam estar neste 

espaço no período em que os pais trabalham 

e/ou estudam.  

Foram matriculadas em 2008, 75 crianças, entre os turnos matutino, vespertino e 

em período integral. A Tabela 85 representa um comparativo entre os anos de 2007 e em 

2008: 

TABELA 85 
TOTAL DE ALUNOS, POR IDADE, MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
UEFS, 2007-2008 

FILHO DE-

PROFESSOR/ 

UEFS 

FILHO DE 

FUNCIONÁRIO / 

UEFS 

FILHO DE 

ALUNO / UEFS 

TOTAL DE 

CRIANÇAS TURMAS 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Berçário 2 1 7 9 0 1 9 11 

01 Ano 8 2 6 7 2 5 16 15 

02 Anos 2 7 11 14 8 2 21 24 

03 Anos 3 4 12 11 4 10 19 25 

TOTAL 15 14 36 41 14 18 65 75 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 
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Observa-se o aumento da ocupação da Creche em 15%, bem como a inclusão 

da categoria filhos de servidores do CEB-Escola no percentual de 3%. Esta última 

observação demonstra o empenho da administração UEFS/UNDEC em sugerir novos 

rumos para o relacionamento com o convênio CEB-Escola. 

 

5.4.2. ESCOLA 

 

O CEB–Escola está dividido em: a) 

Educação Infantil, de 4 e 5 anos, cuja finalidade 

é o desenvolvimento integral da criança em 

seus aspectos psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da 

comunidade; e b) Ensino Fundamental, que 

tem por objetivo formar cidadãos críticos, 

reflexivos, capazes de assumirem-se diante do 

mundo como sujeitos. Atende alunos na faixa etária de 06 a 15 anos, do 1º ao 9º ano.  

O objetivo do CEB é proporcionar atividades que permitam o desenvolvimento 

do educando, assegurando-lhe a formação indispensável para o pleno exercício da 

cidadania. O CEB-Escola – Educação Infantil (04 e 05 anos) e Ensino Fundamental (1º 

ao 9º ano) tiveram em 2007 um total de 920 alunos matriculados, para os quais além da 

educação gratuita, também foram oferecidos serviços nas áreas psicopedagógica, 

psicológica e de assistência social. Ver Tabelas 86; 87, 88 e 89: 

 

TABELA 86 
TOTAL DE ALUNOS POR SÉRIE/CATEGORIA MATRICULADOS NO  CENTRO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA UEFS – 04 anos ao 5º ano 
UEFS, 2007-2008 

CATEGORIA 
G04 

M 

G04 

V 

G05 

M 

G05 

V 

1º 

M 

1º 

V 

2º 

M 

2º 

V 

3º 

M 

3º 

V 

4º 

M 

4º 

V 

5º 

M 

5º 

V 

Comunidade 

Externa 
7 9 15 16 11 21 20 29 25 27 28 25 19 25 

Funcionários 6 3 8 4 11 1 11 1 7 5 5 4 11 5 

Estudantes 3 3 1 3 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 

TOTAL 16 15 24 23 23 24 31 31 33 33 33 30 31 30 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 
Legenda: G04M – Grupo 04 anos Matutino; G04V – Grupo 04 anos Vespertino, etc. 1º M – 1º Ano Matutino; 1º V – 1º Ano Vespertino, 
etc. 
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TABELA 87 
TOTAL DE ALUNOS POR SÉRIE/CATEGORIA MATRICULADOS NO  CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
DA UEFS (CSU) – 6º ao 9º ano 
UEFS, 2007-2008 

CATEGORIA 
6º 

A 

6º 

B 

6º 

C 

6º 

D 

7º 

A 

7º 

B 

7º 

C 

7º 

D 

7º 

E 

8º 

A 

8º 

B 

8º 

C 

8º 

D 

9º 

A 

9º 

B 

9º 

C 

Comunidade 

Externa 
36 35 39 39 27 34 35 24 28 32 33 31 22 31 26 30 

Funcionários 7 5 1 1 7 2 2 - 3 3 1 1 2 - 5 1 

Estudantes - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 43 40 40 40 34 36 37 24 31 35 34 32 24 31 31 31 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 

 
 
TABELA 88 
TOTAL DE ALUNOS POR SÉRIE/CATEGORIA MATRICULADOS NO  CENTRO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA UEFS – 04 Anos ao 5º ano – 2008 – Turnos matutino e vespertino 
UEFS, 2007-2008 

CATEGORIA G04 G05 1º 2º 3º 4º 5º 

Comunidade Externa 12 25 33 34 35 55 51 

Funcionários 10 7 8 5 5 6 4 

Estudantes 4 5 2 3 1 1 1 

Professores 0 1 0 1 2 0 2 

Professores / CEB 0 0 2 3 1 0 1 

Terceirizados 3 5 1 5 4 4 0 

TOTAL 29 43 46 51 48 66 59 

Fonte: UEFS / Undec, 2008. 
Legenda: G04 – Grupo 04 anos; G05 – Grupo 05 anos; – 1º ano; – 2º ano; – 3º ano; – 4º ano; e 5º ano. 

 

TABELA 89 
TOTAL DE ALUNOS POR SÉRIE/CATEGORIA MATRICULADOS NO  CENTRO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA DA UEFS (CSU) - 6º ao 9º ano – 2008 – Turnos  matutino e vespertino 
UEFS, 2007-2008 

CATEGORIA 6º 7º 8º 9º 
Comunidade Externa 109 137 127 79 

Funcionários 10 10 11 04 
Estudantes 06 03 01 02 
Professores 03 01 - - 

Professores do CEB 01 - - - 
Terceirizados 07 04 02 01 

TOTAL 136 155 141 86 
Fonte: UEFS / Undec, 2008. 

 

A proposta pedagógica do Centro de Educação Básica da UEFS vislumbra 

uma prática educativa com qualidade técnico–científico–profissional, caracterizada 

também, pela marca da afetividade, pautada em uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável e solidário da sociedade, na qual a escola exerce a função formadora e 

qualificadora do ser humano nos aspectos: físicos, psíquicos e sociais, objetivando sua 
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plenitude e participação consciente no processo histórico. Tem-se como premissa básica 

à inserção de alunos, pais, professores, auxiliares, direção, como sujeitos ativos no 

processo de construção da referida escola, pois o processo de desenvolvimento do aluno 

é dinâmico, social e ocorre a partir da própria existência do indivíduo, tanto dentro como 

fora da escola. 

Portanto, colocando a criança em contato direto e crítico com a realidade, o 

CEB–UEFS contribui para a formação do ser humano integrado à sociedade, propiciando 

o seu desenvolvimento na perspectiva individual e social, visando à formação do cidadão 

pleno. 

Para o CEB–Creche, o número de vagas em 2008 foi aumentado para 75, ou seja, 

15% a mais que em 2007. Aumento possível em função do acréscimo de mais uma 

educadora em salas onde existiam apenas duas passando para três educadoras por 

turno em todas as salas. Visando estender o atendimento, no CEB–Creche, para filhos de 

funcionários/professores CEB foi aberto edital e foram acrescentadas duas novas vagas 

em 2008 para filhos dessa categoria.  

Com relação ao CEB–Escola, após várias reuniões entre Undec, PMFS/Secretaria 

de Educação do Município e Direção e Coordenações da Escola detectou-se a 

necessidade de adequar o número de alunos ao espaço físico de cada sala, dada às 

péssimas condições de trabalho e o comprometimento da qualidade do ensino. 

Acordado o percentual do número de vagas a ser preenchido, 50% para a 

comunidade interna da UEFS e 50% para a comunidade externa, se, comparado o 

número de alunos matriculados em 2008, percebe-se um aumento ainda que tímido de 

3%, do número de matrículas para a comunidade interna, e redução do número total de 

alunos em 7%. Esses ajustes, porém, oferecem garantia de melhores condições de 

trabalho aos profissionais que atuam naquele espaço e da qualidade da educação. Ver 

Tabela 90 comparativo do número de vagas 2007-2008 

 
TABELA 90 
COMPARATIVO DO NÚMERO DE VAGAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃ O BÁSICA DA UEFS 
UEFS, 2007-2008 

ANO CEB–CRECHE CEB–ESCOLA 

2007 65 920 

2008 75 860 

Fonte: UEFS / Undec / DIAC / CEB, 2008. 
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5.5. SERVIÇO SOCIAL  

 

As principais ações desenvolvidas pelo Serviço Social, no ano de 2008, estão 

relacionadas às seguintes diretrizes do governo do Estado: a) garantir o acesso e 

permanência à educação de Qualidade; b) Promover o desenvolvimento e a inclusão 

social. Quanto às diretrizes de gestão da UEFS, insere-se na Assistência Estudantil e 

Valorização dos Servidores Técnico-Administrativos e Docentes. 

 

 

5.5.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

 

No período de 2008, o Serviço Social realizou um total de 1.306 ações entre 

atendimentos sociais, visitas domiciliares, entrevistas, reuniões, contatos, 

encaminhamento, entre outros. 

 

 

5.5.1.1. ATENDIMENTO SOCIAL 

 

Durante o ano de 2008, o Serviço Social realizou várias atividades pertinentes 

a área social, mas todas elas partem da ação específica de atendimentos sociais, 

oriundos de demandas espontâneas ou encaminhadas, normalmente por Colegiados de 

cursos, quando o usuário é estudante; ou, setores administrativos ou acadêmicos, 

quando se trata de servidores técnico-administrativos ou docentes. 

Neste período, realizou-se 631 atendimentos, sendo que mais da metade (333) 

foram direcionados a estudantes, que buscaram o Setor por demandas diversas, porém a 

principal delas foi referente à solicitação de benefícios sociais (moradia estudantil, 

creche, bolsa alimentação, bolsa estágio, entre outros) oferecidos pela UEFS, como parte 

de sua política estudantil, com objetivo precípuo de garantir a permanência destes na 

Instituição. Quanto aos servidores, atendeu-se 75 técnicos-administrativos e 32 docentes, 

com uma demanda mais significativa para as questões de saúde. Ainda foram atendidos 

191 usuários oriundos da comunidade externa, sendo considerados aqui os pais ou 

responsáveis de estudantes do CEB-Creche CEB-Escola, pacientes do Núcleo de Câncer 

Oral e outros. 
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5.5.1.2. ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

 

No período de referência foram acompanhados 152 usuários, sendo estes 35 

estudantes (25 da UEFS e 10 do CEB-Escola), 11 técnico-administrativos, 03 professores 

e 100 pessoas da comunidade externa. As demandas por eles apresentadas foram 

diversas, sendo a maioria referente a problemas de saúde, com destaque para área de 

saúde mental e saúde bucal 

Ao longo dos últimos anos, vem crescendo significativamente o número de 

pessoas com sofrimento psíquico na Instituição, demandando deste Setor um trabalho de 

maior atenção aos seus usuários, uma vez que este tipo de problemática exige dos 

profissionais uma postura cuidadosa, de escuta e reflexão qualificada, com atendimentos 

periódicos, envolvendo contatos com a família, setores/departamentos/colegiados e 

instituições de saúde, a exemplo do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com vista à 

construção de uma rede de proteção. 

 

 

5.5.1.3. SELEÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

Como partes da política de assistência estudantil da UEFS, em 2008, 49 

estudantes foram inseridos em programas socioassistenciais desenvolvidos pela UNDEC 

por meio de seleções sócio-econõmicas realizadas pelo Serviço Social.  

Em 2008, o Serviço Social da UEFS realizou dois processos seletivos para o 

benefício de moradia estudantil (Residência Universitária), e dentre os 47 estudantes que 

participaram do pleito, 39 foram contemplados com a vaga, sendo 23 do sexo masculinos 

e 16 do feminino. Do total de 49 inscritos, 02 desistiram durante o processo seletivo, 06 

tiveram o processo indeferido e 01 não conseguiu ter seu direito garantido por falta de 

vaga. Para este benefício são considerados os critérios de renda familiar, e de outras 

situações sociais como problema de saúde na família, número de filhos menores em 

idade escolar e de pessoas desempregadas em idade economicamente ativa na família. 

O número de vagas oferecidas nem sempre são suficientes para o número de inscritos. 

Ainda assim, em 2008, foram selecionados mais estudantes do que em 2007. 

Quanto ao benefício de Creche, foi realizado apenas um processo seletivo 

para filhos de estudantes, uma vez que no semestre letivo 2007.2 não houve vagas. Um 

total de 15 estudantes participaram da seleção e foram contemplados (as) com as 
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 10 vagas ofertadas: 04 crianças para a turma de berçário; 03 para a de 01 

ano; 01 para a de 02 anos e duas para a de 03 anos, redistribuídos(as) entre os dois 

turnos diurnos. Vale ressaltar, que a demanda por vaga na Creche é grande e que quase 

sempre todos os candidatos necessitam do benefício. Uma segunda seleção foi realizada 

para filhos de professores do CEB, convênio com a Prefeitura Municipal de Feira de 

Santana, sendo selecionadas duas pessoas. Assim, no total, foram oferecidas 12 vagas. 

Vale ressaltar que os dois benefícios são de fundamental importância para a 

permanência do estudante de baixa renda na Instituição, pois a Residência Universitária 

busca garantir o acesso a uma moradia adequada ao estudante oriundo de outros 

municípios ou estados, enquanto a creche possibilita às mães ou pais estudantes, o 

direito de colocar os filhos num espaço onde estarão protegidos e cuidados no seu 

desenvolvimento infantil, permitindo-lhes assim a permanecer na Instituição até a 

conclusão da sua formação profissional. 

Em 2008, o Serviço Social desenvolveu seis projetos sociais, com apoio de 

estagiárias do curso de Serviço Social de uma Faculdade privada de Feira de Santana, 

com ações sócio-educativas propostas para a superação de problemáticas sociais de 

caráter coletivo, identificadas em alguns dos espaços de atuação profissional na 

Instituição: CEB–Creche, CEB–Escola e Residência Universitária. 

O Serviço Social vem ampliando sua atuação profissional, atendendo a uma 

solicitação antiga do Núcleo de Câncer Oral, do Departamento de Saúde, no mês de 

abril, uma assistente social passou a dar um plantão naquele setor.  

O Núcleo de Câncer Oral realiza um trabalho único e de referência no Estado 

da Bahia que diz respeito ao diagnóstico e tratamento de lesões cancerizáveis e de 

encaminhamento para hospital especializado em situações de diagnóstico de câncer. Os 

usuários são em sua maioria de Feira de Santana, mas também são atendidas pessoas 

da macro-região. 

O Serviço Social atua no referido Núcleo na perspectiva do acolhimento e 

estabelecimento de vínculo com estes usuários, procedendo à escuta diferenciada, a 

realização de encaminhamentos a rede hospitalar especializada, as secretarias 

municipais de saúde, centro de atendimento psico-social, entre outros, orientações sobre 

direitos sociais e previdenciários, visitas domiciliares. 

Além disso, deu-se início as atividades sócioeducativas de sala de espera em 

parceria com os estudantes de Odontologia, com temas sobre direitos sociais e 

promoção da saúde. 
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5.6. SERVIÇO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO – SESU 

 

Em 2008, a UEFS através do Serviço de Saúde Universitária – SESU prestou 

40.883 atendimentos à comunidade universitária, dentre consulta médica, enfermagem, 

serviço social, psicologia. O SESU-ODONTO fez 4.357 atendimentos odontológicos e o 

Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças Cardiovasculares – PPIDCV atendeu 

1.282 atendimentos. 

 

5.6.1. SERVIÇOS 

 

O SESU oferece, atualmente, através de sua equipe multidisciplinar, os 

seguintes serviços e atendimentos: Serviço Médico – Clínica Geral; Consultas; Perícia 

médica; Orientações diversas e encaminhamentos; Serviço de Enfermagem; Elaboração 

de Programas e Projetos de Saúde; Serviço Psicológico; Psicoterapia e orientação 

psicanalítica; cuja clientela, referenciada pelas unidades da UEFS, é de crianças, 

adolescentes e adultos com diversos transtornos como: depressivos; fóbico-ansiosos, 

neuróticos, de desenvolvimento psicológico, emocional e comportamental da infância. 

O SESU oferece ainda: Serviço Odontológico, Orientação quanto à saúde 

bucal; Tratamento periodontal básico/Profilaxia; Exame radiográfico; Restauração; 

Tratamento de canal uni e birradicular (1 e 2 raízes); Extração, além de Serviço Social; 

Levantamento do perfil socioeconômico direcionado a demanda discente do SESU-

ODONTO; Orientação familiar; Articulação das redes de serviços socioassistenciais; 

Visitas domiciliares e hospitalares; Participação nos programas e projetos, através de 

orientações, encaminhamentos; Busca ativa de demanda dos programas; Serviço de 

Ambulância para a Comunidade Universitária; Serviço de Esterilização de Materiais e 

Serviço de Inspeção Médica.  

Conta-se ainda com o desenvolvimento de programas como: Programa de 

Prevenção e Intervenção em Doenças Cardiovasculares – PIDCV; Orientação de 

mudanças de hábitos e estilos de vida saudáveis. Semestralmente, desenvolve-se 

campanhas de prevenção; Programa de Prevenção e Orientação a DST/AIDS;  

É importante ressaltar que o SESU procura prestar o melhor atendimento, 

buscando proporcionar um ambiente de acolhimento, promoção de saúde e bem-estar à 

comunidade universitária. O ano de 2008 conseguiu-se alguns avanços, como a 

aquisição de autoclave e reforma da CME, conforme padrões da vigilância sanitária, 
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 bem como a inserção de uma ginecologista ampliando a nossa equipe 

multidisciplinar, permitindo a criação de mais um Programa “Programa de Orientação em 

DST/AIDS”. O Quadro 10 abaixo demonstra as atividades desenvolvidas: 

 

QUADRO 10 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA: PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ORI ENTAÇÃO EM DST/AIDS 
UEFS, 2008 

ATIVIDADES/AÇOES PÚBLICO ALVO 

Elaboração de Questionário Comunidade Universitária e Residentes 

Reunião com Representantes dos Diretórios 
Acadêmicos, Residência Universitária e 
Coordenação de Assuntos Estudantis 

Representantes dos DA'S, Residência e CODAE 

Aplicação de Questionário Residentes 

Orientações em DST/AIDS Comunidade Universitária e Residentes 

Atendimento Ginecológico Comunidade Universitária e Residentes 

Solicitação de exames preventivos  Comunidade Universitária e Residentes 

Fonte: UEFS / Undec / SESU, 2008. 
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6. SISTEMAS DE BIBLIOTECAS 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas – Sisbi 

– é uma Unidade de Desenvolvimento 

Organizacional constituída pela Biblioteca Central 

Julieta Carteado – BCJC e oito Bibliotecas Setoriais: 

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, 

localizada na Casa do Sertão; Biblioteca Setorial do 

Observatório Astronômico Antares; Biblioteca 

Setorial Monteiro Lobato (convênio com o Lions Club); Biblioteca Setorial Pierre Klose, do 

CUCA; Biblioteca Setorial Solar do Biju, em Santo Amaro; Biblioteca Setorial Campus de 

Lençóis; Biblioteca Centro de Educação Básica, no campus e Biblioteca Setorial Ernesto 

Simões Filho, pertencente ao Museu Regional de Arte, localizado no Cuca.  

A função do Sisbi é organizar e disseminar a informação, apoiada em novas 

tecnologias de acesso, para subsidiar o ensino, pesquisa e extensão, visando contribuir 

para o desenvolvimento educacional e cultural.  

Como destaque para este ano, o Sisbi organizou e deu início a Campanha de 

Preservação e Conservação do Acervo, que através da exposição de materiais 

danificados, no Hall da Biblioteca Central, durante a Semana Nacional do Livro e da 

Biblioteca (de 23 a 29 de outubro de 2008) e a distribuição de panfletos, com objetivo de 

conscientizar os usuários quanto ao cuidado no manuseio do acervo, Patrimônio Público.  

 

6.1. REVITALIZAÇÂO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGR ADO DE 

BIBLIOTECAS 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas desenvolve suas ações na busca da 

Excelência Acadêmica, de acordo com a diretriz de Gestão da Uefs, comungando com a 

diretriz de Governo do Estado de Garantir o Acesso e Permanência à Educação de 
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 Qualidade. Para tanto, foram executadas várias ações com o objetivo de 

revitalizar e modernizar o Sistema. 

No exercício de 2008, o Sisbi alcançou a melhoria dos seus equipamentos de 

informática, através das ações desenvolvidas pela Assessoria Especial de Informática – 

AEI, para aquisição de equipamentos, resolvendo sensivelmente as necessidades 

imediatas dos setores técnico-administrativos dessa Unidade. Com o objetivo de adequar 

o ambiente para a satisfação e conforto dos usuários e funcionários, a BCJC realizou a 

aquisição e a reforma de mobiliários das Bibliotecas do Sistema, adquiriu equipamentos 

para manutenção e limpeza das instalações e do acervo, assim como, aparelhos para a 

copa (uso dos funcionários). 

Para a qualificação da Biblioteca Central, diante da avaliação do Ministério da 

Educação – MEC, além de atender as necessidades dos usuários, foram criadas oito 

cabines de estudos individuais e em grupo, que permitem maior conforto aos 

pesquisadores. 

O Sisbi, no segundo semestre de 2008 adquiriu a nova versão do Sistema 

Pergamum, que possibilita a pesquisa ao banco de dados do acervo com maior 

abrangência na pesquisa, tornando mais eficaz a recuperação da informação. Os 

funcionários do Sisbi participaram do treinamento de capacitação e atualização da nova 

versão, visando proporcionar o melhor atendimento ao usuário. 

Outra ação que visa a Excelência Acadêmica, desenvolvida pelo Sisbi em 

parceria com a AEI, é a disponibilização do acesso remoto ao Portal de Periódicos Capes 

e à Base Jstor (assinatura) à Comunidade Universitária, através do serviço Virtual Private 

Network – VPN ou Rede Virtual Privada, para atender a solicitação da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação – PPPG. Dentro da mesma diretriz, foi disponibilizada na 

home-page do Sisbi, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, mantida pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, contendo a produção 

dos programas de Pós-Graduação Strictu-Sensu da UEFS. 

 

6.2. INVESTIMENTO NA VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO S ERVIDOR 
 

A Gestão da Uefs possui a diretriz Valorização dos Servidores Técnico-

Administrativos e Docentes, que baseia as ações que envolvem a capacitação dos 

servidores. Com esse propósito, o Sisbi promoveu, em parceria com a Assessoria 

Técnica de Recursos Humanos – ATRH, o II Encontro Interativo dos Funcionários do 
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 Sisbi, no qual ocorreu o Mini-curso: “Relações Interpessoais no Trabalho: um 

jeito de ser e de viver melhor”, com o objetivo de promover a interação dos funcionários 

das bibliotecas do Sisbi, destacando a importância da cooperação e a qualidade no 

trabalho em equipe. 

Os funcionários do Sisbi participaram, também, de vários eventos em 2008, 

buscando a atualização e a capacitação dos seus profissionais, tais como: Curso de 

Libras, oferecido pela ATRH, com carga horária de 160 horas; Ciclo de Palestras, em 

10/03, Unifacs, em Salvador, Ba; Palestra: “O Profissional Bibliotecário diante das Novas 

Tecnologias”, em 14/03, Biblioteca Pública do Estado, em Salvador, Ba; Seminário “As 

Novas Tecnologias da Informação e o Marketing para Bibliotecas, em 05/05, no Goethe – 

Institut, Salvador-Ba; Palestra sobre Livros Eletrônicos – E-Books, em 29/05, promovida 

pela Dotlib, na Universidade Federal da Bahia – UFBA; VIII Encontro Nacional de Ensino 

e Pesquisa em Informação – Cinform, realizado de 16 a 19/06, em Salvador-Ba, pelo 

Instituto de Ciência da Informação/UFBA; Workshop: as IES Bahia Interagindo com o 

Pergamum, realizado em 12/08, na UFBA; Treinamento nas bases de dados da Elsevier 

(Science Direct, Compendex / Engineering Village), em 21/08, na UFBA; Treinamento da 

Base de Dados Web of Science, 26/09, na UFBA; participou como parceiro do Seminário 

Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, realizado em Salvador-Ba, de 29/09 a 

01/10, numa iniciativa do Instituto de Ciência da Informação/UFBA; Seminário Biblioteca 

e Acessibilidade: Deficiência Visual em Foco, em 10/10, Biblioteca Pública do Estado, em 

Salvador; VII Encontro Proler de Salvador, I Encontro Gestão Fundação Pedro Calmon, 

de 15 a 17/10; I Debate para Inovação – Tema: Excelência em Gestão e Cultura da 

Inovação, em 23/10, no Sebrae, em Salvador, Ba; Colóquio Internacional "A Medicina na 

Era da Informação" – Medinfor, realizado de 14 a 17/10, na UFBA; XV Seminário 

Nacional de Bibliotecas Universitárias – SNBU, realizado em São Paulo, de 10 a 

14/11/2008. 

 

6.3. POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACER VO 

 

Ainda com base na diretriz de Governo do Estado, de Garantir o Acesso e a 

Permanência à Educação de Qualidade, respaldada pela diretriz de Gestão da Uefs de 

Excelência Acadêmica, o Sistema Integrado de Bibliotecas – SISBI implantou, em 2008, a 

Política Participativa de Qualificação do Acervo, formando uma comissão, composta por 

profissionais da Biblioteca Central, representantes docentes de todas as áreas e 

discentes de todos os cursos, para executar a Avaliação Qualitativa do Acervo  
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por meio da seleção, aquisição e descarte. Essa ação teve início em julho de 

2008, com a avaliação do acervo relacionado ao ensino e a pesquisa nas áreas de Física 

e Astronomia. O trabalho foi desenvolvido de maneira satisfatória e os resultados foram 

relatados pelos representantes das áreas, da seguinte forma: acervo bastante 

satisfatório, cobrindo os principais campos da Física e contendo tanto textos clássicos 

como lançamentos recentes, considerando que com as novas aquisições diversas 

lacunas têm sido preenchidas. Dando continuidade à ação, no início do mês de setembro, 

iniciamos a avaliação da área de Matemática, que está em andamento. 

Com o objetivo de contemplar todos os colegiados e disciplinas dos cursos, 

além de garantir que o processo de compra fosse realizado em tempo hábil e com 

sucesso, a Biblioteca Central promoveu a participação da comunidade universitária no 

processo de qualificação e desenvolvimento do acervo, e conseqüentemente, a interação 

Colegiado – Departamento – Biblioteca. 

A evolução do acervo do Sisbi pode ser analisada com base nas tabelas 91 e 92 

abaixo: 

 

TABELA 91 
EVOLUÇÃO DE LIVROS ADQUIRIDOS PELO SISBI – UEFS 
UEFS, 2008 

COMPRA DOAÇÃO CRESCIMENTO ACERVO 
PERÍODO 

Títulos Exemplar Títulos Exemplar Títulos Exemplar Títulos Exemplar 

2006 1.498 5.616 9.042 10.626 10.540 16.242 79.977 209.047 

2007 1.782 6.152 3.546 5.202 5.328 11.354 85.305 220.401 

2008 2.089 5.577 3.356 10.401 5.445 15.978 90.750 236.379 

Fonte: UEFS / BCJC, 2008. 

 

 

TABELA 92 
EVOLUÇÃO DE PERIÓDICOS ADQUIRIDOS PELO SISBI – UEFS  
UEFS, 2008 

ASSINATURA DOAÇÃO CRESCIMENTO ACERVO 
PERÍODO 

Nacional Estrang. Nacional Estrang. Títulos Títulos 

2006 08 04 158 - 170 2.631 

2007 07 02 67 - 76 2.707 

2008 15 - 73 - 88 2.795 

Fonte: UEFS / BCJC, 2008. 
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6.4. SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE 

BIBLIOTECAS 

 

A BCJC desenvolve atividades e oferece serviços para dar suporte ao ensino, 

à pesquisa e à extensão como demonstra o comparativo dos serviços oferecidos na 

Tabela 93 a seguir: 

 
TABELA 93 
COMPARATIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA IN TEGRADO  
UEFS, 2008 

SERVIÇOS 2007 2008 

Levantamento Bibliográfico 182 164 
Visitas Orientadas 327 676 
Acesso a Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE 1.158 1.691 
Acesso à Internet 25.787 15.228 
COMUT 833 475 
Portal da CAPES (Treinamento) 243 248 

Exposições  19 18 
Lançamento de Livros 02 - 

 
Atividades Extensionistas 

Apresentação Teatral 02 - 
Graduação 1.408 665 Treinamento do Usuário 
Pós-Graduação 177 177 

Revisão e Normalização Bibliográfica 66 92 
Solicitações de ISBN 09 11 
Solicitação de ISSN 02 01 
Parecer – Incentivo de Produção Científica 41*** 73 
Leitores inscritos 9.138 10.713 

Fonte: UEFS / BCJC, 2008. 
 

No intuito de oferecer suporte informacional às atividades acadêmicas e de 

pesquisa, foi criado o Programa de Orientação ao Aluno, dividido em três módulos 

independentes, a saber: módulo I: orientação quanto aos serviços disponibilizados pela 

BCJC e uso do Sistema Pergamum; módulo II: orientação quanto ao uso das ferramentas 

informacionais tecnológicas, com ênfase nas bases de dados; módulo III: orientação 

quanto ao uso das normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos/ 

científicos. Este programa destina-se a alunos da graduação e pós-graduação. 

A seguir, Tabela 94 com a demanda de serviços do SISBI-UEFS em 2008. 
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TABELA 94 
DEMONSTRATIVO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO SISBI-UEFS – 2008. 
UEFS, 2008 

BIBLIOTECA CONSULTA EMPRÉSTIMO FLUXO 

Biblioteca Central Julieta Carteado 208.861 244.259 475.795 

Biblioteca Setorial do Observatório Antares 1.054 273 2.705 

Biblioteca Setorial Pierre Klose  7.236 04 3.351 

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato ** 22.030 - 10.393 

Biblioteca Setorial Solar do Biju * 2.621 33 1.438 

Biblioteca do Centro de Educação Básica 6.625 7.477 5.588 

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão ** 15.838 - 1.023 

Biblioteca Setorial Campus Avançado de Lençóis * 556 144 250 

Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho **  1.352 - 698 

TOTAL 266.173 252.190 501.241 

Fonte: UEFS / BCJC, 2008. 
* Campus não está oferecendo cursos. 
**Não realiza empréstimo. 

 

 

6.5. AÇÕES CULTURAIS DE EXTENSÃO 

 

O Sisbi continua realizando os projetos visando alargar os espaços de diálogo 

e de interação com a comunidade interna e externa. Na sua estrutura física, já tem o hall 

como local destinado à disseminação de valores da cultura local e da redondeza. Neste 

espaço, são realizadas exposições de trabalhos científicos, lançamentos de livros, 

apresentações de teatro e música, e exposições de obras de arte. Conforme Tabela 95 

abaixo: 

 
 
TABELA 95 
ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELO SISTEMA INTEGR ADO DE BIBLIOTECAS DA UEFS 
UEFS, 2008 

ATIVIDADES CULTURAIS QUANTIDADE 

Exposições artísticas 16 (participantes 2.099) 

Exposição de painéis científicos 2 (participantes 181) 

Peça teatral - 

Lançamento de livro - 

Exibições do Projeto Imagens 102 (participantes 1.206) 

Apresentações artísticas  

TOTAL 120 (participantes 3.487) 

Fonte: UEFS / BCJC, 2008. 
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O Projeto Imagens: Cinema na Uefs, que já está no quarto ano de atividades 

vem sendo bastante procurado pela comunidade, possui uma boa platéia que vem 

prestigiar as sessões gratuitas no espaço da biblioteca. Destacamos também o Projeto 

Biblioteca, Café & Arte, que promove apresentações nas diversas modalidades da arte, 

tais como: teatro, cinema, música e dança e garante uma aproximação maior da 

biblioteca com o público em geral. 

São oferecidas também outras ações de extensão direcionadas, 

exclusivamente, aos nossos usuários infantis, na perspectiva de contribuir positivamente 

na formação de leitores, incentivando, através de projetos, o uso da biblioteca, a leitura 

de livros por prazer e a conservação do acervo. Os projetos “Cuida de Mim”, “Passaporte 

para Biblioteca”, “Conhecendo novos mundos com os livros” são destinados ao público 

infantil e têm a finalidade de estimular o hábito da escrita e da leitura por prazer. Esses 

projetos vêm acontecendo nas bibliotecas setoriais.  

Outro projeto que vem sendo bastante procurado pela comunidade é o Projeto 

de Apoio às Bibliotecas das Redes Municipal e Estadual, que tem o objetivo de orientar 

as pessoas em como organizar e dinamizar espaços de leitura e/ou bibliotecas, para 

melhor atender os usuários. Na ocasião, indicamos também softwares gratuitos que 

gerenciam acervos, para que as mesmas possam ser informatizadas. 

Em 2008, o Sisbi, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, 

participou da I Feira do Livro de Feira de Santana, evento que contou com um grande 

número de editores e livreiros e que mobilizou toda a população feirense e de regiões 

circunvizinhas. Garantindo, assim, ao público participante o acesso à informação, 

permitindo ao leitor o contato com o mundo mágico da leitura, valorizando a cultura 

regional e proporcionando o entretenimento e o lazer. 

Outra ação relevante desenvolvida este ano foi a Campanha de Doação de 

Livros e Revistas Infantis, que tem o objetivo de mobilizar toda a comunidade acadêmica 

na arrecadação de material bibliográfico destinado ao público infantil, para ser oferecido 

às bibliotecas comunitárias que atendem crianças carentes. 

A biblioteca, além de ser um espaço de estudo e pesquisa, deve proporcionar 

a difusão da cultura, democratizar o lazer e valorizar as diversas manifestações artístico-

culturais, criando mecanismos que permitam a interação com a sociedade. 
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7. OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANTARES 

 

O Observatório Astronômico Antares é 

uma Unidade de Desenvolvimento Organizacional, 

com ações interdisciplinares no ensino, na pesquisa e 

na extensão universitária. Situado próximo ao 

campus universitário da UEFS, o Observatório 

Antares possui uma área total de 10 mil metros 

quadrados com cerca de 1/3 de área construída, 

abrigando o prédio da Administração Central, um auditório com capacidade para 60 

lugares, uma biblioteca informatizada com cerca de 1000 livros, um alojamento com 2 

(dois) dormitórios, um Planetário StarLab com capacidade para 60 lugares, um pequeno 

prédio que abriga os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores lotados no 

Departamento de Física, e um Núcleo de Sensoriamento Remoto, que desenvolve 

relevantes trabalhos para os setores públicos e privados de Feira de Santana e região. 

A Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI tem 

participado ativamente no processo de inclusão social através da inclusão digital, com a 

criação do Programa de Apoio à Implantação de Tecnologia da Informação nos 

municípios baianos. Com previsão de inauguração em dezembro próximo, a população 

de Feira de Santana terá a disposição no Observatório Antares de mais um espaço de 

inclusão sócio-digital, onde as atividades serão integradas àquelas desenvolvidas no 

Observatório Antares. 

 

7.1. PROJETOS DE POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Com o objetivo de ampliar, em ressonância com as ações de popularização 

científica, a Secti implantou nas dependências do Observatório Antares, o Museu Antares 

de Ciência e Tecnologia, caracterizado como um espaço interdisciplinar de difusão 

científica e tecnológica para as escolas e o público em geral. 
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Atualmente, este museu promove três exposições fixas que estão presentes 

no hall do prédio principal: 

 

7.1.1. METEORITO DE BENDEGÓ 

 

A exposição conta com uma réplica em 

fibra de vidro do meteorito que foi encontrado em 

1784 por Joaquim Bernardino da Motta Botelho, 

próximo à cidade de Monte Santo, Ba. Várias fotos 

também ilustram a saga de retirá-lo do riacho 

Bendegó e de levá-lo para o Museu Nacional no 

Rio de Janeiro em 1888, na expedição de José 

Carlos de Carvalho. 

 

7.1.2. ESPAÇO NATUREZA 

 

Trata-se de uma exposição permanente organizada pela Profa. Dra. Maria 

Celeste Costa Valverde (LAMVER – Depto. de Ciências Biológicas da UEFS), que 

fornece uma coleção osteológica de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Este 

espaço objetiva, dentro da proposta do Museu Antares de Ciência e Tecnologia, 

apresentar de forma simples e objetiva, alguns aspectos comparativos das estruturas 

ósseas dos diversos vertebrados expostos. Outras amostras de insetos, plantas 

conservadas, rochas e minerais, são também apresentadas nesta exposição. 

 

7.1.3. CIÊNCIA DO COTIDIANO 

 

De forma lúdica, o público visitante toma contato com a ciência através de 

vários experimentos interativos, que ilustram boa parte da ciência e da tecnologia usada 

no dia-a-dia. Os experimentos interativos atendem de maneira diferenciada os estudantes 

dos níveis fundamental e médio, para que a ciência e a tecnologia possam ser 

apresentadas corretamente através de uma linguagem própria. 
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7.2. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS: ATIVIDADES DE 

POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

7.2.1. MOSTRA DE CIÊNCIAS: SESC/ANTARES 

O Projeto SESCiências é uma iniciativa nacional do SESC. Através de 

diversas atividades, como exibição de vídeos, palestras e experimentos interativos, 

pretendeu-se popularizar e desmistificar o conhecimento científico, aproximando o 

público estudantil da compreensão racional dos fenômenos físicos da natureza. Na 

mostra, que ocorreu entre 13 e 23 de junho, os visitantes foram levados a confrontar 

informações sobre o conteúdo observado. O acervo que ficou à disposição dos visitantes 

foi composto por objetos lúdicos e interativos, que despertam a curiosidade dos 

estudantes. Total de participantes: 4.123 estudantes 

 

7.2.2. I CURSO DE INVERNO 

 

Destinado a todo o público que queira conhecer a Astronomia e a sua relação 

com as outras áreas do conhecimento (Física, Química, Biologia, Matemática, História e 

Geografia). Total de Participantes: 25 estudantes; Carga Horária: 30 horas, (20/06/2008 a 

20/09/2008) 

 

7.2.3. V SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Mobilizou a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e 

atividades de Ciência e Tecnologia (C&T), valorizando a criatividade, a atitude científica e 

a inovação. Pretendeu-se também chamar a atenção para a importância da C&T para a 

vida de cada um e para o desenvolvimento do país, assim como contribuir para que a 

população possa conhecer e discutir os resultados, a relevância e o impacto das 

pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações. Total de participantes: 2.414 

estudantes (20/10/2008 a 24/10/2008). 

 

7.2.4. CIÊNCIA NO ANTARES 

 

Mantendo a tradição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o 

Observatório Antares abrigou inúmeras atividades cientificas, como filmes, sessões no 
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planetário, observações nos telescópios, experimentos interativos etc. Para abrilhantar o 

evento, importantes instituições sócias foram convidadas a participar, como a EMBASA, 

DETRAN, 35º Batalhão de Infantaria do Exército, Vigilância Sanitária e a Unidade Móvel 

de Saúde da Prefeitura Municipal. Portanto, foram realizadas exposições voltadas para 

os estudantes dos ensinos fundamental e médio, em várias áreas do conhecimento – 

como saúde, energia nuclear, meio ambiente, astronomia, ciências naturais, física, 

química e biologia – de forma lúdica, interativa e interdisciplinar. 

 

7.3. O PROJETO DO MUSEU ANTARES DE CIÊNCIA E TECNOL OGIA 

 

Este projeto foi criado no Observatório Antares para fomentar as escolas 

(professores e estudantes) com atividades científicas ligadas às áreas de Astronomia, 

Física, Matemática, Biologia e Química (aspectos tecnológicos também estão explorados 

nestas áreas). As ações estão concentradas em exposições fixas (Meteorito de Bendegó, 

Espaço Natureza), realização de experimentos nos laboratórios didáticos de Física, 

Química e Biologia, de atividades lúdicas em experimentos científicos, de observações 

em telescópios automatizados e de atividades no planetário. 

Até o mês de outubro do corrente ano, um total de 5.792 estudantes, oriundos 

de 119 escolas (públicas e privadas), foi registrado no Observatório Astronômico 

Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia. Destas escolas, 94 foram do ensino 

fundamental (com 1494 estudantes), 18 do ensino médio (com 4.046 estudantes) e 07 do 

ensino superior (com 252 estudantes). 

Contudo, durante a V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada 

entre os dias 20 e 24 de outubro de 2008, evento este organizado em âmbito nacional 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, no Estado da Bahia pela SECTI, e em nível 

regional através da Pró-Reitoria de Extensão, obtivemos um total 2.414 estudantes 

visitando as atividades de ciência e tecnologia organizadas para o referido evento, que 

teve como temática “Evolução e Diversidade: os 150 anos da teoria da evolução pela 

seleção natural, com os trabalhos pioneiros de Charles Darwin e Alfred Wallace”. 

Os seguintes municípios e distritos estiveram presentes com as suas escolas: 

Feira de Santana, Humildes, Jaíba, Madre de Deus, Conceição do Coité, Alagoinhas, 

Salvador, Cruz das Almas, Santa Bárbara, Serrinha e Aroeira. 

Com a construção do Museu Antares de Ciência e Tecnologia e a criação de 

bolsas de estudo para as áreas de Física, Química, Biologia e Engenharia da  



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 111 

Computação - que serão dirigidas à inserção da ciência nas escolas e na 

sociedade - podemos afirmar o êxito no alcance do objetivo principal deste projeto, que 

será o de despertar o espírito científico, a curiosidade tecnológica e o gosto pelas 

ciências, animadas necessariamente pela indissociável tríade ensino, pesquisa e 

extensão. Na verdade, consiste numa tentativa de oferecer contribuições (e 

possivelmente soluções) para as seguintes questões: como tornar a ciência e suas 

conquistas tecnológicas acessíveis a largas camadas da população? Como estimular nos 

adolescentes e jovens, o interesse pela ciência e pela pesquisa? 

 

7.3.2. IMPORTÂNCIA DO PROJETO PARA O CRESCIMENTO DO  ESTADO 

DA BAHIA 

 

Diversas causas podem ser apontadas para o problema da falta de 

popularização e do ensino de ciências em nossas escolas: escassez de recursos para 

investimentos, falta de qualificação e de motivação dos professores, inexistência ou 

desatualização de bibliotecas e laboratórios, inexistência ou irregularidades de atividades 

experimentais, de exposições, de feiras de ciências, de olimpíadas, etc. 

Diante dessa amarga realidade, a UEFS, através do Museu 

Antares/Observatório Astronômico Antares e do Departamento de Física, vem 

desenvolvendo um esforço significativo para estreitar o enorme distanciamento que existe 

entre os três níveis de ensino, mediante a realização de atividades que objetivam a 

divulgação e a popularização da ciência, através de visitas e da organização de 

atividades científicas, na e fora da escola, através de palestras, exposições fixas e 

itinerantes, sessões de observações diurnas e noturnas, produção de material didático e 

paradidático, etc. 

Nesse sentido, a implantação do Museu Antares de Ciência e Tecnologia 

possibilitou fortalecer substancialmente a cadeia escola-ciência-tecnologia-sociedade, 

proporcionando um melhor conhecimento, por parte da população, dos modernos 

avanços científicos e das inúmeras conquistas tecnológicas associadas. Além disso, 

permitirá estabelecer ainda, através de parcerias, uma maior integração entre escolas e 

as IES baianas (UEFS, UNEB, UESC, UESB, UFBA, UFRB, UNIVASF, CETEB-Ba), 

verdadeiros pólos de produção e disseminação do conhecimento, o que permitirá 

consolidar a presente proposta de popularização da ciência em todo o Estado da Bahia. 
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7.4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NAS LINHAS DE PESQUISA DEF INIDAS 

 

O Observatório Astronômico Antares mantém importantes colaborações 

técnico-científicas com duas conceituadas unidades de pesquisa do Ministério da Ciência 

e Tecnologia: o Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) e o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). 

No que concerne à parte técnica, utilizamos toda a infraestrutura necessária 

que o LNA possui para o tratamento dos espelhos dos telescópios ópticos (manuais e 

automatizados) que dispomos. No que tange ao INPE, cabe a este toda a parte de 

manutenção (mecânica e eletrônica) dos telescópios. 

Na parte científica, a colaboração é vista através da publicação de artigos em 

revistas e periódicos nacionais e internacionais. No corrente ano, as seguintes produções 

científicas foram produzidas, através de artigos e de painéis em reuniões científicas, na 

linha de pesquisa Astrofísica Extragaláctica: 

 

7.5. PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu: ASTRONOMIA, UMA CIÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Iniciada em fevereiro de 2008 e com conclusão prevista para fevereiro de 2009 

(defesa de Monografia), a Especialização em Astronomia, modalidade Pós-Graduação 

lato sensu, objetiva qualificar os professores da rede pública de ensino (Escolas do 

Ensino Fundamental e Médio) em aspectos interdisciplinares (tanto teóricos quanto 

práticos) nos campos da Astronomia, Física, Matemática, Biologia e Geografia. 

Vale ressaltar que este projeto representa um embrião e objetiva criar 

condições futuras para a implantação do programa de pós-graduação strictu sensu 

(mestrado e doutorado), no Departamento de Física, em Astronomia e Física. O segundo 

edital para novas turmas está previsto para novembro de 2008. 

 

7.6. APOIOS DE OUTRAS FONTES PÚBLICAS: 

 

Alguns projetos de extensão receberam financiamento externo voltados para a 

popularização científica: 
 

• SECTI: Convênio no 12/2008 
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Projeto: “Museu Antares de Ciências e Tecnologia” - Valor: R$25.000,00 

• FAPESB: Popularização da Ciência e Tecnologia. Edital 005/2008 

Projeto: “Integração Universidade/Escola para Difusão e Popularização de 

Ciência na Região de Feira de Santana” - R$29.975,00 

• FAPESB : Popularização da Ciência e Tecnologia. Edital 005/2008 

Projeto: “Museu Antares de Ciência e Tecnologia: Atividades de 

Popularização “na” e “fora” da Escola” - R$27.160,00 

 

7.7. INTERAÇÃO OBSERVATÓRIO COM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O Governo do Estado da Bahia, na gestão 2007-2010, definiu a área de 

Educação como prioritária. O Estado tem sido caracterizado por resultados educacionais 

preocupantes, embora muito já tenha sido feito para reverter tal cenário. Essa realidade 

educacional é, em parte, descrita por meio de indicadores nacionais e estaduais. Dentre 

eles, o mais recente é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

elaborado e divulgado pelo Governo Federal. Esse índice congrega duas das dimensões 

da qualidade educacional: o fluxo escolar e o desempenho do aluno em avaliações 

externas. 

Apresentado em uma escala que varia de 0 a 10, o IDEB baiano é 2,7 para a 

1ª fase do Ensino Fundamental (EF), 2,8 para a 2ª fase do EF e 2,9 para o Ensino Médio 

(EM), quando consideradas as redes públicas e a privada no ano base de 2005. Esse 

dado é tanto mais perverso quando se observa que, dentre os 417 municípios do Estado, 

o valor mais alto obtido, por apenas um deles, foi 4,3 (na 1ª fase do Ensino 

Fundamental). Enquanto a maior parte das redes educacionais públicas variou entre 2 e 

3, dos municípios baianos sequer alcançaram o valor 1 na escala IDEB. 

Desse modo, as ações do Observatório Antares objetivam ter na escola o eixo 

de mudança, no estudante e no professor o centro da reforma e na sociedade o foco 

dessa transformação. Contudo, esperamos também despertar e desenvolver o espírito 

científico e tecnológico nos estudantes, nos professores e na população em geral; 

popularizar a ciência e a tecnologia através da alfabetização científica, dentro de um 

processo de inclusão social a partir de modernos sistemas de ensino-aprendizagem; 

contribuir para a melhoria, ampliação e valorização do ensino de ciências e matemática, 

através do aspecto interdisciplinar da Astronomia; contribuir para a melhoria da formação 

de professores (através da Especialização “Astronomia: Uma Ciência Interdisciplinar”, 

resoluções CONSEPE 22/2005 e CONSU 05/2005, embrião para a futura pós-graduação 
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Stricto Sensu); produzir materiais e programas educativos; estabelecer intercâmbios com 

instituições congêneres; incrementar a pesquisa científica nas escolas (iniciação científica 

júnior); estimular a abstração, a curiosidade científica e tecnológica; a prática da 

observação e da experimentação; a crítica através de indagações científicas; o gosto pela 

ciência através de recursos áudio-visuais modernos (3-D); e o aprendizado através do 

“Projeto Oficinas”. 

Certamente, através de suas características únicas pautadas nas ações de 

ensino, pesquisa e extensão, o Observatório Antares ampliará, em muito, suas atividades 

junto às escolas e ao público em geral. Na verdade, esperamos vivenciar, pela primeira 

vez, dentro desta nova perspectiva que está sendo construída, uma nova realidade entre 

ciências e pessoas no Estado da Bahia. 
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8. AÇÕES DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTR UTURA E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

8.1. PLANEJAMENTO 

 

8.1.1. TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE NO PLANEJAMENTO 

 

Para a gestão de uma Universidade, sendo esta um patrimônio público, é 

essencial a observância dos princípios da transparência e participação. O ano de 2007 foi 

marcado pela discussão de políticas para democratização e acesso às informações. Em 

2008, retomou-se o processo de discussão, tendo foco na democratização do orçamento 

e avaliação das práticas, normas, procedimentos, bem como na modernização de rotinas 

administrativas, garantindo o caráter público e transparente da gestão dos recursos. 

A modernização da gestão administrativa na UEFS teve destaque, 

principalmente, com a designação do Grupo de Trabalho para a modernização das 

rotinas administrativas, que visa discutir, avaliar, revisar e propor novos instrumentos de 

gestão administrativa. 

Outro processo de discussão que obteve bastante destaque em 2008, 

seguindo as metas propostas no Plano Plurianual (PPA), para o período 2008-2011, foi o 

Orçamento Participativo da UEFS. A experiência, inédita na UEFS, que se iniciou em 

2007 com a construção coletiva de um processo de planejamento do PPA e Orçamento 

Participativo, refletiu as propostas essenciais da comunidade universitária. 

No primeiro semestre de 2008, o Comitê Gestor do Orçamento Participativo 

formado em 2007 e composto por nove representantes, sendo estes: da Comunidade 

Externa, da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

ADUFS, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da 

Bahia – SINTEST, do Diretório Central dos Estudantes – DCE, de Diretores de 

Departamentos, de Coordenadores de Colegiados de Graduação e Pós-Graduação e 
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 de membros da Administração Superior; foi convocado pela Assessoria 

Técnica e de Desenvolvimento Organizacional - ASPLAN para revisão da metodologia do 

Orçamento Participativo - OP. 

Após várias reuniões, a nova metodologia do OP da UEFS foi aprovada para 

elaboração do Orçamento 2009 e dos subsequentes. No que concerne ao Orçamento 

2009, foram constituídas duas instâncias para o acompanhamento da execução 

orçamentária: o Conselho de Orçamento Participativo – COP e o Comitê de 

Acompanhamento Permanente – CAP. O primeiro assumiu as funções do Conselho de 

Delegados e o segundo, as funções do antigo Comitê Gestor. 

De acordo com essa nova metodologia, o COP tem como atribuições: debater, 

avaliar e aprovar a Matriz da Proposta de Orçamento elaborada pela Asplan e 

supervisionada pelo Comitê de Acompanhamento Permanente, sobre hierarquização de 

prioridades de investimentos e custeio; alocar recursos de investimento e custeio por 

diretrizes de ação em conformidade com o Plano Plurianual da UEFS; definir os critérios 

que orientem a elaboração da proposta final do Orçamento, pela Asplan, após 

estabelecimento da cota orçamentária do Governo do Estado; e acompanhar a execução 

do Orçamento. 

O CAP é encarregado de: acompanhar e supervisionar o processo de 

discussão e elaboração do Orçamento Participativo em todas as suas fases; realizar 

reuniões, para sensibilização e orientação, conforme definição de calendário, com os 

segmentos envolvidos na elaboração da Matriz da Proposta de Orçamento; e 

acompanhar a execução do Orçamento aprovado, fornecendo informações ao COP. 

Com vistas à racionalização e efetividade da gestão dos recursos financeiros e 

materiais, a Asplan deu continuidade ao processo, iniciado em 2007, de planejamento 

setorial com os Departamentos e demais unidades administrativas, além de permitir 

maior transparência na distribuição dos recursos no atendimento das demandas 

específicas. Esse processo de planejamento permitiu maior agilidade nos processos 

administrativos de compras, licitações e contratações de serviços. 

Além disso, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD, unidade 

responsável pelo desenvolvimento de políticas administrativas, a partir da identificação 

dos seus principais problemas e através de diagnóstico elaborado, no início da gestão no 

ano de 2007, buscou consolidar em 2008, suas ações de melhoria e reestruturação dos 

setores, processos de trabalho, relacionamentos com a comunidade para melhor 

prestação de seus serviços. 
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8.2. ADMINISTRAÇÃO 

 

8.2.1. ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2008 

 

A Pró-Reitoria de Administração e Finanças dedicou grande parte dos seus 

esforços na tarefa de gestão do processo de execução orçamentária, visando adquirir e 

adequar à infraestrutura de equipamentos, móveis, máquinas e manutenção dos serviços 

administrativos e acadêmicos, através do suprimento de materiais e serviços às diversas 

unidades da Instituição. 

Neste esforço, ressalta-se o investimento feito para melhorar o Sistema de 

Planejamento Orçamentário – SPO, concebido como ferramenta administrativa para 

viabilizar o planejamento das ações e seus desmembramentos em relação a gastos com 

investimento e custeio, cronograma de execução e resultados a serem alcançados; isso 

permitiu a utilização das informações sobre necessidades de suprimentos para formular 

um planejamento de aquisições e contratação de materiais e serviços necessários para o 

ano de 2008. 

Atendendo aos planos e projetos das áreas acadêmicas e administrativas, 

foram feitos investimentos significativos que resultaram: 1) na modernização da infra-

estrutura e reequipamento dos laboratórios de aulas práticas e de pesquisa, beneficiando 

todos os Departamentos da UEFS; 2) na renovação do acervo bibliográfico através da 

aquisição de livros e periódicos; 3) na modernização da área de informática através de 

investimento consistentes em tecnologias de software, hardware, segurança e sistemas; 

isso promoveu uma significativa melhoria da qualidade do trabalho da Universidade, 

chegando ao montante em 2008, de recursos do Tesouro do Estado, de R$ 5.762.312,38 

(cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e doze reais e trinta e oito 

centavos). 

Sobre a dotação orçamentária, o orçamento inicial da UEFS para o exercício 

de 2008 foi de R$ 121.283.327,00 (cento e vinte um milhões, duzentos e oitenta e três 

mil, trezentos e vinte e sete reais); deste montante, R$105.259.327,00 (cento e cinco 

milhões duzentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais) de recursos do 

Tesouro do Estado, representava 86,79% do orçamento inicial aprovado; cerca de            

R$ 12.124.400,00 (doze milhões, cento e vinte e quatro mil e quatrocentos reais) 

provenientes de outras fontes e R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais) de 

recursos arrecadados pela própria Instituição. 
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No decorrer do exercício, foram feitas solicitações de reforço no orçamento ao 

Governo do Estado, no sentido de financiar a contratação de professores e servidores 

técnico-administrativos através do REDA; para a execução de obras e reparações físicas 

nas instalações; bem como para a conclusão da obra do Auditório Central e manutenção 

dos variados serviços técnicos, administrativos e acadêmicos da UEFS. 

O atendimento às solicitações da UEFS possibilitou um incremento de 18,13% 

ao orçamento com recursos do Tesouro do Estado, no valor de                      R$ 

19.086.420,00 (dezenove milhões, oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais) 

resultantes de créditos suplementares aprovados, o que elevou à dotação proveniente de 

recursos do Tesouro para um montante de R$ 124.345.747,00 (cento e vinte e quatro 

milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais). Com os 

recursos de outras fontes, o incremento no orçamento em 2008, foi de 19,33%, atingindo 

o montante de R$ 3.097.950,00 (três milhões noventa e sete mil novecentos e cinqüenta 

reais). Assim, o orçamento final totalizou o montante de R$ 143.467.697,00 (cento e 

quarenta e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete 

reais); ou seja, um incremento de 18,29% no total da dotação inicial. 

O valor executado com recursos do Tesouro, em 2008, foi de                     R$ 

123.973.042,17 (cento e vinte e três milhões, novecentos e setenta e três mil, quarenta e 

dois reais e dezessete centavos), representando 99,70% do valor orçado. Para as outras 

fontes de recursos, a execução foi de R$ 6.088.420,90 (seis milhões oitenta e oito mil 

quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), representando 31,84% do total de 

recursos de outras fontes. Deste montante, R$ 2.191.359,82 (dois milhões cento e 

noventa e um mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos), com 

recursos próprios, e R$ 3.897.061,08 (três milhões oitocentos e noventa e sete mil 

sessenta e um reais e oito centavos), relativos aos convênios firmados com órgãos 

municipais, federais, internacionais e empresas privadas nacionais. 

Em relação ao total do orçamento da UEFS, o valor executado representa 

90,66%, ou seja, R$ 130.061.463,07 (cento e trinta milhões, sessenta e um mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e sete centavos). A seguir, Tabelas 96 e 97, com o 

demonstrativo da execução orçamentária da UEFS. 
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TABELA 96 
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E REALIZADO – R ECURSOS DO TESOURO 
UEFS 2008 

CLASSIFICAÇÃO FONTES DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
FINAL EXECUTADO* % 

Pessoal e Encargos Tesouro 77.603.000,00 87.048.026,00 86.838.976,42 99,76% 

PESSOAL E ENCARGOS 77.603.000,00 87.048.026,00 86.838.976,42 99,76% 

Tesouro 17.557.000,00 19.413.736,00 19.412.061,54 99,99% 
Manutenção 

Outras Fontes 208.000,00 404.000,00 208.984,14 51,73% 

MANUTENÇÃO 17.765.000,00 19.817.736,00 19.621.045,68 99,01% 

Tesouro 10.099.327,00 17.883.985,00 17.722.004,21 99,09% 
Ações do PPA 

Outras Fontes 15.816.000,00 18.717.950,00 5.879.436,76 31,41% 

AÇÕES DO PPA 25.915.327,00 36.601.935,00 23.601.440,97 64,48% 

TESOURO 105.259.327,00 124.345.747,00 123.973.042,17 99,70% 

OUTRAS FONTES 16.024.000,00 19.121.950,00 6.088.420,90 31,84% 

TOTAL 121.283.327,00 143.467.697,00 130.061.463,07 90,66% 
Fonte: UEFS/Proad/Sicof, 2008. 
* Executado até 31/12/2008. 
 

 

 

TABELA 97 
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E REALIZADO – O UTRAS FONTES 
UEFS 2008 

CLASSIFICAÇÃO  FONTE DOTAÇÃO INICIAL  DOTAÇÃO FINAL EXECUTADO* % 

Manutenção 40 208.000,00 404.000,00 208.984,14 51,73% 

MANUTENÇÃO 208.000,00 404.000,00 208.984,14 51,73% 

40 3.692.000,00 4.672.950,00 1.982.375,68 42,42% 

61 5.833.000,00 7.754.000,00 3.870.055,52 49,91% 

63 1.324.000,00 1.324.000,00 3.400,00 0,26% 

64 746.000,00 746.000,00 23.605,56 3,16% 

65 1.241.000,00 1.241.000,00 - 0,00% 

Ações do PPA 

66 2.980.000,00 2.980.000,00 - 0,00% 

AÇÕES DO PPA 15.816.000,00 18.717.950,00 5.879.436,76 31,41% 

TOTAL 16.024.000,00 19.121.950,00 6.088.420,90 31,84% 
Fonte: UEFS/Proad/Sicof, 2008. 
* Executado até 31/12/2008. 
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8.2.2. ACOMPANHAMENTO DAS METAS GOVERNAMENTAIS 

 

Anualmente o Governo do Estado da Bahia propõe às Instituições que sejam 

apresentados os resultados da execução das ações orçamentárias, para que seja 

verificada a evolução destas.  

 

PROGRAMA: 114 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFISSIONAL DA ED UCAÇÃO 

Este programa tem como elemento norteador a diretriz estratégica de garantir 

educação pública de qualidade, comprometida com as demandas de aprendizagem do 

cidadão. Em sendo assim, a UEFS busca promover a formação continuada do 

profissional da educação, com o Programa de Formação de Professores, bem como com 

a capacitação e atualização de seus profissionais, visando à melhoria no atendimento 

das demandas institucionais. 

 

2668 – FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – UEFS  

Visa apoiar a formação de professores atuantes na Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e Médio, em cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases -

LDB, sendo uma ação de grande importância que a UEFS vem desenvolvendo. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia, com Habilitação nas Séries Iniciais é 

desenvolvido pela própria Instituição, com 225 alunos matriculados. Além disso, a UEFS 

desenvolve parcerias com outros municípios baianos, a exemplo de Santo Amaro e 

Lençóis. Ainda em parceria, a UEFS desenvolve turmas de Licenciatura nos Cursos das 

Áreas Básicas, com a Secretaria de Educação do Estado, com 38 professores em curso. 

Para 2009, a UEFS está ofertando cerca de 350 vagas no Programa de Formação de 

Professores. 

Da meta programada, 369 professores concluíram o curso. Portanto, a meta 

prevista está sendo atendida em 31,60%. A inexistência de gastos dos recursos do 

Tesouro foi em decorrência das parcerias firmadas com as Prefeituras Municipais e a 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, que supriram as necessidades financeiras e 

materiais da ação. 

 

2671 – CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENSINO SUPER IOR – UEFS 

Seguindo a diretriz de gestão Valorização dos Servidores Técnico-

Administrativos e Docentes, a UEFS vem promovendo cursos de capacitação, 
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 seminários e participação em eventos técnicos, científicos e culturais, visando 

atender a demanda institucional e conseqüentemente, melhorando o índice de satisfação 

desses profissionais, motivado pela fragilidade na garantia dos direitos devido a 

deficiência do processo de provimento de pessoal que ocasiona um impacto negativo no 

processo educacional. 

A UEFS ofertou em 2008, através de convênios e parcerias com auxílio da 

Assessoria Técnica de Recursos Humanos – ATRH, diversos cursos de capacitação 

técnica e institui o Projeto de Inclusão Digital para os servidores, além de encontros 

voltados para a melhoria da qualidade dos processos administrativos e relações intra e 

interpessoais, bem como o custeio da participação de servidores e eventos de 

capacitação fora da UEFS. 

Dada a importância acerca do suprimento dessas necessidades, a UEFS 

remanejou parte de recursos do Tesouro para atendimento às demandas referentes a 

esta ação. Dessa forma, conseguiu-se cumprir além da meta prevista para o ano de 

2008, capacitando mais de 100 servidores. 

 

 

PROGRAMA: 115 

INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO  

Atendendo a diretriz estratégica Garantir Educação Pública de Qualidade, 

comprometida com as demandas de aprendizagem do cidadão, a UEFS desenvolve 

políticas de acesso e permanência, conjugando metas e cotas para estudantes oriundos 

de escola pública e também para negros, pardos, índios e quilombolas, bem como 

ampliando as ações de permanência dos seus discentes, assegurando as condições de 

acesso e de permanência ao ensino superior de qualidade, favorecendo a convivência 

com a diversidade em igualdade de condições. 

 

1886 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL COM AÇÕES 

AFIRMATIVAS – UEFS 

A UEFS vem desenvolvendo desde 2006 uma política de acesso que conjuga 

metas e cotas para candidatos oriundos de escola pública e também para negros, 

pardos, índios e quilombolas, que vão da bolsa alimentação integral para estudantes 

cotistas à residência universitária para alunos carentes e para indígenas e da ainda a 

orientação e assistência estudantil. 
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Em relação à reserva de vagas, a meta é de 50% das vagas ofertadas aos 

candidatos aprovados no vestibular, que preenchem as condições de “cotistas”, ou seja, 

candidatos originários de escola pública (dentre esses, 80% das vagas ficam para os 

autodeclarados negros e pardos). 

Da meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto, apesar do 

remanejamento de recursos, com fonte do Tesouro do Estado, para atendimento de 

outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1890 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTO S – UEFS 

Em 2008, não foram realizadas atividades de qualificação profissional de 

jovens e adultos, portanto a meta programada encontra-se ainda em estudo preliminar. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado e outras 

fontes, teve que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da 

necessidade de atendimento a outros projetos acadêmicos de recursos, e da 

necessidade de atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava 

alta prioridade. 

 

 

PROGRAMA: 117 

TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO – TOPA  

O Programa Todos pela Alfabetização – TOPA, atende a diretriz estratégica: 

Garantir Educação Pública de Qualidade, comprometida com as demandas de 

aprendizagem do cidadão. Com essa proposição, a UEFS desenvolve ações para a 

promoção da qualidade da educação para a população de jovens e adultos acima de 15 

anos de idade, garantindo seu ingresso e permanência na escola, possibilitando 

oportunidades necessárias a apropriação da leitura e da escrita, criando as condições 

objetivas para a inclusão social, política, econômica e cultural, contribuindo, assim, para a 

redução dos índices de analfabetismo na Bahia. 

 

3069 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS – UEFS 

Em 2008, em função de dificuldades pedagógicas e operacionais não foi 

possível iniciar as atividades ligadas à alfabetização de jovens e adultos. No entanto, 

foram realizadas ações para a formação inicial da equipe e trabalho, com seminários de 

estudo e planejamento das atividades, encontro com docentes e estudantes bolsistas e a 

reestruturação do plano de trabalho. 
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Em 2009, o TOPA terá continuidade com dois pólos, em Feira de Santana 

(público alvo de 32.568 alfabetizandos e 32 municípios envolvidos), com o objetivo de 

formar jovens e adultos, para a inserção no mercado de trabalho na sua região de 

influência. 

Em função das dificuldades operacionais do programa, o repasse de recursos 

só foi realizado em dezembro, não sendo possível a execução orçamentária do projeto. 

 

 

PROGRAMA: 118 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI  

A diretriz estratégica que este programa tem como guia é a de Garantir Educação 

Pública de Qualidade, comprometida com as demandas de aprendizagem do cidadão. Na 

perspectiva de suprir a demanda cada vez mais crescente dos jovens de 18 a 24 anos, 

egressos do ensino médio das escolas públicas, a UEFS vem implementando, ações 

para atender essas demandas sociais e de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a 

UEFS investe na implantação de novos processos educacionais e novas tecnologias, 

com vistas à ampliação do número de vagas. 

 

1758 – DIVERSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE RELAÇÕES INSTITU CIONAIS DE 

INTERCÂMBIO – UEFS 

A UEFS, através da Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI, 

estabelece canais permanentes de comunicação com instituições governamentais, 

ONG’s, empresas do setor público e privado, instituições de ensino nacionais e 

internacionais com vistas ao intercâmbio científico e cultural; estabelece também 

acordos, convênios e outras formas de parceria, na execução de programas, projetos e 

eventos de interesse comum e promove estratégias de captação de recursos e de mútua 

cooperação. 

Os investimentos feitos nesta ação foram em torno de 95% do valor orçado 

inicial com recursos oriundos do Tesouro do Estado. Em relação às outras fontes, houve 

certa frustração na captação de recursos externos. 

 

1777 –  OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO – U EFS 

Em 2008, a atual gestão da UEFS decidiu investir e priorizar a ampliação do 

espaço físico e a melhoria da infraestrutura dos cursos de graduação. Em relação à 
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 oferta de vagas, a UEFS necessita ampliar seu espaço físico para poder 

ofertar novas vagas nos cursos de graduação, inclusive com oferta de novas vagas no 

turno noturno para cursos que operam atualmente no período diurno. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve 

que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1780 – IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO – UEFS 

Em 2008, a Administração da UEFS decidiu investir e priorizar a ampliação do 

espaço físico e a melhoria da infraestrutura dos cursos de graduação. Portanto, nenhum 

Curso de Graduação foi implantado em 2008, uma vez que, para ofertar novos cursos, 

faz-se necessário ampliar o espaço físico. Apesar disso, existem cursos de Graduação 

em tramitação nos Conselhos Superiores, a exemplo de Bacharelado em Psicologia e 

Licenciatura em Filosofia, ambos já com os projetos de cursos aprovados. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve 

que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1785 – IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – UEF S 

Foram submetidas à CAPES, entre 2007 e 2008, 6 propostas de cursos novos 

de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo apenas 2 aprovados. Desses dois cursos, um foi 

implantado em 2007, o Programa de Pós-Graduação em História e outro em 2008, com o 

Programa de Pós-Graduação em Zoologia, ambos em nível de Mestrado. 

Da meta programada, apenas 10% foi executada em 2008, no entanto, a 

relevância do curso implantado é refletida na importância da identificação de espécies 

endêmicas dos diversos ecossistemas do semiárido, incluindo caatingas e matas mais 

secas, e de outros biomas da Bahia, como o cerrado e a mata atlântica. Suas linhas de 

pesquisa darão enfoque ao estudo da biodiversidade, biologia, ecologia e etnologia, 

servindo de base para futuros estudos dos diversos ecossistemas baianos, dentre outros 

benefícios para o homem, pois suas pesquisas irão servir de base para a otimização dos 

recursos naturais, evitando-se o comprometimento da biodiversidade. 

 

1788 – REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PE DAGÓGICOS E 

DOS CURSOS DE GRDUAÇÃO – UEFS 
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A Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD vem incentivando os 

departamentos e os Colegiados de Cursos de Graduação, para que realizem a 

atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, visando atender o atual projeto politico-

pedagógico da UEFS, tendo como foco a produção e socialização do conhecimento, 

sintetizado na sua missão e visão institucionais, contribuindo assim para a eliminação da 

pobreza e da exclusão social, prioritariamente, da região do semi-árido. 

Da meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto, apesar do 

remanejamento de recursos, com fonte do Tesouro do Estado, para atendimento de 

outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1894 – AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁ FICO – UEFS 

O Projeto de Ampliação e Modernização do Acervo Bibliográfico da UEFS visa 

assegurar o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, ampliando e 

modernizando o acervo do Sistema de Bibliotecas – SISBI da Instituição. 

Em 2008, para a qualificação da Biblioteca Central foram criadas oito cabines 

de estudos individuais e em grupo que permitem maior conforto aos pesquisadores. No 

segundo semestre, o SISBI adquiriu a nova versão do Sistema Pergamum, que possibilita 

a pesquisa ao banco de dados do acervo com maior alcance, tornando mais eficaz a 

recuperação da informação. Foi disponibilizado o acesso remoto ao Portal de Periódicos 

Capes e à Base Jstor (assinatura) à Comunidade Universitária, através do serviço de 

VPN (Rede Virtual Privada), bem como, acesso a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, mantida pelo Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia – 

IBICT. 

Da meta programada, foram adquiridas 5.696 publicações entre novos títulos e 

exemplares de livros e assinaturas de periódicos. Os investimentos feitos nesta ação 

foram em torno de 112% do valor orçado inicial, com recursos oriundos do Tesouro do 

Estado. 

 

1897 – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE INTERC ÂMBIO 

INTERINSTITUCIONAL ESTUDANTIL NA GRADUAÇÃO – UEFS 

A ação de Criação e Implementação de Projetos de Intercâmbio 

Interinstitucional Estudantil na Graduação visa criar oportunidades de troca de 

conhecimentos acadêmicos e culturais para estudantes da Graduação da UEFS. 
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Neste sentido, a AERI desenvolve ações relativas à mobilidade estudantil, o 

que representa uma oportunidade para trocas de experiências acadêmicas e de 

integração aos diversos contextos e cenários mundiais, proporcionando uma visão mais 

abrangente das diferentes realidades de regiões do Brasil ou de outros países. 

Desta forma, em 2008, em conseqüência da articulação da AERI com outras 

instituições, foram contemplados 04 estudantes nos projetos de intercâmbio 

insterinstitucional na Graduação. 

 

1904 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – UEFS 

Em 2008, a UEFS iniciou o processo de Avaliação Institucional, com a 

publicação de portaria, designando membros para compor a Comissão Própria de 

Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (CPA-UEFS). 

Tendo a comissão agendado para 2009 o inicio dos trabalhos. Portanto, a programação 

inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista, resultando 

em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outros 

projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1911 – IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDU CAÇÃO À 

DISTÂNCIA – UEFS 

Esta ação visa implementar novos processos educacionais e novas 

tecnologias com vistas à ampliação do número de vagas, através da modalidade de 

Ensino À Distância - EAD. 

A Pró-Reitoria de Graduação trabalha com previsão de ampliação de 300 

vagas na Graduação com a modalidade de Educação À Distância. Neste sentido, 

encontra-se na busca de profissionais especializados nessa área. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve 

que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1914 – CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – P ROEDUCAT 

Esta ação visa implementar processos educacionais que contribuam para a 

elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação da UEFS. 

Neste sentido, a UEFS está desenvolvendo o Programa de Educação Tutorial 

Institucional, em fase de implantação, com a criação de uma Comissão para a 

implantação do programa, provisoriamente denominado Proeducat. 
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O processo de implantação terá continuidade em 2009 e deverão ser 

oferecidas 16 bolsas de Educação Tutorial para estudantes da Graduação. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve 

que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1920 – MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃ O 

ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO 

– UEFS 

Esta ação visa promover a modernização dos processos de gestão 

administrativa da UEFS, através da implementação da Tecnologia da Informação e 

Comunicação -TIC. 

A Assessoria Especial de Informática - AEI priorizou ações e investimentos na 

área de TIC, com a finalidade de suprir deficiências e de estabelecer e projetar uma base 

de sustentação adequada à demanda da comunicação acadêmica. 

Destacam-se o aumento significativo da velocidade de conexão à internet, 

tornando a UEFS um “pop secundário” da Rede Nacional de Pesquisa - RNP, através de 

uma ligação física por fibra óptica com a Universidade Federal da Bahia – UFBA e a 

captação de recursos de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para a implantação do 

projeto de ampliação e modernização da rede lógica de informática, oriundos de verba 

parlamentar da Câmara de Deputados e repassados pelo Ministério da Educação - MEC. 

Essas ações encontram-se na fase final de implantação e terão continuidade em 2009. 

Os investimentos feitos nesta ação foram em torno de 50% maiores do que o 

valor orçado inicialmente, com recursos oriundos do Tesouro do Estado. 

 

2648 – GESTÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO DE PÓS-GRADUA ÇÃO – UEFS 

Garantir o funcionamento dos cursos de Pós-Graduação da UEFS, dentro dos 

padrões de Excelência acadêmica, é o que visa esta ação. 

A UEFS, atualmente, possui 10 Programas de Pós-Graduação institucionais 

Stricto Sensu, com oferta de 10 mestrados e 02 doutorados, totalizando 307 alunos 

matriculados em 2008, distribuídos em 240 matrículas os cursos de mestrados, e 67 

matrículas nos cursos de doutorado. 

Os investimentos feitos nesta ação foram em torno de 18% maiores do que o 

valor orçado inicialmente, com recursos oriundos ao Tesouro do Estado. Em relação às 
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outras fontes de recursos, conseguiu-se executar cerca de 70% dos recursos previstos 

inicialmente. 

 

2656 – PROCESSO SELETIVO DE SEGMENTOS UNIVERSITÁRIOS – UEFS 

A ação visa assegurar condições de funcionamento das atividades acadêmicas 

e administrativas da UEFS, através do recrutamento e seleção de docentes e técnicos 

administrativos. 

No ano de 2008, aconteceram 03 processos seletivos, a saber: Seleção 

Pública para Professor Substituto; Concurso Público para ingresso na carreira do 

Magistério Superior na Classe de Professor Auxiliar; e processo seletivo simplificado para 

Contratação de Pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito 

Administrativo (REDA). Da meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto. 

O orçamento inicial desta ação é da fonte de recursos próprios da instituição. 

No entanto, a ação necessitou ser suplementada com recursos do Tesouro do Estado, 

para execução de despesas ligadas ao objeto da ação. 

 

2663 – PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS ATRAVÉS DO V ESTIBULAR – 

UEFS 

A ação busca assegurar condições de funcionamento das atividades 

acadêmicas da UEFS, selecionando alunos através do concurso vestibular. 

A UEFS realiza, semestralmente, o Processo Seletivo para os Cursos de 

Graduação (Vestibular), exceto, para os Cursos de Engenharia da Computação, Ciências 

Farmacêuticas e Medicina que são realizados, apenas, no inicio de cada ano letivo. 

Portanto, da meta programada conseguiu-se atingir 100% do previsto. 

O orçamento inicial desta ação é, em sua maior parte, da fonte e recursos 

próprios da Instituição, conseguindo-se atingir em torno de 74% do valor orçado. Em 

relação ao valor orçado inicialmente com recursos do Tesouro do Estado, o mesmo foi 

remanejado para atendimento de demandas de projetos acadêmicos de alta prioridade. 

 

3707 – CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTERAÇ ÃO COM 

SETORES PRODUTIVOS E COMUNITÁRIOS – UEFS 

A ação visa propiciar a integração dos estudantes de graduação com a 

realidade social pela qual a UEFS está inserida. 

Neste sentido, a UEFS iniciou as atividades, em caráter experimental, do 

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT que, em associação com outras Instituições 
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Científicas e Tecnológicas - ICT’s, objetiva a formação de pessoas, geração e 

disseminação de conhecimento, a gestão tecnológica, de inovação, de 

empreendedorismo e de propriedade intelectual, no âmbito da pesquisa e 

desenvolvimento. 

Uma das propostas do NIT está em processo de implantação, a saber: a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), com as metas iniciais de 

constituir um grupo de trabalho formado por professores, funcionários e estudantes da 

UEFS, interessados em participar de um programa de incubação de cooperativas 

populares, bem como cadastrar organizações sociais e suas demandas no âmbito dos 

empreendimentos populares. 

Apesar do valor orçado inicial de recursos do Tesouro neste projeto, houve 

remanejamentos para atendimento das demandas de outros projetos acadêmicos de alta 

prioridade. Em relação às outras fontes, houve frustração na previsão da captação de 

recursos. 

 

4125 – PUBLICIDADE E UTILIDADE PÚBLICA – VESTIBULAR  DA UEFS 

Esta ação promove a divulgação do vestibular da instituição. Assim, a UEFS 

realiza, semestralmente, o Processo Seletivo para os Cursos de Graduação (Vestibular). 

Portanto, da meta programada conseguiu-se atingir 100% do previsto, com duas 

campanhas realizadas promovendo o vestibular da instituição. 

O orçamento desta ação é da fonte de recursos próprios da Instituição, 

conseguindo-se atingir em torno de 45% do valor orçado. 

 

4145 – GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA GRADUAÇÃO  – UEFS 

A ação garante o funcionamento dos cursos de graduação da UEFS, dentro 

dos padrões de excelência acadêmica. Atualmente, a UEFS mantém 27 cursos regulares 

de graduação, sendo 14 bacharelados e 13 licenciaturas, em diversas áreas do 

conhecimento. 

Em 2008, a Administração da UEFS decidiu investir na melhoria da 

infraestrutura e do funcionamento dos cursos de graduação. Sendo assim, os 

investimentos realizados nesta ação foram em torno de 567% maiores do que o valor 

orçado inicialmente, com recursos oriundos ao Tesouro do Estado, visando à garantia 

dos padrões de excelência acadêmica, que é umas das diretrizes da atual gestão. 
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4201 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – UEF S 

Esta ação proporciona condições para permanência do aluno na Instituição, 

bem como a viabilização à participação destes alunos em eventos para formação 

acadêmica. 

A assistência estudantil compreende o próprio conceito de Universidade 

pública e gratuita, deste modo as ações são voltadas a atender as necessidades de 

acesso e permanência dos discentes, possibilitando a formação adequada no ensino 

superior. 

Neste sentido, a UEFS, através da Unidade de Organização e 

Desenvolvimento Comunitário – Undec, realiza ações que envolvem a assistência 

estudantil, a saber: Bolsa Alimentação; Bolsa Estágio Acadêmico; encaminhamento para 

estágios; moradia (Residência Universitária); creche; assistência à saúde, 

psicopedagogia; serviço social; viabilização de passagens terrestres para participação em 

eventos acadêmicos; apoio a eventos acadêmicos e esportivos. 

Para a Administração da UEFS, a assistência ao estudante universitário é uma 

das prioridades. Sendo assim, os investimentos realizados nesta ação foram em torno de 

282% maiores do que o valor orçado inicialmente, com recursos oriundos ao Tesouro do 

Estado, visando proporcionar melhores condições de permanência aos estudantes da 

Instituição. 

 

 

PROGRAMA: 119 

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO SUP ERIOR 

O Programa tem como diretriz estratégica: Garantir Educação Pública de 

Qualidade, comprometida com as demandas de aprendizagem do cidadão. Suas ações 

estão voltadas para ampliação, reparação e recuperação das unidades universitárias 

visando suprir a deficiência na infra-estrutura da Instituição, o que compromete a oferta 

de novas vagas do ensino superior. Sendo assim, o Programa busca dotar a rede física 

do sistema educacional de ensino superior dos meios necessários à segurança dos 

alunos e condições adequadas para a aprendizagem, incrementando a qualidade dos 

trabalhos e garantindo a eficácia do processo educacional. 

 

1739 – REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UEFS 

Para melhor desempenho da Instituição, esta ação proporciona condições 

necessárias reparando suas instalações físicas. 
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Do quantitativo programado, atingiu-se 80%, sendo que das 15 unidades 

previstas para serem reparadas, 11 foram executadas, a exemplo da impermeabilização 

da Laje da Biblioteca Central Julieta Carteado, da reforma dos sanitários do Restaurante 

Universitário e a reforma da Chácara Xavantes. Ainda encontra-se em andamento a 

reparação do Muro da Frente da UEFS. 

Os investimentos feitos nesta ação foram em torno de 167% do valor orçado 

inicial, com recursos oriundos ao Tesouro do Estado. 

 

1743 – AMPLIAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS – UEFS 

Em 2008, a UEFS investiu na ampliação do seu espaço físico. Contemplando 

neste Projeto, esforços para a conclusão da oba de ampliação do Herbário (em 

andamento 99%) e a construção do Infocentro no Observatório Astronômico Antares. 

Continuam em andamento, as obras da Praça entre os Módulos II e III, e de 

Galpões pré-moldados para a implantação de unidades universitárias, a saber: Centro de 

Convivência; ampliação do Restaurante Universitário, Clínicas Odontológicas e a Oficina 

Mecânica de Física. A obra de pavimentação de vias do Campus encontra-se licitada, 

não sendo possível, por parte da empresa contratada, realizar a medição. Vale ressaltar, 

que a Administração da UEFS envidou esforços para realizar uma suplementação neste 

Projeto, no valor final de R$ 2.931.082,00, com financiamento do Tesouro do Estado. 

 

1745 – RECUPERAÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS – UEF S 

Não havia previsão de unidades a serem recuperadas para o ano de 2008, de 

acordo com o Plano Plurianual, portanto a programação inicial do orçamento, com 

recursos do Tesouro, teve que ser revista, resultando em remanejamento dos recursos, a 

partir da necessidade de atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização 

apresentava alta prioridade. 

Para o ano de 2009, há previsão de recuperação do prédio do Centro 

Universitário de Cultura e Arte. 

 

1752 – REEQUIPAMENTO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS – U EFS 

Esta ação foi uma das prioridades da Instituição, sedo que os investimentos 

feitos nesta ação foram quase 100% do valor final orçado com recursos oriundos do 
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 Tesouro do Estado. O incremento de recursos em reequipamento de 

unidades, em 2008, foi de 221% maior do que o orçado inicial. 

 

1756 – IMPANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS – UEFS 

Com o intuito de implantar novos laboratórios de pesquisa e extensão, esta 

ação visa o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão, bem como, a 

implementação de cursos de graduação e pós-graduação. 

A meta programada foi de 12 novos laboratórios, em 2008, destes, 04 foram 

implantados, a saber: Laboratórios de Pesquisa em Sistemas Inteligentes e Cognitivos 

(Ciências Exatas); Laboratório de Germinação de Sementes e Ecofisiologia (Ciências 

Biológicas); e os Laboratórios de Estruturas Eletrônicas e de Sistemas Complexos 

(Física).  

Encontram-se, em fase de implantação, para atendimento ao curso de 

Graduação em Engenharia da Computação, 07 laboratórios, são eles: Laboratório Básico 

de Informática; Laboratório de Hardware; Laboratório de Redes, Laboratório de 

Computação Gráfica; de Processamento de Sinais: Voz e imagem; Laboratório de 

Eletrônica e Laboratório de Automação Industrial – Sistema Tempo Real. 

Os investimentos feitos nesta ação foram em torno de 94% do valor orçado 

com recursos oriundos ao Tesouro do Estado. 

 

1766 – REEQUIPAMENTO DE LABORATÓRIOS – UEFS 

Esta ação visa reequipar os laboratórios de ensino e pesquisa da Instituição, a 

fim de melhorar o atendimento das demandas acadêmicas da Instituição, o 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão, a implementação de cursos de 

graduação e pós-graduação e o pleno funcionamento dos laboratórios, através do 

reequipamento e informatização desses espaços. 

Neste sentido, pode-se observar os esforços da atual gestão através dos 

investimentos que foram feitos nesta ação, que alcançaram em torno de 158% do valor 

orçado inicial, com recursos oriundos do Tesouro do Estado. 

 

1778 – GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GASOSOS – UEFS 

A ação busca gerenciar um programa de gestão de resíduos gerados na 

Instituição, de acordo com as normas técnicas. 

Em 2008, iniciaram-se as atividades ligadas ao Programa de Gestão de 

Resíduos Sólidos e Gasosos com a execução de despesas com materiais e serviços, a 
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saber: aquisição de lixeiras de coleta seletiva, bem como a confecção de cartilhas e 

adesivos pedagógicos e a impressão de um relatório ambiental. 

Por outro lado, a programação inicial do orçamento teve que ser revista, 

resultando em remanejamento de parte dos recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

1779 – CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO CENTRAL – UEFS 

A ação pretende concluir a construção do Auditório Central da UEFS. A obra 

ainda não foi finalizada, com o andamento de até 75% do previsto. 

Vale ressaltar que, em 2008, a Administração da UEFS envidou esforços para 

realizar uma suplementação neste Projeto, pelo qual os recursos foram acrescidos em 

887%, atingindo um montante em torno de R$ 1.400.000,00 a mais do que o orçado 

inicial com financiamento do Tesouro do Estado. 

 

1786 – AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS – UEFS 

Para ampliar a frota de veículos da UEFS, este projeto visa atender as ações 

acadêmicas de ensino e dos projetos de pesquisa e extensão, bem como as demandas 

administrativas da Instituição. 

Em 2008, a UEFS investiu na melhoria da sua infraestrutura, contemplando 

neste Projeto, esforços para aquisição de novos veículos. Da meta programada, foram 

adquiridos 02 veículos além do previsto, ou seja, 150% do programado. 

Vale ressaltar, que a Administração da UEFS envidou esforços para a 

realização desses investimentos, com o acréscimo de 19,13% no orçado inicial do 

projeto, com financiamento do Tesouro do Estado. 

 

1787 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UNIVERSITÁRIAS – UEFS  

Esta ação visa construir unidades universitárias, com a necessidade de 

atender as demandas acadêmicas e administrativas da UEFS. 

Em 2008, a UEFS investiu na ampliação do seu espaço físico, contemplando 

neste Projeto, a conclusão da obra do Laboratório de Pesquisa em Modelagem em 

Ciência da Terra e do Ambiente (em fase de acabamento, com 98/% de andamento), 

bem como a construção da Residência Universitária, em 65% de andamento.  

Vale ressaltar, que conseguiu executar 100% do orçamento previsto, com 

recursos do Tesouro do Estado, e apenas 67,42% do orçamento com recursos externos, 

pois o órgão de financiamento da obra não efetuou o repasse dos recursos. 
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PROGRAMA: 157 

PROCULTURA: PROMOÇÃO DA CULTURA  

 

Este programa atende à diretriz estratégica: Fortalecer as Identidades 

Culturais nos Territórios, acolhendo as diversidades e assegurando o acesso à produção 

e ao consumo de bens culturais. A UEFS, através do Centro Universitário de Cultura e 

Arte – CUCA, atua na promoção e difusão de expressões artísticas e culturais em suas 

diferentes configurações; buscando com isto, estimular a pesquisa, divulgação e 

preservação dos valores e das mais diversas linguagens artísticas, ampliando o acesso 

da população aos meios culturais e contribuindo com a melhoria do nível cultural, 

educacional e de qualidade de vida em seu entorno . 

 

1424 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CINEMA E ARTE – UEF S 

A ação visa a criação de um centro dinamizador da cultura através do cinema 

e da arte. A UEFS, através do CUCA, atua no fomento à cultura e às artes, estimulando a 

pesquisa, divulgação e preservação dos valores e das mais diversas linguagens 

artísticas. 

Ampliar ações como a Mostra de Cinema e Vídeo do CUCA, bem como o 

“Projeto Imagens: Cinema na UEFS” da Biblioteca Central Julieta Carteado é essencial 

para a dinamização da cultura através do cinema, principalmente com a montagem de 

uma sala de cinema e vídeo no CUCA. 

No entanto, em 2008, em virtude de dificuldades no processo de licitação, por 

conta da especificidade dos equipamentos e instalações necessárias, não foi possível a 

montagem da sala de cinema no CUCA. O que, por sua vez, terá continuidade no ano de 

2009. Em relação à meta programada, o Projeto Cultural continua em andamento em até 

25% do previsto. 

 

1453 – PROMOÇÃO DA DIFUSÃO EDUCATIVA PELA UEFS 

Esta ação busca ampliar a possibilidade de acesso da sociedade ao 

conhecimento produzido na Instituição, reforçando ainda mais a interação entre a 

Universidade e a Sociedade, um dos eixos programáticos da gestão. 

No ano de 2008, a Assessoria de Comunicação e o Gabinete da Reitoria 

produziram 2 edições do Jornal UEFS; a primeira abordando o primeiro ano da atual 

gestão e a segunda, com informações e textos sobre as ações da Instituição voltadas 

para a comunidade acadêmica e externa. Outras publicações, como o “Gabinete 
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 Informa” e o “BC Informa” (Biblioteca Central) foram produzidas, diversificando 

e disseminando as mais diversas informações para a comunidade. 

Além disso, foram produzidos documentários sobre a Caminhada do Folclore, 

Resgate do Bando Anunciador (Tradições Populares), que foram enviados e divulgados 

pela TV Educativa e pelo Portal FS Online. 

Em relação à meta de produção midiática programada foram executados 

55,56% do previsto. 

 

1574 – IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO UNIVERSITÁRIA – UEFS 

A ação visa à ampliação do acesso da comunidade à informação sobre a 

produção científica, artística e cultural da UEFS. 

Iniciada em 2007 com a contratação de uma consultoria para implantação da 

Rádio Universitária de Canal Aberto e a instalação de uma rádio web, a Rádio UEFS. 

Com o objetivo de divulgar não apenas as atividades da Instituição, mas também abrindo 

espaço para a opinião e a produção cultural. 

Em relação à Rádio Universitária de Canal Aberto, a UEFS aguarda a outorga 

por parte do Ministério das Comunicações. Sobre a Rádio UEFS, por não se ter uma 

banda de internet suficiente para determinados aplicativos, ainda não foram disponíveis 

algumas aplicabilidades. A UEFS passa por um processo de migração do link para 34mb, 

o que deve melhorar significativamente o funcionamento deste veículo de comunicação. 

A programação inicial do orçamento, com fonte do tesouro, teve que ser 

revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de 

atendimento a outros projetos acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

Sendo assim, da meta programada, atingiu-se até 25% do previsto. 

 

1619 – CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERAÇÃO E DA DIFUSÃ O DA CIÊNCIA E 

DA ARTE – UEFS 

A UEFS, através do CUCA, atua no fomento à cultura e às artes, estimulando 

a pesquisa, divulgação e preservação dos valores e das mais diversas linguagens 

artísticas. Nesse sentido, a Experimentoteca visa promover a inovadora articulação entre 

arte e ciência, como recurso para difusão do conhecimento científico e desenvolvimento 

das metodologias de ensino nessa área. 

Por seus objetivos básicos, a Experimentoteca iniciou em 2008 com o 

Programa Maleta de Experimentação: "Maleta itinerante: viajando na arte e ciência em 



Universidade Estadual de Feira de Santana --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relatório de Atividades - 2008 136 

 Feira de Santana" e Kits Experimentais de laboratório. Atende grande número 

de professores e estudantes do ensino fundamental, disponibilizando uma série de 

recursos didáticos inovadores para a promoção do ensino e do conhecimento científico 

através da articulação arte-ciência. 

O programa criado atendeu o público de 5.819 pessoas, emprestando 4.428 

dos Kits de laboratório. Além disso, foram realizados outros eventos especiais, como: 

Exposição de maquetes (geoambientes); Oficinas de maquetes; o Mini-curso 

“Aprendendo sobre vulcanismo” e o Mini-curso sobre Eletrostática. 

 

1659 – DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO D E 

PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL – UEFS 

A ação visa implementar um projeto de preservação do patrimônio cultural 

intangível de Feira de Santana e da região de abrangência da UEFS. Através do CUCA, 

a UEFS atua na divulgação, preservação dos valores e das mais diversas linguagens 

artísticas, bem como na promoção das diversas expressões da cultura popular. 

O Núcleo de Cultura Popular do CUCA desenvolve atividades que envolvem 

desde a identificação de expressões da cultura popular, até sua divulgação, mediante a 

inserção de artistas em eventos culturais, como: o Projeto de Resgate da Memória 

Cultural de Feira de Santana; a Caminhada do Folclore; o Bando Anunciador da Festa de 

Santana; e o Festival de Sanfoneiros. 

Não houve gastos para a Instituição, com recursos do Tesouro do Estado, uma 

vez que foi utilizada a própria estrutura da UEFS para as atividades realizadas em 2008. 

Em relação às outras fontes, houve frustração na previsão da captação de recursos, 

resultando em remanejamento para o atendimento a outros projetos acadêmicos. 

 

1685 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ART E, CULTURA E 

LAZER – UEFS 

O Projeto de Implementação do Programa de Incentivo à Arte, Cultura e Lazer 

da UEFS visa ampliar as ações de difusão da arte, da cultura, do lazer e do esporte, 

visando à formação de platéias. O CUCA, também, atua no fomento à cultura e às artes, 

estimulando a pesquisa, divulgação e preservação dos valores e das mais diversas 

linguagens artísticas, visando também à formação de platéias. 
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No ano de 2008, diversas ações foram implementadas pelo CUCA, a saber: o 

incentivo e o apoio na divulgação de novos talentos em artes plásticas (Galerias); o 

Programa “Museu vai à escola”; e o desenvolvimento das oficinas de criação de artes 

plásticas. Além disso, o evento “Aberto do Cuca” franqueou espaços do Centro à 

comunidade, disponibilizando uma ampla programação cultural, ao longo de 14 horas 

consecutivas, proporcionando a vivência das artes, como: oficinas e exposições de artes 

plásticas; apresentações musicais; espetáculos de teatro e dança; mostra de cinema e 

exibição de vídeos; e o Festival literário, com mostras de cordel e varal de poesia. 

 

3708 – PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTIFICIAL, DA MEM ÓRIA VISUAL, 

DOCUMENTAL E AUDIOVISUAL – UEFS 

O Projeto de Preservação do Patrimônio Artificial, da Memória Visual, 

Documental e Audiovisual visa promover ações de apoio à preservação do patrimônio 

artificial, da memória visual, documental e audiovisual da região pela qual a UEFS está 

inserida. 

Neste sentido, a UEFS, através do Museu Casa do Sertão, implementa ações 

para a preservação de tipos de fontes textuais, como manuscritos, através da 

digitalização, pois nestes estão presentes informações sobre demarcações de terras, 

escravidão, política, economia, demografia e urbanização, dentre outras importantes 

fontes de memória e história de Feira de Santana e região. A preservação proporcionará 

o acesso às informações a estudantes de graduação, pós-graduação bem como de 

pesquisadores e estudantes secundaristas dos municípios da região. 

Apesar do valor orçado inicial de recursos do Tesouro neste projeto, houve 

remanejamentos para atendimento de demandas de outros projetos acadêmicos de alta 

prioridade. Em relação às outras fontes, houve frustração na captação de recursos. 

 

 

PROGRAMA: 158 

FOMENTO À ECONOMIA DA CULTURA  

Este Programa está aliado à diretriz estratégica: Fortalecer as Identidades 

Culturais nos Territórios, acolhendo as diversidades e assegurando o acesso à produção 

e ao consumo de bens culturais. Com este objetivo, a UEFS, busca incentivar o 

desenvolvimento de redes produtivas em cultura, mapeando os segmentos culturais e 

fomentando a interação aos mercados nacional e internacional, implementando 
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 mecanismos que potencializem a complementaridade dos aspectos 

econômicos, sociais e simbólicos da cultura, agregando valores à economia produtiva, 

com ênfase em gestão de formação profissional. 

 

3851 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ECONOMIA CRIATI VA – UEFS 

Visa implementar ações com o intuito de agregar valores culturais à economia 

produtiva de comunidades presentes na região na qual a UEFS está inserida, com ênfase 

em gestão de formação profissional e desenvolvimento de produtos e serviços 

relacionados ao conhecimento e à capacidade intelectual. 

Neste sentido, a UEFS iniciou as atividades, em caráter experimental, do 

Núcleo de Inovação Tecnológica –NIT e está em processo de implantação, a Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP, visando criar um espaço para a produção 

e socialização de conhecimento técnico e científico voltado para os empreendimentos 

solidários populares e economia criativa, contribuindo para a viabilização de alternativas 

de geração de emprego, renda e formação profissional. 

Apesar do valor orçado inicial de recursos do Tesouro neste Projeto, houve 

remanejamento para atendimento a demandas de outros projetos acadêmicos de alta 

prioridade. Em relação às outras fontes, houve frustração na previsão de captação de 

recursos. 

 

 

PROGRAMA: 213 

GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO  

A UEFS, através deste programa, visa à prestação de contas à população 

sobre atos, obras, programas, metas e resultados de ações implementadas pela 

Instituição. Fundamentada na Diretriz Estratégica: Promover a gestão pública com 

democracia, participação e transparência, vem assim, garantir a sociedade o pleno direito 

ao conhecimento e transparência das ações do Governo. 

 

4124 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – AÇÕES DA UEFS 

A ação visa informar à população sobre atos, obras, programas, metas e 

resultados de ações implementadas pela Instituição. 

Da meta programada, com recursos do Tesouro do Estado, conseguiu-se 

executar em torno de 100% do previsto. Apesar de 59% dos recursos orçados 
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inicialmente ter sido remanejados para atendimento a demandas de outros projetos 

acadêmicos cuja realização apresentava alta prioridade. 

 

 

PROGRAMA: 293 

INOVA BAHIA: DESENVOLVIMENTO DA BASE CIENTÍFICA, TE CNOLÓGICA E DE 

INOVAÇÃO 

Este programa está balizado na diretriz estratégica: Articular Base Científica 

com Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento. A UEFS difunde e estimula a cultura 

empreendedora e a inovação tecnológica, através da implantação de projetos em 

comunidades, grupos sociais e empresas, visando gerar e difundir novas tecnologias; 

desenvolver e implantar um programa de incentivo e apoio a publicação, para dar maior 

visibilidade à produção acadêmica produzida na instituição; proporcionar condições para 

formação de pesquisadores, fortalecendo a infra-estrutura de projetos de pesquisa e 

extensão nas diversas áreas do conhecimento, potencializando o desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, através do envolvimento com outras Instituições. 

 

1442 – IMPLEMENTAÇÃO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA DA UE FS 

Visa melhorar os canais de comunicação, incentivando o acesso e a difusão 

do conhecimento científico produzido pela Instituição. Como também, atender uma 

diretriz de gestão: Excelência Acadêmica, com a implementação de uma política de 

publicação para difusão do conhecimento científico. 

No início de 2008, a UEFS realizou um seminário com a participação da 

Editora da UFBA, da Editora da UESC e da Editora da UNESP para colher experiências 

sobre política editorial, processo de editoração gráfica, distribuição de títulos e auto-

sustentabilidade financeira. Em outubro de 2008 foram designados o Diretor, o Editor e o 

Conselho Editorial da UEFS Editora. Os trabalhos foram iniciados com a editoração de 

quatro livros. 

Dada a importância do projeto avaliado, a UEFS remanejou parte de recursos 

do Tesouro, acrescendo em 107% o Projeto em relação à dotação inicial. Assim, 

conseguiu-se atingir até 75% da meta prevista. 

 

1560 – FORMAÇÃO DE PESQUISADORES DA UEFS 

A ação tem o objetivo de implementar a pesquisa científica na UEFS, 

proporcionando condições para a formação de pesquisadores. Solidificar a UEFS como 
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espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante, 

é uma das metas de gestão balizadas pela diretriz “Excelência Acadêmica”. 

Para tal, torna-se necessário um quadro de professores altamente capacitado 

para desenvolver com competência as suas atividades não somente em sala de aula, 

mas também na pesquisa e na extensão. 

O maior valor executado neste projeto refere-se a recursos da fonte 61, 

destinados ao pagamento de Bolsas PICDT/Capes para professores que se encontram 

fazendo cursos de Mestrado e Doutorado. 

Da meta prevista para este exercício, conseguiu-se atingir 70%, ou seja, 21 

professores concluíram suas teses e retornaram do afastamento para a Pós-Graduação. 

 

1592 – FOMENTO E DIVULGAÇÃO DE EXPERIMENTOS EDUCATI VOS DA UEFS 

Esta ação visa promover a divulgação de experimentos educacionais, através 

dos resultados de pesquisa e a utilização de novas tecnologias educacionais para difusão 

do conhecimento científico e tecnológico para a sociedade. 

O Observatório Astronômico Antares promove a divulgação de experimentos 

educacionais de baixo custo para as escolas públicas dos Ensinos Fundamental e Médio, 

substanciando assim os professores em suas atividades teóricas e práticas de sala de 

aula. Nesse aspecto, os seguintes projetos foram desenvolvidos: (a) Astronomia no CD-

ROM: objetiva distribuir, gratuitamente, para as escolas do Estado da Bahia, um CD-

ROM com diversos conteúdos (textos, experimentos, figuras, vídeos, etc.), que permitam 

auxiliar os professores em suas atividades de ciências em sala de aula; (b) Planisfério 

Celeste:  trata-se de uma representação da esfera celeste planificada, cuja finalidade 

consiste em exibir conteúdos como coordenadas, posições dos astros celestes, etc. de 

forma simples, rápida e objetiva; (c) Kits Didáticos:  consiste na produção de materiais 

didáticos de baixo custo para complementar as atividades de laboratórios de ciências nas 

salas de aula; (d) Experimentos Didáticos:  tratam-se de experimentos interativos que 

compõem o Museu Antares de Ciência e Tecnologia e que objetivam complementar as 

atividades práticas nas salas de aula. 

 

1607 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA DA U EFS 

Esta ação tem o objetivo de fortalecer a infra-estrutura de projetos de 

pesquisa, potencializando o desenvolvimento científico e tecnológico. 
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Por ser localizada na fronteira entre o sertão semi-árido e o recôncavo baiano, 

a UEFS vem desenvolvendo ações, através dos seus projetos de pesquisa, de 

investigação e busca de soluções para os graves problemas do ambiente da qual esta 

inserida. Para atender a todas as demandas dessas ações, foi necessário um 

remanejamento orçamentário, de recursos do tesouro, elevando o orçamento final em 

82,14% do inicial. 

A previsão de captação de recursos externos foi frustrada, pois somente parte 

dos convênios previstos tiveram aprovação e liberação de recursos para a Universidade. 

O fator positivo é o número de projetos de pesquisa cadastrados na Instituição. 

Da meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto, ou seja, 340 projetos de 

pesquisa cadastrados e em desenvolvimento. 

 

1639 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERS ITÁRIA – UEFS 

A ação fortalece a infra-estrutura de projetos de extensão, potencializando o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Por localizar-se na fronteira entre o sertão semi-árido e o recôncavo baiano, a 

UEFS, através da Pró-Reitoria de Extensão, deve expandir a troca de experiências e 

cooperação com a sociedade, possibilitando o desenvolvimento humano e a melhoria da 

qualidade da vida, bem como difusão do conhecimento científico e tecnológico, 

prioritariamente no território onde está inserida. 

Para atender a todas as demandas dessas ações, foi necessário um 

remanejamento orçamentário, de recursos do tesouro, elevando o orçamento final em 

35,73% do inicial. Da meta programada, estão implantados e em funcionamento 61 

projetos de extensão, representando 29,05% da programação neste exercício. 

O fator positivo é o número de 57 municípios envolvidos pelos programas e 

projetos extensionistas, principalmente, os Interinstitucionais, que representam a 

integração entre a Universidade e as ações implementadas pelos governos, no que se 

refere às políticas públicas. A importância de tais projetos evidencia-se na sua condição 

de campo de produção de conhecimento, campo de aprendizagem e via de 

enriquecimento para a formação profissional, com a articulação entre a teoria e a prática, 

numa perspectiva dialética. 
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1657 – FORMAÇÃO DE REDES CORPORATIVAS DA UEFS 

O objetivo desta ação é o de buscar fortalecer a infra-estrutura de projetos de 

pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento, potencializando o 

desenvolvimento científico e tecnológico, através do envolvimento com outras 

Instituições. 

Neste sentido a UEFS conseguiu a aprovação e implantação dos Programas 

de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento em parceria com UFBA, Cefet-BA, 

Fundação Visconde de Cairu - FVC, Laboratório Nacional de Computação Científica -

LNCC, UNEB e Universidade Federal do ABC - UFABC e Ciência da Computação em 

parceria com a UFBA e UNIFACS. 

Além disso, a UEFS, através da Assessoria Especial de Relações 

Institucionais, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Extensão, 

iniciou as atividades, em caráter experimental, do Núcleo de Inovação Tecnológica -NIT 

que, em associação com outras Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, objetiva a 

formação de pessoas, geração e disseminação de conhecimento, a gestão tecnológica 

de inovação, de empreendedorismo e de propriedade intelectual, no âmbito da pesquisa 

e desenvolvimento. 

Apesar do valor orçado inicial de recursos do Tesouro neste projeto, os gastos 

para a Instituição foram mínimos, uma vez que foi utilizada a própria estrutura da UEFS. 

Em relação às outras fontes, houve frustração na previsão da captação de recursos, 

resultando em remanejamento para o atendimento a outros projetos acadêmicos. 

 

1676 – CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PER MANÊNCIA DE 

DOUTORES E PESQUISADORES DA UEFS 

A ação propicia a fixação de doutores pesquisadores na UEFS. Neste sentido, 

a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG), em 2008, investiu na criação do 

Fórum de Pós-Graduação. Com o objetivo de definir políticas que envolvem a inserção e 

permanência de doutores pesquisadores, através da orientação de iniciação científica, 

incentivo e encaminhamento de projetos de pesquisa para órgãos de fomento, 

financiamento para participação em eventos científicos, publicação de artigos em 

periódicos científicos e publicação de livros como produto de teses e dissertações. Para 

2009, pretende-se ampliar o Programa de Permanência com financiamento de Projetos 

de Pesquisa para jovens pesquisadores. 
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Da meta programada, encontra-se em andamento 66,67%, ou seja, 10 

doutores fixados na UEFS. 

 

1699 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À PUBLICIDA DE DA PRODUÇÃO 

DO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO, ARTÍSTICO E CULTURAL D A UEFS 

Esta ação desenvolve e implanta um programa de incentivo e apoio à 

publicação, para dar maior visibilidade à produção acadêmica da UEFS. 

Em 2008, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) implantou um 

programa de apoio e incentivo à publicidade da produção da acadêmica da Instituição. 

Com ações de apoio, como: o pagamento de traduções em línguas estrangeiras de 

artigos científicos para publicação em periódicos; incentivo para intensificar a participação 

de docentes e discentes em eventos internacionais e nacionais, com apresentação de 

trabalhos científicos; bem como, o lançamento de um edital para publicação de livros 

produzidos pelos Programas de Pós-Graduação da UEFS. 

Para o ano de 2009, o programa implantado passa integrar as ações da UEFS 

Editora, que tem com objetivo, melhorar os canais de comunicação, dando maior 

visibilidade à produção acadêmica, através do incentivo e apoio à publicação. 

 

1710 – CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA 

UEFS 

Esta ação busca implantar projetos em comunidades, grupos sociais e 

empresas, visando à geração e difusão de novas tecnologias. 

Dentro deste contexto, o Observatório Antares iniciou 7 projetos nessa linha: 

(a) Laboratório de Física:  Estudo da mecânica dos sólidos e dos fluídos, termodinâmica, 

óptica geométrica e física, oscilações e ondas, eletrostática, eletricidade e magnetismo. 

(b) Laboratório de Química:  Estudo de Química geral, das propriedades gerais da 

matéria, dos processos de separação das misturas, reações químicas, funções químicas, 

termoquímicas, eletroquímicas, soluções e química orgânica. (c) Laboratório de 

Biologia:  Estudo da Biologia geral, histologia e ciência humana, corpo humano, zoologia, 

botânica de criptógamas, botânica de fanerógamas, citologia e genética. (d) Exposições 

Científicas: objetiva ampliar a difusão através de exposições fixas e itinerantes em 

espaços alternativos, visando alcançar um público que geralmente está alheio aos 

projetos de difusão científica. (e) Museu Antares de 
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 Ciência e Tecnologia:  objetiva ampliar as ações de ensino, pesquisa e 

extensão do Observatório Antares junto às escolas e o público em geral, fomentando os 

mesmos através de atividades científicas e tecnológicas que provoquem a construção 

crítica do saber; (f) Parque Aeroespacial:  projeto em construção que consiste em 

descrever a conquista espacial desde os anos 50 até os dias atuais; (g) Parque dos 

Dinossauros:  projeto em fase de construção que irá abordar, através de réplicas em 

escala, os principais dinossauros que habitaram o território brasileiro no período 

Cretáceo. 

 

1717 – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA E CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA 

AO CORPO DISCENTE DA UEFS 

A ação visa à formação de futuros pesquisadores; através da ampliação do 

número de bolsas de pesquisa concedidas aos discentes da instituição. 

Da meta programada, foram concedidas em 2008 cerca de 140 bolsas de 

pesquisa aos estudantes da UEFS, ou seja, 39,55% do previsto. Para o ano de 2009, a 

intenção é ampliar para 210 bolsas de pesquisa, um aumento de 50% no número de 

bolsas, fortalecendo ainda mais as ações de iniciação científica da instituição. 

 

1725 – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS  DE EXTENSÃO 

DA UEFS 

Esta ação busca incentivar a participação dos estudantes universitários em 

projetos de integração comunitária, através da ampliação do número de bolsas de 

Extensão e de Trabalho, Arte e Cultura. 

Da meta programada, foram concedidas cerca de 80 Bolsas de Extensão e 30 

Bolsas de Trabalho, Arte e Cultura aos estudantes da UEFS, ou seja, 116% do previsto. 

Para o ano de 2009, a intenção é ampliar a Bolsa de Extensão para 120 bolsas, um 

aumento de 50% no número de bolsas, fortalecendo ainda mais as ações de incentivo à 

participação de estudantes nos projetos ligados à extensão universitária. 

 

 

8.3. RECURSOS HUMANOS 

O corpo técnico-administrativo da UEFS é composto por 642 (seiscentos e 

quarenta e dois) servidores. Dentre estes, são 543 (quinhentos e quarenta e três) 

servidores efetivos e 99 (noventa e nove) servidores sem vínculo e com vínculo 

temporário (REDA).  
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A Tabela 98, a seguir, apresenta a distribuição atual detalhada do quadro de 

servidores técnicos-administrativos por classe: 

TABELA 98 
DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINI STRATIVOS POR 
GRUPO/CARGO/VÍNCULO 
UEFS 2008 

SERVIDORES EFETIVOS 

GRUPO/CLASSE QUADRO OCUPADAS OCIOSAS 
Nível de apoio 70 50 20 

Nível médio 370 330 40 
Nível superior 250 161 89 
TÉCNICOS 690 541 149 
Procurador 04 02 02 

EFETIVOS 694 543 151 

SERVIDORES REDA E SEM VÍNCULO (CARGO TEMPORÁRIO) 

GRUPO/CLASSE OCUPADAS 
Nível de apoio – REDA 02 
Nível médio – REDA 10 

Nível superior – REDA - 
Servidores – REDA 12 

Servidores sem vínculo (temporários) 87 

SERVIDORES REDA E SEM VÍNCULO (CARGO TEMPORÁRIO) 

SERVIDORES REDA E SEM VÍNCULO 99 
QUADRO GERAL DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Efetivos 543 
REDA 12 

Sem vínculo (cargo temporário) 87 

TOTAL 642 
Fonte: UEFS/Proad, 2008. 

 

O Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal em Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA), lançado pelo Edital 01/2008, tem como base a 

Resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos – COPE no  332/2008.  

O processo teve início em março de 2008, mas o Edital só foi lançado no dia 

29 de outubro de 2008, sendo que o processo se deu em duas etapas, a primeira 

realizada no dia 14 de dezembro foram as provas objetivas, a segunda, a entrega dos 

títulos dos candidatos não eliminados na Prova Objetiva, seria no período de 08 a 13 de 

janeiro de 2009. 

Foram oferecidas 108 vagas para Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível 

Superior em diversas áreas: motorista para trator, motorista classe D, técnico de 

laboratório, assistente de patrimônio, assistente de áudio visual, assistente de biblioteca, 

assistente de almoxarifado, educadora para creche, auxiliar de enfermagem para creche, 

técnico para manutenção de aparelhos eletrônicos, locutor para TVU, fotografo, lactarista 

para a creche, atendente de consultório dentário, tratador de 
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 animais, administrador, analista de sistemas, arquiteto, bibliotecário, 

engenheiro civil, jornalista, engenheiro de segurança do trabalho, nutricionista e medico 

psiquiatra. Para medico psiquiatra não houveram inscritos. 

Buscando dinamizar a política de qualificação dos servidores, a partir da 

diretriz de gestão: Valorização dos Servidores Técnico-Administrativos e Docentes, a 

UEFS, por meio da Assessoria Técnica de Recursos Humanos – ATRH, vem 

implementando e desenvolvendo ações estratégicas, a partir da capacitação em duas 

grandes áreas: humana, com enfoque na promoção da melhoria da qualidade das 

relações intra e interpessoais; e política, visando a melhoria das atividades táticas e 

operacionais, levando em conta as especificidades de uma universidade pública. 

O Quadro 11, a seguir, apresenta as ações de capacitação, atualização e 

qualificação para os servidores da UEFS em 2008. 

 
QUADRO 11 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA ASSESSORIA TÉC NICA DE RECURSOS HUMANOS 
UEFS 2008 

DATA EVENTO QUANTIDADE 

Fevereiro 

Curso do Net Academy CISCO (253 horas) Objetivo:  
Capacitar servidores do CPD, para atuarem na configuração de 
roteadores, melhorando a arquitetura e funcionamento da rede 
UEFS. 

02 

Fevereiro e Março 

1ª Programação do Projeto de Inclusão Digital do Se rvidor 
Objetivo:  Oferecer capacitação para técnicos e professores 
com conhecimento ou não em informática. Cursos oferecidos: 
Windows, Word Básico, Excel Básico, Excel Avançado, Power 
Point, Access e Corel Draw. 

106 

12 e 13/Fevereiro 
Noções Básicas de Teoria da Pesquisa Objetivo:  
Proporcionar aos alunos de graduação e servidores, uma visão 
geral da pesquisa como ferramenta administrativa. 

10 

11/04 a 18/06 
Dança de Salão (duas turmas básicas) 
Objetivos: Melhorar as inter-relações e promover o bem estar 
no ambiente de trabalho e integrar trabalho e família. 

40 

Fonte: UEFS/ATRH, 2008. 

Continua 
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Continuação do Quadro 11 

QUADRO 11 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA ASSESSORIA TÉC NICA DE RECURSOS HUMANOS 
UEFS 2008 

DATA EVENTO QUANTIDADE 

18 e 19/Março 
1ª Oficina de Pregão Eletrônico 
Objetivo : Formar equipe de pregoeiros, para atuar em conjunto 
com a Comissão Permanente de Licitação. 

17 

Março 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (duas turmas –  160 
horas cada) 
Objetivo: Capacitar servidores para atender e inclu ir os 
portadores de necessidades especiais nas dependênci as. 

40 

Março 

Convênios: da celebração a prestação de contas 
Objetivo: Propiciar o conhecimento teórico e prátic o sobre 
as atividades de análise contábil e financeira dos 
convênios nas suas fases de celebração, execução, 
prestação de contas e tomadas de contas especial. 

03 

Abril e Maio 
2ª Programação do Projeto de Inclusão Digital do Se rvidor 
Cursos oferecidos: Windows, Word Básico, Excel Básico, Excel 
Avançado, Power Point, Access e Corel Draw. 

98 

Abril 
Oficina de TAI CHI CHUAN 
Objetivo: Visa desenvolver e manter o equilíbrio mental e 
físico, através de exercícios orientais.  

12 

09 e 10/Abril 

2º Curso sobre as Inovações nas Contratações dos 
Serviços Terceirizados e Registro de Preços. 
Objetivo:  Atualizar os servidores no que concerne a 
contratação de serviços e revisão das regras de licitação. 

06 

29/Abril 
2ª Etapa do Curso de Noções Básicas de Teoria da 
Pesquisa (04 horas) 
Objetivo:  Avaliar e corrigir os projetos elaborados na 1ª etapa. 

10 

06/Maio 
Curso Básico de Prevenção de Incêndio 
Objetivo:  Capacitar a comunidade universitária para a 
prevenção de incêndio. 

77 

12 e 13/Maio 

3ª Oficina de Licitação e Noções de Contratos, Preg ão 
Eletrônico e Lei complementar nº 123/06. 
Objetivo:  Capacitar os servidores para um melhor 
planejamento e rigor na condução dos processos licitatórios.  

07 

26 e 27/Maio 
Formação da Brigada de Incêndio (1ª turma – 16 hora s) 
Objetivo:  Formar equipe de brigadistas para atuar de forma 
preventiva e combativa. 

20 

31/05 a 19/07 
Condutores de Veículos de Transp. Col. de Passageir os. 
Objetivo:  Atualizar os conhecimentos dos motoristas, sobre 
legislação, direção defensiva e relações interpessoais. 

12 

Maio 
Organização do acervo fotográfico. 
Objetivo:  Capacitar o servidor para catalogar os documentos 
do CEDOC / DCHF. 

01 

02 e 03/Junho 

Formação da Brigada de Incêndio (2ª turma – 16 hora s) 
Objetivo:  Formar equipe de brigadistas para atuar nas 
dependências do Campus Universitário de forma preventiva e 
combativa. 

20 

Junho 
AutoCAD Objetivo:  Capacitar servidores que desempenham 
atividades de desenho de projetos nas áreas de arquitetura e 
engenharia civil. 

02 

Junho a Setembro 

3ª Programação do Projeto de Inclusão Digital do Se rvidor 
Objetivo:  Oferecer capacitação para técnicos e professores 
com conhecimento ou não em informática. Cursos oferecidos: 
Windows, Word Básico, Excel Básico, Excel Avançado, Power 
Point, Access e Corel Draw. 

96 

Fonte: UEFS/ATRH, 2008. 

 

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 11 

QUADRO 11 
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA ASSESSORIA TÉC NICA DE RECURSOS HUMANOS 
UEFS 2008 

DATA EVENTO QUANTIDADE 

22 a 25/Julho 

1º Curso de Formação de Pregoeiros 
Objetivo: Formar equipe de pregoeiros e membros de 
apoio para atuar em conjunto com a Comissão de Lici tação 
da Instituição. 

15 

25 e 26/Julho 

2ª Etapa do Projeto Cuidar, Cuidar-se com o grupo d e 
Subgerentes. 
Objetivo: Integrar e capacitar o grupo de subgerent es dos 
diversos setores da UEFS, abordando aspectos de 
relações intra e interpessoais. 

11 

16 e 17/Julho 

Seminário de Desenvolvimento Pessoal (06 horas) 
Objetivo:  Proporcionar entendimento de temas, como: 
gerenciamento do tempo, organização pessoal, produtividade 
profissional, qualidade de vida bio-psico-socio-espiritual, 
ambiente organizacional, comportamento, ética no trabalho, 
comunicação, relações humanas, sociais e profissionais. 

41 

11/08 a 13/11 
Dança de Salão (01 turma básica 01 turma avançada) 
Objetivos: Melhorar as inter-relações e promover o bem estar 
no ambiente de trabalho e integrar trabalho e família. 

37 

Agosto 
Inglês Instrumental I 
Objetivo: Instrumentalizar o servidor com noções bá sicas 
da língua inglesa. 

20 

04 a 06/Agosto 

Processo Administrativo Disciplinar (20 horas) 
Objetivo: Capacitar servidores técnicos e docentes que 
desejam fazer parte de Comissões de Sindicância e d e 
PAD. Realizado em parceria com a Corregedoria do 
Estado, via videoconferência. 

12 

29 e 30/Setembro e 
01/Outubro 

Seminário de Avaliação da Biblioteca Universitária 
Brasileira. 
Objetivo: Avaliar as bibliotecas universitárias. 
 

08 

16 a 17/Outubro 

Gestão de Almoxarifado (16 horas – presencial) 
Objetivo: Orientar sobre a gestão de almoxarifado. 19 

30/Setembro 

I Momento de Integração e Capacitação das(os) 
Secretárias(os) da UEFS, em comemoração do Dia do 
Secretário. 
Objetivo: Integrar o grupo de secretárias dos vário s 
setores da UEFS. 

8 

15 a 18/Outubro 

Serviços Terceirizados e registro de preços 
Objetivo:  Informar o conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços, aquisição e 
locação de bens. 

21 

10/Outubro 

II Encontro de Integração dos servidores e prestado res de 
serviço do Sistema de Bibliotecas da UEFS 
Objetivos:  Proporcionar a integração entre os servidores das 
Bibliotecas, dando ênfase ao trabalho em equipe e as relações 
inter-pessoais, visando o bem-estar no ambiente de trabalho. 

53 

24 e 25/Outubro 

I Etapa do Projeto Cuidar, Cuidar-se com o grupo do s 
Secretários de Colegiados da UEFS 
Objetivo:  Integrar o grupo de secretários(as) da UEFS e 
abordar temas como o código de ética das secretarias 
brasileiras e promover momentos de desenvolvimento das 
relações intra e interpessoais. 

08 

Fonte: UEFS/ATRH, 2008. 
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As ações implementadas pela ATRH visam, inclusive, o aumento da 

autoestima dos servidores, a melhoria da qualidade de vida e do ambiente coorporativo, 

em detrimento de um inadequado Estatuto do Funcionalismo Público, que em 

combinação com dispositivos do já superado Plano de Cargos e Salários dos Servidores 

Técnico-Administrativos, torna-se uma combinação viciosa, que pune a competência e a 

busca pelo engrandecimento profissional. 

 

 

8.4. AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA 

 
8.4. 1. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANS ÃO DO 
ESPAÇO FÍSICO 

 

A Unidade de Infra-Estrutura e Serviços – Uninfra, objetivando implantar 

políticas de utilização e expansão do seu espaço físico, iniciou algumas discussões no 

sentido de viabilizar um Plano Diretor para a instituição.  

A manutenção predial das estruturas da UEFS ainda tem trabalhado bastante 

de forma corretiva, porém o setor tem como meta adotar uma política de manutenção 

preventiva no Campus, visando minimizar alguns problemas. Neste aspecto, a equipe de 

manutenção predial foi ampliada visando o melhor atendimento à Comunidade 

Universitária. 

Ainda em 2008, foi realizado um mutirão de manutenção corretiva e preventiva 

em todas as salas de aula da UEFS, considerando os serviços de revisão nas instalações 

elétricas, pintura e revisão das esquadrias, visando a melhoria nas condições físicas das 

salas de aula. 

A seguir, as Tabelas 99 e 100 apresentam a relação de projetos e obras 

concluídas ou em andamento/elaboração: 

 
TABELA 99 
RELAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 
UEFS, 2008 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
VALOR  

DA OBRA  
(R$1,00) 

TIPO DO 
SERVIÇO 

SITUAÇÃO 
RESPONSÁVEL  

PELO 
CONTRATO 

Laboratório de 
Educação, Letras 
e Artes – 
Programas de 
Pós-Graduação 

Consolidar e 
melhorar a 
estrutura física 
dos diversos 
programas de 
Pós-Graduação 

1.575.000 CONSTRUÇÃO CONCLUÍDO SUCAB 

Fonte: UEFS / Uninfra, 2008. 

Continua 
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Continuação da Tabela 99 
TABELA 99 
RELAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 
UEFS, 2008 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
VALOR  

DA OBRA  
(R$1,00) 

TIPO DO 
SERVIÇO 

SITUAÇÃO 
RESPONSÁVEL  

PELO 
CONTRATO 

Muro da UEFS Melhorar as 
condições de 
segurança 

144.684 CONSTRUÇÃO CONCLUÍDO UEFS 

Delimitação do 
Espaço Físico do 
Centro de 
Educação Básica 
e Creche 

Delimitar a área 
de uso das 
crianças, além de 
garantir a 
segurança delas 

18.000 CONSTRUÇÃO CONCLUÍDO Material doado 
pela BELGO 
para a UEFS 

Estrutura de 
Galpão pré-
moldado para 
abrigar oficina e 
almoxarifado 

Construir espaço 
adequado para 
manutenção e 
transportes da 
UEFS e 
almoxarifado 
central 

152.576 CONSTRUÇÃO CONCLUÍDO UEFS 

Construção das 
Guaritas 

Melhorar as 
condições de 
segurança do 
Campus da UEFS 

61.105 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Construção do 
prédio da pós-
graduação em 
modelagem, 
ciências da terra e 
do ambiente 

Consolidar e 
melhorar a 
estrutura física do 
programa de pós-
graduação 

1.039.978 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

SUCAB 

Conclusão da 
Obra Civil do 
Auditório Central 

Garantir melhores 
condições para os 
eventos e 
solenidades de 
formaturas na 
UEFS 

1.400.000 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

SUCAB 

Praça do Modulo II 
e III 

Criação de 
espaços de 
convivência no 
Campus da UEFS 

70.494 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Fechamento do 
Galpão Garagem 

Construir espaço 
adequado para 
manutenção e 
transportes da 
UEFS 

223.550 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Gases para 
Laboratórios 

Construir uma 
central de gases 
para os 
laboratórios de 
engenharia de 
alimentos e de 
ciências 
farmacêuticas 

38.667 CONSTRUÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Galpões 
Restaurante 
Universitário 

Iniciar a primeira 
etapa da 
construção do 
Restaurante 
Universitário 

533.000 CONSTRUÇÃO LICITAÇÃO SUCAB 

Fonte: UEFS / Uninfra, 2008. 

Continua 
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Continuação da Tabela 99 

 
TABELA 99 
RELAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 
UEFS, 2008 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
VALOR  

DA OBRA  
(R$1,00) 

TIPO DO 
SERVIÇO 

SITUAÇÃO 
RESPONSÁVEL  

PELO 
CONTRATO 

Galpões Centro de 
Convivência 

Iniciar primeira 
etapa da 
construção do 
Centro de 
Convivência 

933.692 CONSTRUÇÃO LICITAÇÃO SUCAB 

Galpões  
Física/Odontologia 

Iniciar primeira 
etapa da 
construção da 
Oficina de Física e 
Clínica 
Odontológica do 
Campus 

263.289 CONSTRUÇÃO LICITAÇÃO SUCAB 

Pavimentação de 
Vias UEFS 

Melhorar as 
condições de 
acesso a algumas 
vias do Campus 
da UEFS 

315.000 CONSTRUÇÃO LICITAÇÃO SUCAB 

Prédio de Pós-
Graduação em 
Saúde Coletiva 

Consolidar e 
ampliar a 
capacidade 
instalada do Curso 
de Pós-
Graduação em 
Saúde Coletiva 

808.6780 CONSTRUÇÃO LICITAÇÃO SUCAB 

Drenagem Amplia a rede de 
drenagem de 
águas pluviais do 
Campus da UEFS 

152.497 AMPLIAÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Impermeabilização 
laje Biblioteca 

Recuperar o 
sistema de 
impermeabilização 

39.318 RECUPERAÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Recuperação 
Muro frente UEFS 

Melhorar as 
condições de 
segurança do 
Campus da UEFS 

97.107 RECUPERAÇÃO LICITAÇÃO UEFS 

Impermeabilização 
do reservatório da 
Creche 

Executar a 
impermeabilização 
do reservatório 
para evitar 
infiltrações 

5.408 RECUPERAÇÃO CONCLUÍDO UEFS 

Muro e reforma do 
Horto 

Melhorar as 
condições de 
segurança do 
Horto Florestal e 
reformar 
banheiros e 
canteiros 

28.354 REFORMA EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Reforma na 
Reitoria 

Adaptar as 
instalações do 
prédio a novas 
necessidades de 
utilização 

31.018 REFORMA LICITAÇÃO UEFS 

Fonte: UEFS / Uninfra, 2008. 

Continua 
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Continuação da Tabela 99 

 
TABELA 99 
RELAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS 
UEFS, 2008 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 
VALOR  

DA OBRA  
(R$1,00) 

TIPO DO 
SERVIÇO 

SITUAÇÃO 
RESPONSÁVEL  

PELO 
CONTRATO 

Reforma 
Restaurante 

Adaptar o espaço, 
garantindo a 
ampliação do 
salão do 
Restaurante 
Universitário 

10.437 REFORMA CONCLUÍDO UEFS 

Adaptação 
Sanitários CAU II 

Adequar às 
exigências de 
acessibilidade 

10.501 REFORMA EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Terraplenagem de 
Vias 

Facilitar o acesso 
a novas áreas e 
melhorar a ronda 
da segurança 

25.749 REPARO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Infocentro Antares Adequação de 
espaço para 
alocar o Núcleo de 
Sensoriamento 
Remoto e Centro 
Digital de 
Cidadania 

89.308 ADEQUAÇÃO EM 
ANDAMENTO 

UEFS 

Ar Condicionado 
do Prédio da 
Administração 
Central 

Climatização e 
melhoria do 
conforto térmico 
do prédio 

627.922 ADEQUAÇÃO LICITAÇÃO UEFS 

 
 
 
 
TABELA 100 
PROJETOS EM ANDAMENTO / ELABORAÇÃO   
UEFS, 2008 

DESCRIÇÃO FINANCIAMENTO CUSTO 
(R$ 1,00) BENEFÍCIO 

Laboratório de Zoologia FINEP 800.000 

Espaço para exposição permanente de 
animais, voltado às escolas de ensino 
fundamental e médio, além dos 
laboratórios voltados à pesquisa 
científica. 

Clínica Odontológica 
TESOURO DO 

ESTADO 450.000 
Espaço destinado às aulas práticas do 
Curso de Odontologia, com espaço 
para 02 laboratórios (20 equipes cada) 

Laboratórios de Engenharia da 
Computação 

FINEP 693.000 
Espaço destinado à implantação dos 
laboratórios do curso de Engenharia de 
Computação da UEFS 

 
Centro de Convivência 
 

TESOURO DO 
ESTADO / 

BANCO REAL 
3.690.000 Espaço para convivência no Campus 

 
Restaurante Universitário 
 

TESOURO DO 
ESTADO 

2.175.000 
Aumentar a capacidade de 
atendimento aos estudantes 

Fonte: UEFS / Uninfra, 2008. 
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8.4.2. FROTA DE VEÍCULOS 

 

A Unidade de Infra-Estrutura tem como meta principal a implantação e 

implementação de políticas de aquisição de veículos anualmente, visando a renovação 

completa da frota e um melhor atendimento à comunidade universitária. A UNINFRA 

sistematizou uma política de aquisição de veículos anual para renovação da frota. Em 

2007 foram adquiridos 05 (cinco) veículos e foram adquiridos 06 (seis) veículos em 2008. 

A manutenção corretiva e preventiva da frota melhorou significativamente e está sendo 

construída uma oficina de manutenção para pequenos reparos. Os veículos oficiais são 

utilizados em serviços administrativos e, principalmente, viagens de campo. 

 
 
8.5. AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Tomando-se como base as 

atividades desenvolvidas durante o exercício 

de 2008, primeiro ano de vigência do Plano 

Plurianual 2008-2011, e analisando-as à luz da 

transversalidade das Diretrizes de Governo e 

das Diretrizes de Gestão da Universidade 

Estadual de Feira de Santana - UEFS, 

identifica-se uma priorização de investimentos 

na área de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC, com a finalidade de suprir 

sérias deficiências acumuladas ao longo de, aproximadamente, dez anos de estagnação 

e de estabelecer e projetar uma base de sustentação adequada à incessante demanda 

da comunidade acadêmica e a veloz evolução das políticas de TIC. 

A precariedade da infraestrutura tecnológica no campus e nas unidades extra-

campus até 2007 foi uma constatação instantânea relatada pela própria equipe de T.I. ao 

grupo de transição, as vésperas da posse da nova gestão. A relação entre a falta de 

investimentos de um modo geral (equipamentos, infraestrutura, efetivo e capacitação de 

pessoal) e a elevada demanda reprimida, chegou a um nível intolerável.  

Esta situação passou a ser desmembrada e tratada por níveis de prioridades, 

das quais, duas mereceram uma atenção especial por dependerem de projetos 

específicos que foram reelaborados para fins de atualização tecnológica e 
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 financeira. A primeira foi a captação de recursos para a implantação do 

projeto de ampliação e modernização da rede lógica de informática, viabilizada com 

recursos oriundos de verba parlamentar da câmara de deputados e repassados pelo 

Ministério da Educação e do Desporto – MEC. A segunda foi o aumento significativo da 

velocidade de conexão à internet, tornando a UEFS um “pop secundário” da Rede 

Nacional de Pesquisa – RNP através de uma ligação física por fibra óptica com a 

Universidade Federal da Bahia – UFBA.   

A conclusão destas ações, que se encontram em final de implantação servirão 

de suporte a outra demanda latente na instituição que é a ampliação, modernização e 

melhoria do sistema de telefonia entre as unidades intra e extra-campus, que será 

alcançada pela implantação de um sistema de telefonia híbrida, permitindo a 

comunicação entre um sistema analógico já existente e um sistema IP que será 

implantado. 

Considerando que ambas as Diretrizes, no que se referem às ações 

educacionais, extrapolam seus contextos internos e, por ser a TIC, um poderoso 

instrumento de inclusão social, diversos projetos têm sido implantados com recursos 

próprios e/ou com captação de recursos de Governos Estaduais e Federais que buscam 

minimizar as grandes diferenças de conhecimento e acesso a estas tecnologias, 

agravadas principalmente pela ausência de políticas públicas em todos os estágios 

educacionais sob responsabilidade daqueles. Desta forma, o Plano Plurianual 2008-2011 

depende fortemente de uma visão e de um entendimento de transversalidade de suas 

Diretrizes para o alcance dos objetivos propostos, o que requererá um exercício 

permanente de todos que exercem o papel de gestor. 

Especificamente na área de TIC, identifica-se uma relação direta entre a 

Diretriz de Governo – Fortalecer a Base Científica, Tecnológica e de Inovação e as 

Diretrizes de Gestão da UEFS – Excelência Acadêmica e Financiamento e Gestão para a 

Sustentabilidade - na medida em que, pela primeira vez, se adota e se pratica uma 

política orçamentária transparente e participativa fortalecida pela disponibilização de um 

sistema tecnológico institucional em versão “web” que é o Sistema de Planejamento 

Orçamentário – SPO, concebido por duas unidades administrativas, a Assessoria Técnica 

de Desenvolvimento Organizacional – Asplan e a Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças – Proad, e desenvolvido com recursos próprios pela Assessoria Especial de 

Informática – AEI. Outros aspectos importantes do SPO são os da classificação e da 

execução orçamentária, cujas funcionalidades permitirão uma melhor gestão do 

orçamento. 
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8.6. AÇÕES DA IMPRENSA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA 

 

A Imprensa Universitária é um órgão 

suplementar da Reitoria cuja função está voltada 

para a prestação de serviços de reprografia e 

editoração gráfica de materiais diversos para o 

ensino de graduação e pós-graduação, para 

atividades de extensão, de assistência estudantil e 

administrativa. A Imprensa Universitária conta com 

equipamentos de gráfica rápida digital, o que permite a impressão de miolos de livros em 

papel off-set de ótima qualidade. A Imprensa Universitária funciona diuturnamente  para 

atendimento ao público. 

 

8.6.1. SERVIÇOS REALIZADOS 

 

A Tabela 101 demonstra o comparativo das produções técnicas e ou científicas 

com arte finalizada ou impressa demandada pela comunidade universitária e de Feira de 

Santana, no período de maio de 2007 a outubro de 2008. 

 
 
TABELA 101 
MAPA COMPARATIVO 2007-2008 IMPRESSÃO POR DEMANDA 
UEFS, 2008 

2007 2008 2007 2008 MESES 

 COR COR % PB PB % 

JANEIRO 9.000 4.456 0,49% 42.616 16.381 0,38% 

FEVEREIRO 13.406 16.168 20,60% 38.753 46.371 19,65% 

MARÇO 18.637 21.478 15,24% 63.878 71.861 12,49% 

ABRIL 19.606 27.523 40,38% 326.084 182.741 0,56% 

MAIO 5.579 32.981 91,16% 39.018 72.989 87,06% 

JUNHO 11.046 25.985 35,24% 29.167 78.249 68,27% 

JULHO 13.510 37.537 77,84% 49.100 86.138 75,43% 

AGOSTO 28.971 24.208 0,83% 64.865 127.279 96,22% 

SETEMBRO 29.003 19.849 0,68% 93.469 80.661 0,86 

OUTURBO 33.665 39.430 17,12% 63.164 142.738 25,98% 

NOVEMBRO 30.295 35.467 17,07% 51.315 93.476 82,16% 

DEZEMBRO 29.705 44.533 49,92% 33.685 56.524 67,80% 

TOTAL 242.423 329.615 35,96% 895.114 1.055.408 17,91% 

Fonte: UEFS / NUEG, 2008. 
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8.6.1.1. PRODUÇÃO GRÁFICA 

 

No ano de 2008, a Imprensa Universitária produziu livros, cartilhas, revistas e 

outros, num total de 15 publicações: 

• Garimpos e Garimpeiros – Relatório de pesquisa em garimpos de Lençóis 

• Um Sonho em Construção – processo de implantação da UEFS em Lençóis 

• Coleção Histórias Inventadas - A vida na aldeia pataxó 

• Geografia’s – Revista dos estudantes de geografia 

• Cadernos de Física 

• Anais da I Amostra de Educação 

• Relatório Anual da UEFS 

• Revista a Cor das Letras 

• Relatório de Gestão Ambiental 

• Livro: Paradigmas – Autor: Humberto e Roberto Seidel 

• Livro: A Estética da Sinceridade e outros ensaios – Autor: Antonio Brasileiro 

• Livro de Miguel Almir 

• Livro: Segredo da Missa – Autor: Padre Carlos Vianey 

• Coleção: Literatura e Diversidade Cultural: Novos Nortes – Autor: Roberto 

Seidel 

• Coleção: Literatura e Diversidade Cultural: Cenas Corteses – Autor: Márcio 

Muniz. 

A Imprensa Universitária realiza ainda a arte final, impressão e reprodução de 

revistas científicas, jornais dos alunos dos diversos cursos, dos cadernos ou manuais dos 

Colegiados de Cursos, convites de diversos eventos, cartazes, folders, certificados, entre 

outros, além de alguns documentos do ProSel e ProSel Especial. A arte finalização do Kit 

de montagem do Sistema Solar, desenvolvido para o Observatório Antares, atendeu à 

solicitação da unidade. 

No período de janeiro a outubro de 2008, foram registradas 481.576 

(quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e setenta e seis) impressões/reproduções 

coloridas, e 5.413.789 (cinco milhões quatrocentos e treze mil setecentos e oitenta e 
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 nove) impressões/reproduções preto e branco, com previsão para encerrar o 

ano com um acréscimo de 15% (quinze por cento) do total tirado até o período citado. Ver 

Tabelas 102 e 103 a seguir: 

TABELA 102 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO / REPRODUÇÃO – EM PRETO E BRA NCO 
UEFS, 2008 

QUANTIDADE  
MESES 2007 2008 

Janeiro - 855.650 
Fevereiro - 283.644 
Março - 427.023 
Abril - 552.394 
Maio 776.032 423.848 
Junho 313.467 712.897 
Julho 303.212 538.765 
Agosto 387.186 570.726 
Setembro 494.247 497.355 
Outubro 691.919 551.487 
Novembro 600.122 969.748 
Dezembro 391.968 875.654 

TOTAL 3.958.000 7.258.191 
Fonte: UEFS / NUEG, 2008. 
 
 
 
TABELA 103 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO / REPRODUÇÃO – EM COLORIDO 
UEFS, 2007-2008 

QUANTIDADE  
MESES 2007 2008 

Janeiro - 62.942 
Fevereiro - 22.025 
Março - 30.485 
Abril - 62.255 
Maio - 42.633 
Junho 21.625 75.720 
Julho 16.453 31.823 
Agosto 25.403 77.247 
Setembro 34.814 38.265 
Outubro 37.727 38.181 
Novembro 45.367 57.189 
Dezembro 28.112 63.158 

TOTAL 209.501 601.918 
Fonte: UEFS / NUEG, 2008. 

 

 

8.6.1.2. EQUIPAMENTOS 

 

Para melhorar o desempenho da Imprensa Universitária foram adquiridos, em 

2008, vários equipamentos, conforme Tabela 104 a seguir:  
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TABELA 104 
EQUIPAMENTOS DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA 
UEFS, 2007-2008 

QUANTIDADE   
EQUIPAMENTOS 2007 2008 

Copiadora/Impressora (color e P&B) 5 7 

Grampeador/Dobradeira 2 1 

Microcomputador 6 8 

Scanner 1 1 

Zip Drive 1 1 

Encadernadora (manual e automática) 3 4 

Desumidificador de ar 1 0 

Guilhotina manual 1 3 

Guilhotina automática 1 1 

Estufas 2 1 

Dobradeira 0 1 

Colocadora espiral automática 0 1 

Plastificadora 1 2 

Coladeira de papel automática (Bloco) 0 1 

Coladeira de papel manual (Bloco) 0 1 
Fonte: UEFS / NUEG, 2008. 

 

 

8.7. IMPLANTAÇÃO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 
 

A UEFS Editora foi criada em 30 de janeiro de 2002 como um órgão 

suplementar da UEFS, pela Resolução CONSAD 04/2002. Entretanto, por falta de 

recursos, não foi viabilizada até 2007. Com a inclusão no PPA 2007-2011 do Projeto de 

Implementação da Editora Universitária da UEFS foram alocados recursos que 

possibilitaram o início de suas atividades. 

Em abril de 2008, o Gabinete da Reitoria realizou um seminário com a 

participação da Editora da UFBA, da Editora da UESC e da Editora da UNESP para 

colher depoimentos sobre as experiências destas editoras sobre a política editorial, 

processo de editoração gráfica, distribuição de títulos e auto-sustentabilidade financeira. 

A partir desse seminário iniciaram-se as atividades da UEFS Editora. 

Atualmente os trabalhos da UEFS Editora resultaram no início da editoração 

de quatro livros que devem ser impressos até o final de dezembro de 2008. O Quadro 12 

apresenta a relação de livros a serem publicados pela UEFS Editora. 
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QUADRO 12 
RELAÇÃO DE EDITORAÇÃO DE LIVROS EM 2008 
UEFS, 2007-2008 

AUTOR (ES) TÍTULO 
 

TIPO DE EDIÇÃO 

Erivaldo Fagundes Neves Comunidade Sertaneja Co-edição com a 
Edufba 

Rita Olivieri-Godet Construções Identitárias na Obra de João 
Ubaldo Ribeiro 

Co-edição com a 
Editora Hucitec 

José Antonio Lobo dos 
Santos 

Implicações do Pronaf na produção do 
espaço rural de Feira de Santana 

Edição própria 

Aldo José Morais Silva, 
Clóvis Frederico Ramaiana 
e Antônio Magalhães 

História nas Lentes: Feira de Santana sob o 
olhar do fotógrafo Antônio Magalhães 

Edição própria 

Fonte: UEFS / Gabinete da Reitoria, 2008. 
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