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DIÁRIO OFICIAL

AVISO Nº 029/2023 - A Reitora da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna 
pública a abertura das inscrições referente a apresentação de propostas às bolsas de Iniciação 
Científica (IC) e de Iniciação Tecnológica (IT), destinadas aos Programas do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado da Bahia (FAPESB) e Programa Institucional de Iniciação Científica da UNEB (PICIN/
UNEB), no período de 20/03 a 11/04/2023, conforme especificado no Edital. O EDITAL Nº 
019/2023 está disponível em http://www.selecao.uneb.br/editais2023.  

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 09 de março de 2023.

Adriana dos Santos Marmori Lima
Reitora
<#E.G.B#767083#47#830309/>

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
<#E.G.B#767119#47#830347>
RESOLUÇÃO CONSEPE 004/2023
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE: Artigo 1º - 
Aprovar o PROJETO DE PESQUISA “PROJETO DE PESQUISA HIPEREDIÇÃO DAS TROVAS 
DE EULÁLIO MOTTA PARA FINS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA”, sob a coordenação 
do Prof. Dr. Patrício Nunes Barreiros, do Departamento de Letras e Artes, desta Universidade, 
financiado pelo CNPq.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário.

RESOLUÇÃO CONSEPE 005 / 2023
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE: Artigo 1º 
- Aprovar o PROJETO DE EXTENSÃO “SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DO EFETIVO 
EM OPERAÇÕES NAS BASES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA”, sob a 
coordenação da Profa. Pamela Michele Candida Cortez, do Departamento de Ciências Exatas, 
desta Universidade.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário.

RESOLUÇÃO CONSEPE 006 / 2023
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE: Artigo 1º - 
Aprovar o PROJETO DE EXTENSÃO “LEITURA PRAZEROSA NA PRISÃO A LITERATURA 
NO CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA”, sob a coordenação da Profa. Dra. Selma 
dos Santos, do Departamento de Educação, desta Universidade.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário.

RESOLUÇÃO CONSEPE 007 / 2023
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO 
SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
Artigo 1º - Aprovar o PROJETO DE EXTENSÃO “BOTÂNICA NA PRAÇA: DIFUNDINDO E 
POPULARIZANDO A CIÊNCIA POR MEIO DAS PLANTAS”, sob a coordenação da Profa. Dra. 
Cláudia Elena Carneiro , do Departamento de Ciências Biológicas, desta Universidade.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário.
Gabinete da Reitoria, 09 de março de 2023
Evandro do Nascimento Silva - Reitor e Presidente do CONSEPE
<#E.G.B#767119#47#830347/>
<#E.G.B#767339#47#830590>
RESUMO DE PORTARIAS
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas 
atribuições legais,RESOLVE:
Port. 120/2023 - Art. 1º - Instituir o Escritório de Projetos e Processos (EPP), responsável pela 
implantação de rotinas que envolvam a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas 
para o gerenciamento de projetos estratégicos e que promovam a sistematização, mapeamento, 
padronização, monitoramento, avaliação, redesenho e gestão dos processos organizacionais, em 
cumprimento dos objetivos estratégicos e das diretrizes organizacionais estabelecidas no Plano 
de Desenvolvimento Institucional da UEFS (PDI). § 1º O EPP é constituído pelo(a): I.Assessoria 
Especial de Informática - AEI; II. Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional - 
ASPLAN; III. Empresa contratada. DOS CONCEITOS - Art. 2º - Para os fins desta Portaria, 
considera-se: Escritório de Projetos e Processos (EPP) - unidade organizacional que coordena 
o gerenciamento de projetos estratégicos e responsável pela sistematização, mapeamento, 
padronização, monitoramento, avaliação, redesenho e gestão dos processos organizacionais. 
Processos - procedimento que se divide em fases e visa atender a um objetivo específico. Gestão 
de processos - tem por foco a eficiência nos processos que estão alinhados com as metas e 
objetivos estratégicos da instituição, por meio da sistematização, mapeamento, padronização, 
monitoramento, avaliação, redesenho dos fluxos de trabalho. Projetos Estratégicos - conjunto 
de tarefas, com escopo e prazos definidos, empreendidos para criar produto(s), serviço(s) ou 
resultado(s) único(s), desde que alinhados com as metas e objetivos estratégicos. Gestão de 
Projetos Estratégicos - planejamento e organização de um evento com cumprimento de prazos 
e gerenciando recursos de forma a atingir objetivos estratégicos pré-definidos. Sistema de 
Gestão de Projetos (SGP) - sistema institucional para o atendimento das demandas do EPP. 

DAS COMPETÊNCIAS - Art. 3º - No âmbito do EPP, compete a AEI a execução de atividades que 
envolvam: I Acompanhamento do cumprimento das cláusulas do contrato nº 028/2022, processo 
SEI nº 071.3289.2021.0021555-76, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
elaboração de processos, projetos, desenvolvimento, implantação, documentação, manutenção 
e testes de sistemas de informação; II. Auditoria e inspeção de qualidade nos serviços objeto do 
contrato nº 028/2022; III.Gerenciamento de rotinas de backup da base de dados do sistema e do 
serviço hospedado; IV. Implementação e gerenciamento da base de dados das lições aprendidas 
dos projetos que estejam relacionados à desenvolvimento tecnológico; V.Gerenciamento 
do desenvolvimento do software, através do acompanhamento e homologação de cada ciclo 
(sprint) concluído pela equipe da Empresa contratada; VI.Gerenciamento e acompanhamento 
do portfólio de projetos que estejam relacionados à desenvolvimento tecnológico; Art. 4º - No 
EPP, no âmbito da Gestão de Projetos Estratégicos, a atuação da ASPLAN envolve: I. Gestão de 
projetos, disseminando a metodologia, melhores práticas, padrões de gerenciamento de projetos 
e ferramentas; II. Apoio e assessoramento a AEI e a Empresa contratada; III. Monitoramento 
e consolidação de informações sobre o desempenho dos projetos estratégicos; IV. Apoio na 
disseminação da metodologia de gerenciamento de projetos dentro da instituição; V. Supervisão 
dos projetos em desenvolvimento; VI. Gerenciamento e acompanhamento do portfólio de 
projetos; VII. Sistematização e normatização de práticas, processos e ações de gerenciamento 
de projetos; Art. 5º - No âmbito do EPP, compete a Empresa contratada a execução de 
serviços técnicos de informática que envolve: I. Desenvolvimento/Manutenção de Sistemas 
de Informação; II. Levantamento de necessidades, requisitos, especificações, documentações 
relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação, conforme cláusulas pactuadas no 
contrato nº 028/2022; III. Definição de metodologia(s), normas e padrões para o desenvolvimento 
dos sistemas, visando a preservação do conhecimento e a possibilidade de manutenção 
e evolução dos sistemas no futuro; IV. Serviços técnicos relacionados ao planejamento 
e condução dos projetos de Tecnologia da Informação (TI), tais como: definição de escopo, 
planejamento e monitoramento do projeto, identificação e definição das integrações com outros 
sistemas, integração com regras de negócio e legislação vigente, levantamento e especificação 
de requisitos, modelagem preliminar de dados e de processos de negócio, análise da solução, 
desenvolvimento de projeto lógico, elaboração de protótipo e dimensionamento de tamanho do 
sistema; V. Atividades de construção, manutenção e administração do modelo corporativo de 
dados e da biblioteca de componentes; VI. Execução de modelagem de dados e processos; VII. 
Definição, atualização, suporte e controle da utilização de padrões e metodologias no ambiente 
de desenvolvimento de sistemas da informação; VIII. lmplementação, treinamento, implantação 
e documentação de Sistemas de Informação; IX. Implementação, Adaptação e Correção de 
Sistemas de Informação; X. Análise de Aderência para priorização das atividades relacionadas 
ao desenvolvimento de Sistemas de Informação; XI. Gerenciamento das funcionalidades 
e segurança do SGP; XII. Gerenciamento, planejamento e acompanhamento do portfólio de 
projetos; XIII. Adaptação de Sistemas de lnformação novos ou legados; XIV. Correção de 
Sistemas de lnformação novos ou legados; XV. Concepção e produção visual de sites web 
e sistemas; XVI. Planejamento, execução e documentação de procedimentos para testes de 
aplicações e sistemas de informação; XVII. Mapeamento e análise dos processos - chave da 
Universidade; XVIII. Apoio ao gerenciamento de projetos executados pela Universidade; XIX. 
Apresentação de cronograma compreendendo todas as etapas do ciclo de vida do sistema: 
Processos e Projetos, Desenvolvimento e Manutenção, Testes de Aplicação de Sistemas de 
Informação e Implantação. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 6º - As situações não tratadas 
nesta Portaria serão dirimidas pela Administração Superior, no âmbito das suas competências. 
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Feira de Santana, 09 de março de 2023.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor
Edital PET. ECONOMIA nº 01/2023 - Seleção de tutor para o Programa de Educação 
Tutorial - PET do Curso de Ciências Econômicas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA - UEFS.
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições, e 
considerando o funcionamento regular do grupo PET/MEC em Economia na instituição, 
desde 2007, torna público que estará aberta a seleção para tutor do grupo, com inscrições 
no período de 5 a 12 de abril de 2023, no seguinte link: https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScFFzhTcOzqmdpAyqBRF4GBwnOtQf7hwkkjkSgp1MeJVkTH3g/
viewform?usp=sf_link
Feira de Santana, 09 de março de 2023.
Evandro do Nascimento Silva - Reitor
<#E.G.B#767339#47#830590/>
<#E.G.B#767266#47#830509>
RESUMO DE ACORDO  DE COOPERAÇAO
Nº 006/2023 - SEI Nº 071.3290.2023.0005394-51 - Partes: UEFS e UNIVERSIDADE DE 
SALZBURG - Objeto: Promover cooperação internacional em educação e pesquisa. Vigência: 
Este termo vigorará por 05 (cinco) anos, a partir da data de assinatura. Data da assinatura: 
07/03/2023
RESUMO DE CONVÊNIO
Nº 007/2023 - SEI Nº 071.3290.2023.0006111-51 - Partes: UEFS e SOCIEDADE 
LATINOAMERICANA DE PERCEPÇÃO REMOTA E SISTEMAS INFORMAÇÃO ESPACIAL/
SELPER - Objeto: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica e científica, 
abrangendo as áreas de ensino, pesquisa, extensão profissional. Vigência: Este termo vigorará 
por 05 (cinco) anos, a partir da data da última assinatura. Data da assinatura: 07/03/2023
Nº 008/2023 - SEI Nº 071.3290.2022.0014467-14 - Partes: UEFS e UNIÃO NACIONAL DE 
ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CONSTRUÇÃO DE CUBA (UNAICC) e a SOCIEDADE 
LATINOAMERICANA DE PERCEPÇÃO REMOTA E SISTEMAS INFORMAÇÃO ESPACIAL/
SELPER - Objeto: Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica e científica, 
abrangendo as áreas de ensino, pesquisa, extensão profissional. Vigência: Este termo vigorará 
por 04 (quatro) anos, a partir da data da última assinatura. Data da assinatura: 07/03/2023
<#E.G.B#767266#47#830509/>
<#E.G.B#767268#47#830513>

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br


