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“Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar
hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim,
pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio;
seu eu e suas circunstâncias.”
Paulo Freire
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Missão
A UEFS tem por missão produzir e difundir o conhecimento,
assumindo a formação integral do homem e de profissionais
cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento regional e
nacional, promovendo a interação social e a melhoria da
qualidade da vida, com ênfase na região do semi-árido.

Visão de Futuro
A Universidade Estadual de Feira de Santana, no período de
2000 a 2004, manterá sua condição de universidade pública,
gratuita e autônoma.
Terá credibilidade como instituição de ensino de graduação e
pós-graduação de qualidade, com linhas de pesquisas
consolidadas, produção científica relevante e com atividades
extensionistas transformadoras da sociedade em que está
inserida.
A UEFS fortalecerá a sua posição de excelência em estudos do
semi-árido.
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Apresentação

A Universidade Estadual de Feira de Santana apresenta o Relatório das Atividades
concernentes ao exercício de 2003. Reúne ações desenvolvidas, no período de janeiro a
abril/2003, pela então Reitora Anaci Bispo Paim, e, a partir de maio, pelo Prof. José Onofre
Gurjão Boavista da Cunha, enquanto Reitor eleito para o período 2003-2007.
Este documento objetiva refletir o resultado das realizações das suas diversas
Unidades, traduzindo o esforço conjunto de toda a comunidade universitária, na busca da
consecução dos objetivos institucionais que foram propostos.
Desta forma, os investimentos realizados, os avanços obtidos, as interações com a
comunidade ao atendimento às suas demandas e as ações, voltadas para a formação do
profissional cidadão, estão aqui apresentados. Este documento registra o contínuo empenho de
todos aqueles que estão comprometidos com a missão desta Universidade.
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COMPROMISSO
COM A TRANSFORMAÇÃO
DA SOCIEDADE
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Ensino
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Ensino de Graduação

No que tange à oferta regular, a UEFS oferece
27 cursos de graduação, constituindo-se de 14
licenciaturas e 13 bacharelados. Com oferta especial
oferece 01 curso de Pedagogia – Séries Iniciais com
11 turmas, em convênio com diversos Municípios da
região – e cursos para formação de professores da
rede estadual de ensino. A Universidade Estadual de
Feira de Santana encerra o exercício de 2003 com um total de 8.655 alunos regulares,
confirmando uma expansão expressiva nos últimos anos, tanto em decorrência da oferta de
novos cursos e vagas - com forte demanda social - quanto para credibilidade que vem
conquistando em razão da qualidade da sua atuação acadêmica.
Oferta de Cursos
Distinguem-se entre os novos cursos ofertados, os de Medicina e Engenharia da
Computação, implantados neste exercício e trazem um novo modelo pedagógico – Ensino
Baseado em Problema/Projeto -, e o de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais. Para esta licenciatura a UEFS realiza processo seletivo especial para atender à
formação inicial dos professores do ensino fundamental. Este curso é oferecido mediante
convênios firmados com 11 municípios do interior do Estado da Bahia. Além das 1.100 vagas
específicas para esta licenciatura, mais 296 novas vagas estão destinadas ao Programa de
Formação de Professores da rede pública do Estado da Bahia, em convênio com a Secretaria
de Educação, nos cursos de Licenciatura em Geografia, História, Ciências Biológicas, Letras
Vernáculas (Feira de Santana e Santo Amaro) e
Matemática.
As tabelas 1, 2 e 3 demonstram a distribuição dos
alunos da Graduação pelos diversos cursos da Instituição,
bem como o quantitativo de vagas ofertadas, anualmente,
em cada um deles.
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Tabela 1 – Demonstrativo de alunos/vagas dos cursos de Graduação da UEFS
ALUNOS
VAGAS
ÁREA
NÍVEL / CURSO
SITUAÇÃO
REGULARES ANUAIS
Licenciatura em
Reconhecido
266
80
Ciências Biológicas
Bacharelado em
Reconhecido
168
Ciências
Ciências Biológicas
Naturais e Licenciatura em
Em Reconhecimento
309
60
da Saúde
Educação Física
Enfermagem
Reconhecido
371
80
Ciências Farmacêuticas Reconhecido
119
30
Medicina
Em Reconhecimento
30
30
Odontologia
Reconhecido
246
60
Ciências Contábeis
Reconhecido
517
80
Ciências Econômicas
Reconhecido
478
80
Administração
Reconhecido
510
80
Direito
Em Reconhecimento
403
80
Ciências
Licenc. em História
Reconhecido
384
80
Humanas e Licenc. em Geografia
Reconhecido
399
80
Filosofia
Licenc. em Pedagogia
Reconhecido
117
80
Lic.em Pedagogia-2º
Reconhecido
234
Grau
Licenciatura em
Reconhecido
52
Pedagogia-Pré-Escolar
Lic. em PedagogiaReconhecido
233
80
Séries Iniciais (FSA)
Lic. em Letras com
Reconhecido
199
40
Língua Espanhola
Lic. em Letras com
Reconhecido
143
30
Língua Francesa
Letras
Lic. em Letras com
Reconhecido
200
40
Língua Inglesa
Lic. em Letras
Reconhecido
387
80
Vernáculas (FSA)
Lic. em Letras
Em Reconhecimento
39
Vernáculas (Sto Amaro)
Engenharia Civil
Reconhecido
468
80
Ciências
Eng. de Alimentos
Em Reconhecimento
336
80
Exatas e
Eng. de Computação
Em Reconhecimento
29
30
Tecnologia Licenciatura em Física Reconhecido
283
80
Bacharelado em Física Reconhecido
11
Lic. em Matemática
Reconhecido
406
80
TOTAL
Fonte: PROGRAD.- outubro/2003

7347

1.520
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Tabela 2 – Demonstrativo de alunos/vagas do curso de Formação de Professores do
Ensino Fundamental – (Graduação – oferta especial).
CURSO

MUNICÍPIO
ENVOLVIDO

Licenciatura Plena em Pedagogia
com
Habilitação nas Séries Iniciais do
Ensino
Fundamental – Convênios

Nº DE
ALUNOS

Feira de Santana

Nº DE
VAGAS

93

100

100

100

Conceição do Jacuípe

92

100

Irará

89

100

Itaetê

89

100

Muritiba

73

100

Ouriçangas

93

100

Santo Amaro

96

100

Santo Estevão

95

100

São Francisco do Conde

95

100

São Sebastião do Passé

97

100

1.012

1.100

Amélia Rodrigues

11 Municípios
Fonte – PROGRAD.- outubro/2003

Tabela 3 - Demonstrativo de alunos/vagas do curso de Formação de Professores da
Rede Pública Estadual de 5ª a 8ª série e ensino médio (Graduação – oferta especial).
CAMPI/POLO

MUNICÍPIOS

Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio
Cardoso, Candeal, Conceição da
Campus - Feira Feira, Conceição do Jacuípe, Coração
de Santana
de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá,
Irará, Santa Bárbara, Santo Estevão,
Santanópolis, Serra Preta, São
Gonçalo dos Campos e Tanquinho

Campus Santo Amaro

ALUNOS
CIURSOS
MATRICULADO
OFERECIDOS
S
Matemática
Ciências
Biológicas
Letras
Vernáculas
História
Geografia

Cachoeira, Governador Mangabeira,
Muritiba, Santo Amaro, São Félix, Letras
São Francisco do Conde, São
Vernáculas
Sebastião do Passé, Saubara e
Teodoro Sampaio
TOTAL ALUNOS MATRICULADOS

48
50
50
48
50

50

296

Fonte – PROGRAD.- dezembro/2003
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Processo seletivo
O processo seletivo que se adota na UEFS apresenta uma demanda de candidatos cada
vez mais crescente, o que tem atestado, a cada ano, o crescimento da credibilidade da
Instituição junto à comunidade. São quatro as formas de ingresso:1) processo seletivo regular;
2) processo seletivo especial; 3) matrícula especial e transferências externas; e 4) reintegração
de ex-alunos.
Em 2003, candidataram-se ao processo seletivo regular 27.508 pessoas, representando
um crescimento de 8,20% em relação ao ano de 2002, conforme demonstrado na tabela 4, que
apresenta também a relação candidato/vaga.
A Universidade Estadual de Feira de Santana, consoante com seu compromisso de
inserção social, vem aumentando substancialmente o número de isenções das taxas do
Processo Seletivo. No PROSEL 2003.1, por exemplo, foram concedidas 820 isenções,
número que majorou para 1400 isenções totais e cerca de 700 isenções parciais (50% da taxa)
no PROSEL 2004.1.
O Processo Seletivo Especial, criado com a implantação do Curso de Licenciatura em
Ensino Fundamental, em 1999, possui organização e característica ajustadas a sua natureza,
tendo como clientela os professores da Rede Municipal de Ensino da Microrregião de Feira de
Santana, em efetivo exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental. O projeto se estende,
também aos professores, em atividade docente, da Rede Estadual de Educação do Estado.
A matrícula especial atende a diplomados, em curso superior, interessados em realizar
outro curso de graduação e/ou cursar disciplinas isoladas na graduação ou na pós-graduação.
O processo de transferência externa e interna, para os cursos que possuem vagas ociosas,
detectou baixo nível de aproveitamento dos candidatos. Modificações ao modelo serão
introduzidas, a partir do segundo semestre de 2003.2, com vistas a facilitar o acesso.
Buscando assumir a responsabilidade social que lhe é inerente, a UEFS promove a
reintegração de ex-alunos que perderam a vaga Universidade. A condição é a de que tenham
cursado, ao menos, um semestre com aproveitamento. Este programa busca oferecer não só a
possibilidade de conclusão do curso por parte do estudante, como atender às novas exigências
da LDB, entendendo que, dessa forma, amplia o contingente de profissionais mais bem
preparados e capacitados para o mercado de trabalho.
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Tabela 4 – Demonstrativo de inscritos no PROSEL 2003 e relação candidato/vaga por
curso

CURSOS

Nº DE
VAGAS

Nº DE
RELAÇÃO
INSCRITOS CANDIDATO/VAGA
2003.1 2003.2
2003.1
2003.2
1.076
633
26,90
15,83

Administração

80

Ciências Biológicas

80

832

717

20,80

17,93

Ciências Contábeis

80

769

548

19,23

13,70

Ciências Econômicas

80

613

441

15,33

11,03

Ciências Farmacêuticas

30

628

-

20,93

-

Direito

80

1.769

1.056

44,23

26,40

Enfermagem

80

1.380

1.323

34,50

33,08

Engenharia Civil

80

459

468

11,48

11,70

Engenharia da Computação

30

922

-

30,73

-

Engenharia de Alimentos

80

509

594

12,73

14,85

Lic. e Bacharelado em Física

80

214

234

5,35

5,85

Lic. Em Educação Física

60

561

534

18,70

17,80

Lic. Em Geografia

80

611

438

15,28

10,95

Lic. Em História

80

741

583

18,53

14,58

Lic. Em Letras com Língua Espanhola

40

233

194

11,65

9,70

Lic. Em Letras com Língua Francesa

30

100

101

6,67

6,73

Lic. Em Letras com Língua Inglesa

40

204

180

10,20

9,00

Lic. Em Letras Vernáculas

80

636

487

15,90

12,18

Lic. Em Matemática

80

421

321

10,53

8,03

Lic. Em Pedagogia

80

662

539

16,55

13,48

Lic. Plena em Pedagogia Hab. Séries
Iniciais (Noturno)

40

308

-

7,70

-

Lic. Plena em Pedagogia Hab. Séries
Iniciais (Vespertino)

40

203

--

5,08

-

Medicina

30

3.193

-

106,43

-

Odontologia

60

848

736

28,27

24,53

17.38
1

10.12
7

22,72

15,00

TOTAL

1.520

Fonte: PROGRAD.- outubro/2003
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Alunos Graduados
Como resultado da atuação dos seus diferentes cursos, a UEFS oferece ao mercado, ao
final do presente exercício, mais 488 profissionais, conforme demonstra a Tabela 5.
Tabela 5 – Demonstrativo de Alunos Graduados no exercício de 2003
ÁREA

CURSO

CONCLUINTES
2003.1

Ciências

Licenciatura em Ciências Biológicas

12

Naturais e da

Bacharelado em Ciências Biológicas

36

Saúde

Licenciatura em Educação Física

19

Enfermagem

42

Ciências Farmacêuticas

0

Odontologia

22

Ciências

Ciências Contábeis

44

Humanas e

Ciências Econômicas

39

Filosofia

Administração

31

Direito

22

Licenciatura em História

41

Licenciatura em Geografia

41

Licenciatura em Pedagogia-2º Grau

24

Licenciatura em Pedagogia-Pré-Escolar

07

Lic. em Letras com Língua Espanhola

12

Lic. em Letras com Língua Francesa

07

Lic. em Letras com Língua Inglesa

16

Lic. em Letras Vernáculas (FSA)

23

Lic. em Letras Vernáculas (Sto Amaro)

01

Ciências

Engenharia Civil

21

Exatas e

Licenciatura em Física

03

Tecnologia

Bacharelado em Física

02

Licenciatura em Matemática

23

Letras

TOTAL
Fonte: PROGRAD.- dezembro/2003

488
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Perfil do Corpo Docente
A Universidade Estadual de Feira de Santana vem incentivando a qualificação dos
seus docentes através da oferta de bolsas próprias e de programas de pós-graduação
interinstitucionais. O resultado desta iniciativa é o fortalecimento de um quadro docente que
se destaca pelo percentual de professores titulados, cujos resultados práticos se refletem no
aumento de projetos de pesquisa, na elevação da captação de recursos em agências
financiadoras de pesquisa, na criação de programas de pós-graduação stricto sensu, em uma
maior potencialidade de ensino, dentre outros. São muitos os docentes afastados para
qualificação, o que justifica o número de professores temporários contratados sob Regime de
Direito Administrativo (REDA) – Substitutos e Visitantes, como indicados a seguir.
Tabela 6 - Distribuição do Quadro Docente Total
(Efetivo - Substituto - Visitante)
dez/03
DEPTO

EFET.

%

SUBST.

%

VISIT.

%

TOTAL

BIO

90

78,95

12

10,53

12

10,53

114

CHF

77

78,57

18

18,37

3

3,06

98

CIS

111

87,40

11

8,66

5

3,94

127

EDU

72

79,12

13

14,29

6

6,59

91

EXA

55

71,43

20

25,97

2

2,60

77

FIS

23

69,70

3

9,09

7

21,21

33

LET

78

73,58

17

16,04

11

10,38

106

SAU
TEC

150
47

75,76
77,05

35
1

17,68
1,64

13
13

6,57
21,31

198
61

TOTAL
703
Fonte: Prograd

77,68

130

14,36

72

7,96

905

Tabela 7 - Distribuição do Quadro efetivo de Professores
Por Carga Horária - Dez 2003
DEPTO

D.E.

%

40h

%

20h

%

TOTAL

BIO

59

65,56

29

32,22

2

2,22

90

CHF

39

50,65

36

46,75

2

2,60

77

CIS

8

7,21

98

88,29

5

4,50

111

EDU

40

55,56

28

38,89

4

5,56

72

EXA

35

63,64

17

30,91

3

5,45

55

FIS

17

73,91

5

21,74

1

4,35

23

LET

42

53,85

33

42,31

3

3,85

78

SAU

61

40,67

88

58,67

1

0,67

150

TEC

23

48,94

22

46,81

2

4,26

47

TOTAL
Fonte: Prograd

324

46,09

356

50,64

23

3,27

703
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Tabela 8 -Distribuição do Quadro Efetivo de professores
Por Classe - dez 2003
DEPTO

AUX.

%

ASSIST.

%

ADJ.

%

TIT.

%

TOTAL

BIO

11

12,22

32

35,56

29

32,22

18

20,00

90

CHF

12

15,58

37

48,05

16

20,78

12

15,58

77

CIS

43

38,74

41

36,94

16

14,41

11

9,91

111

EDU

15

20,83

38

52,78

17

23,61

2

2,78

72

EXA

4

7,27

25

45,45

17

30,91

9

16,36

55

FIS

2

8,70

8

34,78

9

39,13

4

17,39

23

LET

17

21,79

43

55,13

9

11,54

9

11,54

78

SAU
TEC

41
4

27,33
8,51

60
22

40,00
46,81

27
16

18,00
34,04

22
5

14,67
10,64

150
47

TOTAL
149
Fonte: Prograd

21,19

306

43,53

156

22,19

92

13,09

703

Tabela 9 - Quadro de Titulação Stricto-Sensu
Por Departamento- dez 2003
PROFESSOR EFETIVO POR DEPARTAMENTO
ORDEM

DEPTO

QUANT.

C/ Stricto-Sensu

PERCENT.

1º

FIS

23

22

95,65

2º

EDU

72

62

86,11

3º

CHF

77

62

80,52

6º

EXA

55

43

78,18

5º

BIO

90

68

75,56

4º

TEC

47

35

74,47

7º

LET

78

58

74,36

8º
9º

SAU
CIS

150
111

100
66

66,67
59,46

703

516

73,40

TOTAL GERAL
Fonte: Prograd
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Tabela 10 - Evolução da Titulação
Stricto-Sensu Docente
2001 - 2002 - 2003
PERCENTUAL DE PROFESSORES COM MESTRADO E DOUTORADO
2002
2003
MÊS
2001
Jan
57,64
62,84
69,89
Fev
57,64
62,84
69,89
Mar
58,32
64,5
69,89
Abr
59,19
64,5
70,37
Mai
58,94
64,97
70,83
Jun
61,12
65,62
71,17
Jul
61,92
65,62
71,41
Ago
62,19
68,22
72,66
Set
62,19
69,26
72,66
Out
62,78
69,95
72,62
Nov
62,85
69,95
72,62
Dez
62,85
70,3
73,4
Fonte: Prograd

Concursos e Seleções Públicas

Ao longo do ano de 2003, foram realizadas seleções públicas objetivando o
preenchimento temporário de vagas docentes. Segue abaixo tabelas com vagas por editais.

Tabela 11 – Seleção Pública – Edital 01, de 21/03/2003
DEPARTAMENTO
FIS
SAU

TEC
Fonte: Prograd

MATÉRIA
Física Geral e Experimental
Enfermagem em Saúde Mental
Fundamentos de Enfermagem
Natação
Eletricidade

N.º DE REG
VAGAS TRAB
02
01
01
01
01

40H
40H
40H
40H
40H

DURAÇÃO DO
CONTRATO
06 meses
06 meses
06 meses
06 meses
12 meses
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Tabela 12 – Seleção Pública – Edital 02, de 09/07/2003
DEPTº

BIO

CHF
CIS

EDU

EXA

FIS
LET

SAU

MATÉRIA

Microbiologia e Imunologia
Hematologia
Bioquímica
Antropologia
Prática Jurídica
Direito Internacional Público e Privado
Marketing Gerencial e Pesquisa Mercadológica
Introdução à Educação
Alfabetização
Jogos e Recreação
Geologia Geral
Informática
Cálculo Diferencial e Integral
Geometria
Fundamentos da Matemática
Fundamentos da Matemática
Física Geral e Experimental
Língua Espanhola
Língua Francesa
Desenho
Emergências em Educação Física
Enfermagem em Saúde Coletiva
Gerência em Enfermagem em Serviço de Saúde
Saúde da Mulher, Criança e Adolescente I
Saúde da Mulher, Criança e Adolescente II
Fundamentos de Enfermagem
Odontopediatria II
Clínica Odontológica
Handebol
Voleibol
Odontopediatria III
Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso
TOTAL

Fonte: Prograd

N.º DE
VAGAS

REG
TRAB

DURAÇÃO DO
CONTRATO

01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
37

40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10 meses
10 meses
10meses
10 meses
10 meses
06 meses
06 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
06 meses
10 meses
10 meses
10meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10meses
10meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10 meses
10meses
10 meses
10 meses

VAGAS C/H

DURAÇÃO
CONTRATO

Tabela 13 – Seleção Pública – Edital 03, de 30/12/2003
DEPARTAMENTO

SAÚDE

MATÉRIA/DISCIPLINA

Clínica Médica e Cardiologia

01

40

24 meses

Clínica Médica e Infectologia

01

40

24 meses

Clínica Médica e Reumatologia

01

40

24 meses

Clínica Médica e Dermatologia

01

40

24 meses

Clínica Cirúrgica e Cirurgia
Pediátrica

01

40

24 meses

Clínica Médica e Farmacologia

01

40

24 meses

Medicina Preventiva e Social

01

40

24 meses

Fonte: Prograd
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Ensino de Pós-graduação

Em 2003, a UEFS desenvolveu significativos esforços no sentido de consolidar e
ampliar suas ações na área da Pós-Graduação, cujos cursos (stricto e lato sensu) atendem,
prioritariamente, a dois objetivos: qualificar mão-de-obra para as novas exigências do
mercado de trabalho público e privado e capacitação de docentes.
O ensino de pós-graduação vem se destacando em meio às atividades universitárias,
uma vez que a formação de quadros qualificados passou a conquistar espaço próprio, não só
no âmbito da Universidade, em sua constante busca da excelência, mas do governo,
preocupado em promover as condições materiais e humanas para o desenvolvimento
científico e tecnológico indispensável à autonomia e à auto-sustentação do crescimento
econômico do Estado e do País. A iniciativa privada, cada vez mais exigente, quanto à
qualificação dos seus recursos humanos, tem contribuído para o aumento dessa demanda, por
esse grau de ensino.

Pós-Graduação Stricto Sensu

Visando a um maior aprofundamento do conhecimento em áreas específicas ou
interdisciplinares, tem-se dedicado especial atenção à implantação de cursos de pós-graduação
stricto sensu em níveis de Mestrado e Doutorado. Esta capacitação permite e facilita a atuação
docente, tanto no magistério superior, quanto no desenvolvimento de atividades técnicas e de
pesquisa, na produção de conhecimento e, finalmente, no atendimento às demandas da
sociedade.
A Universidade Estadual de Feira de Santana vem, igualmente, desenvolvendo
esforços para a implementação e consolidação dos cursos institucionais e, ao lado desses,
assegurar, através de convênios com instituições de comprovada credibilidade, a oferta de
cursos interinstitucionais, tendo como referência principal a avaliação da CAPES.
Em 2003 a UEFS ofertou 08 cursos de pós-graduação stricto sensu (05 Mestrados e
03 Doutorados), sendo institucionais 04 Mestrados e 01 Doutorado. Participaram desses
cursos 193 alunos, conforme demonstrado nas tabelas a seguir:
24

Tabela 14 – Demonstrativo dos Cursos de Mestrado
Nº

ALUNOS
ALUNOS
MATRICULADOS EGRESSOS

DEPTO. CURSO

Programa de Pós-Graduação em
Botânica
Mestrado em Ensino, Filosofia e
2.
EXA
História das Ciências
3.
SAU
Mestrado em Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em
4.
LET
Literatura e Diversidade Cultural –
Mestrado
Programa de Pós-Graduação em
5.
CIS
Direito
TOTAL
Fonte: PPPG – dezembro/2003
1.

BIO

25

5

30

-

15

11

20

-

24

22

114

38

Tabela 15 – Demonstrativo dos Cursos de Doutorado
Nº

1.

DEPTO.

SAU

CURSO

Doutorado em Saúde Pública

Programa de Pós-Graduação em
Botânica
3.
EDU
Doutorado em Educação
TOTAL
Fonte: PPPG – dezembro/2003
2.

BIO

ALUNOS
MATRICULADOS

ALUNOS
EGRESSOS

15

15

37

-

12
64

15

Pós-Graduação Lato Sensu

Os cursos de pós-graduação lato sensu têm o objetivo de qualificar profissionais em
nível de especialização, e servir de base para a criação de futuros cursos de Mestrado e
Doutorado. Em 2003, esses cursos beneficiaram profissionais de diversas áreas e se
destinaram à qualificação de docentes e ao treinamento de outros profissionais, em atenção às
diversas demandas mercadológicas, tanto na região onde a UEFS está inserida, quanto em
outras do estado da Bahia.
Em 2003 foram oferecidos 31 (trinta e um) cursos, sendo importante salientar que
alguns deles passaram por processos de reformulação visando a uma maior adequação às reais
necessidades do mercado e ao objetivo fundamental de inserção no plano de qualificação
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docente. Tal é o reconhecimento da importância e da qualidade dos cursos do programa de
pós-graduação lato sensu da UEFS, que outras instituições têm solicitado parcerias para a
oferta de cursos.
Todas as vagas ofertadas foram ocupadas, com um total de 1.358 matriculados em
2003, com 439 titulados. A demanda da comunidade aos cursos de pós-graduação da UEFS, e
o resultado dos desempenhos dos docentes e discentes, em tais cursos, são fatores que
confirmam a necessidade do estabelecimento de uma política que garanta a continuidade da
oferta dos mesmos.
A seguir, estão listados os cursos de pós-graduação Lato Sensu ofertados pela UEFS
em 2003.
Tabela 16 – Demonstrativo dos Cursos de Especialização
Nº

DEPTO CURSO

1.

CHF

2.

CHF

3.

CHF

4.
5.

CIS
CIS

6.

CIS

7.

CIS

8.

CIS

9.

EDU

10.
11.

EDU
EDU

12.

EDU

13.

EXA

14.

EXA

15.
16.
17.
18.

LET
LET
LET
LET

19.

LET

ALUNOS
ALUNOS
MATRICULADOS EGRESSOS

Especialização em Geografia do Semi20
Árido Brasileiro
Especialização em História da Bahia
15
Especialização
em
Antropologia e
40
Turismo: Patrimônio Ambiental e Cultural.
Especialização em Gestão Empresarial
148
Especialização em Finanças Empresariais
87
Especialização em Economia e Gestão
101
Pública
Especialização em Economia Financeira e
68
Análise de Investimento
Curso de Acesso ao Mestrado em Gestão
48
p/ Servidores da UEFS
Metodologia e Prática de Ensino de Língua
23
Portuguesa
Especialização em Alfabetização
50
Especialização em Supervisão Escolar
115
Especialização em Educ. Ciência e
100
Contemporaneidade
Espec. em Educ. Matemática Turma: 04
21
Especialização em Desenvolvimento do
Fase de inscrição
Sistema de Informação
Especialização em Estudos Literários
25
Especialização em L. Espanhola
16
Especialização em L. Inglesa
16
Especialização em L. Portuguesa: Texto
31
Especialização em L. Portuguesa: Texto
57
Turma: 01 Campus Avançado de Lençóis

20
23
10
16
16
31

26

Especialização em L. Portuguesa:
Gramática
Especialização em Desenho, Registro e
21.
LET
Memória Visual
22.
SAU Especialização em Prótese Dentária
23.
SAU Especialização em Enfermagem Obstétrica
24.
SAU Especialização em Odontopediatria
25.
SAU Especialização em Saúde da Família
Especialização em Cirurgia e
26.
SAU
Traumatologia Bucomaxilofacial
27.
SAU Especialização em Saúde Pública
Especialização em Gerenciamento da
28.
TEC
Construção Civil
Especialização em Gestão de Resíduos
29.
TEC
Sólidos Socialmente Integrada
Especialização em Educação Ambiental
30.
TEC
para a Sustentabilidade.
TOTAL
Fonte: PPPG – dezembro/2003
20.

LET

40

40

46

23

12
15
24
40

15
12
40

06

06

34

-

30

19

27

-

103

68

1.358

439

Tabela 17 – Demonstrativo dos cursos de Pós-Graduação, por Departamento

Depto

STRICTO SENSU
Qtde.
Turmas
Qtde
Alunos Cursos
Cursos
Ms Dr Ms Dr
01 01
03
03

Ciências Biológicas
Ciências Humanas e
Filosofia
Ciências Sociais Aplicadas
Educação
Ciências Exatas
Letras
Saúde
Tecnologia
TOTAL
Fonte: PPPG – dezembro/2003

Alunos
Matriculados
Ms
Dr
25
37

03

75

-

-

-

-

-

-

06
04
02
07
06
03
31

452
288
21
231
131
160
1.358

01

01

-

01

24

12

01
01
01
05

01

02
02
02

03

09

01

30
20
30

15

05

129

64

O resultado desse empreendimento é que, em 2003, encontram-se 160 docentes em
atividade de capacitação nos níveis de mestrado e doutorado.
Além dos cursos de pós-graduação stricto sensu, a UEFS tem apoiado a participação
dos seus docentes em eventos científicos, a exemplo de congressos, seminários, palestra,
cursos, com apresentação de trabalhos no país e no exterior. No que tange a este apoio, foram
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concedidas, em 2003, 62 passagens aéreas, sendo 61 nacionais e 01 internacional, financiadas
com recursos do tesouro do estado e de convênios. Também foram concedidas,
aproximadamente, 440 diárias para realização de atividades de campo, através de recursos da
UEFS. Em 2003 a UEFS implantou o Curso de Acesso ao Mestrado em Gestão, em convênio
com a UNIB e European University com vista à capacitação de 45 técnicos administrativos do
seu quadro funcional. Além desses servidores matriculados neste curso, oito técnicos realizam
curso de mestrado, e dois de doutorado, em diferentes universidades do País.
Docentes em Capacitação

As atividades universitárias só terão a qualidade almejada se a instituição pensar a
capacitação docente como uma meta constante e intensa. Para tanto, a atual administração dá
continuidade aos esforços, para isso antes envidados, com o objetivo de dotar a UEFS, em
tempo hábil, de um quadro de professores com a titulação de Doutor.
Dessa forma, busca criar condições institucionais para propiciar a qualificação dos
seus docentes. Estes esforços apontam para duas direções:
•

Liberação de professores para realização de pós-graduação em universidades nacionais
reconhecidas pela CAPES e estrangeiras, com bolsas do PICDT, ou ajuda de custos da
UEFS (PACDT).

•

Aglutinação de esforços para a implantação de novos cursos institucionais e
interinstitucionais de pós-graduação lato e stricto sensu, e para a consolidação dos cursos
em andamento.
O resultado desse empreendimento é que, em 2003, encontram-se 160 docentes em

atividade de capacitação nos níveis de mestrado e de doutorado.
Além dos cursos de pós-graduação stricto sensu, a UEFS tem apoiado a participação
dos seus docentes em eventos científicos, a exemplo de congressos, seminários, palestras,
cursos, apresentação de trabalhos no país e no exterior. Para isto, foram concedidas, em 2003,
62 passagens aéreas, sendo 61 nacionais e 01 internacional, financiadas através de recursos do
Tesouro do Estado e de convênios. Também foram concedidas, aproximadamente, 440 diárias
para trabalhos de campo e transporte, através de recursos da UEFS.
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Tabela 18 - Docentes da UEFS em capacitação – Ano 2003
ESPECIFICAÇÃO

Pós-Dr TOTAIS

Esp.

M. Sc.

Dr.

Docentes afastados com bolsa Integral
PICDT/CAPES

-

-

35

-

35

Docentes afastados com bolsa PACDT/UEFS

-

07

34

1

42

Docentes afastados com bolsa CAPES Exterior

-

-

03

-

03

Docentes afastados sem bolsa

-

01

10

1

12

Docentes afastados com bolsa Outras
modalidades

-

-

06

02

08

Docentes afastados sem bolsa (Já Usufruíram de
bolsa)

-

03

14

-

17

Total de docentes afastados

-

11

102

04

117

Docentes cursando pós-graduação sem
afastamento

02

15

09

-

26

Docentes cursando pós-graduação na UEFS

01

06

10

-

17

Total de docentes sem afastamento

03

21

19

-

43

03

32

121

04

160

Total de docentes em capacitação
Fonte: PPPG – dezembro/2003

Retorno de Professores

Em 2003 retornaram 25 (vinte e cinco) professores que estavam afastados para pósgraduação, sendo 21 (vinte e um) com título de Doutor, 03 (três) com título de Mestre e 01
(um) com Pós-Doutorado, conforme demonstrado na tabela 19. Esses professores contribuirão
com o crescimento quantitativo e qualitativo da pós-graduação na UEFS, e com o
desenvolvimento das atividades de Pesquisa, Extensão e Ensino.
O impacto deste retorno pode ser verificado no quadro de docentes efetivos em 2003,
por Departamento e titulação, encontra-se na Tabela 20.
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Tabela 19 - Professores Concluintes de Pós-graduação Stricto Sensu que retornaram em
2003, por Departamento
DEPARTAMENTO

MESTRADO DOUTORADO

PÓS-DOUTORADO

C. Biológicas

-

05

-

C. Humanas e Filosofia

-

03

-

C. Sociais Aplicadas

-

02

-

01

05

-

Física

-

-

01

C. Exatas

-

-

-

Letras e Artes

-

04

-

02

01

-

-

01

-

03

21

01

Educação

Saúde
Tecnologia
TOTAL
Fonte: PPPG – dezembro/2003

Tabela 20 – Titulação de Docentes do quadro efetivo, e proporção de titulados por
Departamento
DEPTO

TITULAÇÃO
GRAD %

ESP

%

MEST %

DOUT %

TOTAL

BIO

-

-

22

24,45

31

34,45

37

41,11

90

CHF

03

3,89

12

15,58

47

62,33

15

18,18

77

CIS

03

2,70

42

37,83

56

68,92

10

9,00

111

EDU

02

2,78

08

11,11

51

70,83

11

15,28

72

EXA

05

9,09

07

12,72

30

54,54

13

23,63

55

FIS

-

-

01

4,35

09

39,13

13

56,52

23

LET

04

5,13

16

20,51

43

55,13

15

19,23

78

SAU

02

1,32

48

32,00

70

46,67

30

20,00

150

TEC

01

2,13

11

23,40

23

48,93

12

25,53

47

TOTAL
20
2,84
167
Fonte: PPPG – dezembro/2003

23,76

360

51,21

156

22,19

703

30

Pesquisa

31

Pesquisa

A pesquisa, juntamente com o ensino e a extensão, compõe
alicerce sobre o qual ergue-se uma universidade produtiva. Como
tal, deve ser encarada como uma das atividades fins, sendo os seus
resultados instrumentos de embasamento e sustentação dos outros
dois componentes desta base acadêmica.
A UEFS vem procurando firmar os seus grupos de pesquisa
através do incentivo à formação de doutores, fortalecendo, dessa
forma, a pós-graduação à medida que envolve o corpo discente em
programas de treinamentos e de iniciação científica existentes, principalmente com ampliação
da oferta de bolsas desta natureza. Com este mesmo objetivo, tem buscado alargar o número
de pesquisadores qualificados, através da capacitação docente, visando a implementação e
fortalecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu. Estimular os docentes e os grupos de
pesquisa, para recredenciamento junto ao CNPq, com vistas à captação de recursos, é uma das
formas que a UEFS tem utilizado para firmar os seus grupos.
Em 2003, pode-se dizer que a Universidade Estadual de Feira de Santana apresentou
excelente desempenho no que tange às atividades de pesquisa. Foram concluídos 05 projetos
concluídos, 30 novos obtiveram aprovação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CONSEPE. Em dezembro de 2003 registramos, como resultado desse esforço, 244
projetos de pesquisa em andamento.
Esses resultados comprovam a relação intrínseca entre a pós-graduação stricto sensu e
a pesquisa, pois o maior número de grupos de pesquisa se registrou nos departamentos que
possuem programas de pós-graduação estruturados, principalmente em nível de Mestrado e
Doutorado.
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Tabela 21 - Número de projetos em andamento cadastrados na PPPG, por
Departamento
DEPARTAMENTO
BIO
CIS
CHF
EDU
EXA
FÍSICA
LET
SAU
TEC
TOTAL
Fonte: PPPG – Dezembro/2003

TOTAL
76
11
16
08
24
20
21
39
29
244

Avaliação da Pesquisa e Pós-graduação na UEFS

A análise das tabelas ligadas à Pesquisa e à Pós-Graduação mostra que há uma
concentração das ações de ensino e pesquisa no semi-árido baiano. Esta constatação deve-se
ao fato de que a UEFS alcança cerca de 150 municípios, incluindo os campi avançados em
Lençóis e Santo Amaro da Purificação.
O ensino de pós-graduação stricto sensu envolveu as diversas áreas do conhecimento,
com 05 de Mestrado e 03 de Doutorado em andamento no período. Dos 08 cursos de pósgraduação stricto sensu, 04 de Mestrado e 01 de Doutorado são institucionais: Mestrados em
Literatura e Diversidade Cultural; Mestrado em Ensino, Filosofia e História da Ciência
juntamente com a UFBA; Mestrado em Saúde Coletiva e Mestrado e Doutorado em Botânica.
Todos os cursos são recomendados pela CAPES, com conceitos 3 (os três primeiros) e 4 (os
dois últimos). Os cursos de Pós-Graduação Interinstitucionais: Mestrados em Direito, e em
Teoria Psicanalítica foram realizados em convênio respectivamente com a UFPE e a UFBA, e
foram concluídos em 2003. Também foi concluído o Doutorado em Saúde Pública, junto à
USP, e está em andamento o Doutorado em Educação Especial com a Universidade de
Sherbrook/Canadá.
Estão cadastrados 244 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, e 51 grupos de pesquisa registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
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Estes projetos apresentam estudos que enfatizam o semi-árido, incluindo as microrregiões
localizadas no Bioma Caatinga e na Chapada Diamantina. As quatro principais áreas de
pesquisa, listadas a seguir, foram definidas em termos da competência instalada e expressas
em grupos de pesquisa consolidados e produtivos, que interagem com grupos emergentes,
auxiliando em seu crescimento. Estas áreas, além de auxílios individuais à pesquisa de
diversos órgãos de fomento, contaram com o apoio da FINEP, em 2003, através de dois
projetos de Infraestrutura.
Nas tabelas 22 e 23 são apresentados os números de grupos de pesquisa cadastrados
junto ao CNPq, por Departamentos da UEFS.
Tabela 22 - Grupos de Pesquisa da UEFS cadastrados no diretório de grupos CNPq, por
área de conhecimento
ÁREAS DE CONHECIMENTO
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüistica, Letras e Artes
Total
Fonte: CNPq,dezembro/2003

QUANTIDADE
01
11
11
08
03
09
04
04
51

Um grande diferencial em 2003 foi a capacidade de obtenção de recursos externos
para projetos de diversas fontes incluindo recursos estaduais, federais e de empresas, como
demonstrado na tabela seguinte.
Tabela 23 – Demonstrativo de Financiamentos externos para pesquisas da UEFS em
2003 ou 2002-2003
Modalidades

CNPq
Inst. Milênio – MCT/CNPq
Petrobrás
Fundação Vitae
FNMA
MMA
Coelba
FAPESB
FINEP
TOTAL
Fonte: PPPG – Dezembro/2003

Quantidade
17
01
01
01
01
01
01
08
02
33

Valor (R$)
520.000,00
2.490.740,00
275.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
280.000,00
992.780,00
1.630.000,00
7.088.520,00
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Pesquisas em Andamento

As pesquisas em andamento na UEFS, no período de 2003, podem ser agrupadas em 4
grandes áreas que serão escritas a seguir:
1. Meio ambiente
1.1. Biodiversidade e Recursos Genéticos

Esta sub-área é responsável por estudos faunísticos e florísticos, definindo estratégias
de manejo sustentável dos recursos e caracterização genômica. Possui 11 grupos de pesquisa
cadastrados no CNPq: 1. Fisiologia de plantas do semi-árido, 2. Sistemática de Angiospermas
e Florística com ênfase na Flora do Nordestes, 3. Potencial econômico de fruteiras nativas do
Estado da Bahia, 4. Recursos Genéticos Vegetais, 5. Ecologia das aves da Cadeia do
Espinhaço, 6. Sistemática e Ecologia de Criptógamas e Fungos, 7. Sistemática e Fologenia de
Díoptera (Insecta), 8. Diversidade e Biotecnologia de Microrganismos - DBMi, 9. Ecologia,
Biologia e Etologia de Insetos, 10. Química de Produtos naturais e Bioativos, 11. Mutagênese
e Carcinogenese.
Associado aos estudos da flora funciona o programa de Pós-graduação em Botânica
(nível de Mestrado e Doutorado), tendo sido alvo de avaliações positivas da CAPES. A área
de fauna, que concentra estudos em ecologia e biologia de diversos grupos de insetos, e em
uso da fauna nativa para produção (produção de camarão canela em açudes no semi-árido e de
abelhas melíferas sem ferrão), oferece dois cursos de especialização (Zoologia e
Entomologia). Está prevista a do Mestrado em Zoologia, nos próximos dois anos. Outra área
em crescimento é a Biologia Molecular, que participa de duas redes genômicas, para
sequenciamento da Leishmania chagasi e do fungo crinipellis perniciosa, causador da
vassoura de bruxa na região cacaueira.
Estas atividades têm captado financiamentos o Ministério da Ciência e Tecnologia –
MTC/CNPq, principalemente no Instituto do Milênio do Semi-árido, sendo outras fontes de
financiamento através do CNPq, do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA
(Conservação e Manejo de Espécies de euriocaulaceae, Orchidaceae e Cactaceae da chapada
Diamantina ameaçadas de extinção), Programa de Biodiverisdade - PROBIO, (Chapada
Diamantina - Biodiversidade), PETROBRÁS (Seqüestro de Carbono no Semi-árido),
Fundação de Amparo a Pesquisa do estado da Bahia - FAPESB (vários projetos), entre outros.
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1.2. Geoprocessamento e sensoriamento remoto

Esta subárea tem produzido cartas temáticas do semi-árido e mapeado recursos
naturais, mantendo forte associação com os grupos de estudo da biodiversidade. As atividades
científicas estão reunidas no grupo Geociências e Gestão dos Recursos Naturais, cadastrado
no CNPq. O grupo está elaborando um Programa de Pós-Graduação stricto sensu em
Modelagem de Recursos Naturais.
1.3. Resíduos Sólidos, Controle da Qualidade da Água, Tecnologias Limpas e Educação
Ambiental

O grupo de resíduos sólidos está associado ao de Educação Ambiental, e ambos
apresentam como base norteadora a sustentabilidade ambiental

(1. EEA

– Educação,

2. Estudo e Educação ambiental – Desenvolvimento de Tecnologias Apropriadas e 3. Gestão
Ambiental do Campus, 4. Gestão Sócio-Ambiental). As atividades destes grupos foram
iniciadas com projetos de coleta seletiva e reciclagem do lixo no campus da UEFS, passando
depois a prestar assessoria a prefeituras de pequenos municípios da Chapada Diamantina. È
oferecido um curso de especialização de Educação Ambiental para a Sustentabilidade e está
qualificando seu corpo docente para oferta de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu.
Este programa, já em andamento, será efetivado através de convênio com o Centro de
Recursos Ambientais – CRA - está executando ações de Educação Ambiental na APA Lagoa de Pedra do Cavalo, para capacitação e fortalecimento de grupos locais na gestão do
território. Este grupo estabeleceu como prioridade a instalação de um centro de triagem de
resíduos potencialmente recicláveis para, através de estratégias de educação ambiental,
promover a inserção social dos catadores de lixão, além de desenvolver atividades de
pesquisa.
O aproveitamento de resíduos sólidos industriais na construção civil é uma das
atividades do grupo de Gestão e Inovação na construção. Foi criado um curso de
especialização em Gerenciamento da Construção Civil como uma das ações deste grupo,
curso que é referência na região. Em colaboração com o de Mecânica Estrutural e dos
Materiais, aquele grupo está desenvolvendo atividades de pesquisa em gestão de
empreendimentos habitacionais de interesse social (com projetos financiados pelo FINEP e
CNPq). A ênfase dessas pesquisas recai no modelo integrado de desenvolvimento de produtos
e gestão da produção para a redução de perdas de materiais. Além dessas agências
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financiadoras, celebrou convênios com o Programa de Qualidade das Obras Públicas da Bahia
– QUALIOP, com a FINEP através do programa HABITARE, com a SUCAB –
Superintendência de Construções administrativas do Estado da Bahia. Os resultados dos
estudos de aproveitamento do resíduo do corte de granito e de escória de cobre está em
processo de aplicação para produção de blocos, pavimentação e lajotas para passeios. Este
projeto é financiado com recursos da FAPESB.
Inserida na linha de Tecnologias Limpas encontram-se as atividades do grupo de
pesquisa em Catálise e Absorção. Trata-se de um grupo emergente que desenvolve estudos de
aproveitamento de resíduos de ouricuri, na produção de carvão vegetal, para usos futuros na
descontaminação de águas poluídas. Ao lado dessa atividade investiga catalisadores eficazes
para ativar oxidantes não danosos ao meio ambiente, objeto que tem atraído grande interesse
por parte da indústria farmacêutica.
2. Diversidade Cultural e Resgate da Memória

Esta área inclui grupos de pesquisa nas Ciências Humanas, Letras e Artes e
Arquitetura. As linhas de pesquisa estão, assim distribuídas: 1. Grupo de estudos literários, 2.
Literatura e representações urbanas, 3. Literatura e outros sistemas, 4. Estudos
interdisciplinares em desenho, 5. Histórias das ciências no Brasil, com ênfase na Bahia, 6.
Núcleo de estudos da contemporaneidade, 7. Centro de pesquisas da religião, 8.
Desenvolvimento urbano e transporte, 9. Transformações familiares e processo de
socialização, 10. Núcleo de estudo e pesquisa sobre violência, 11. Núcleo de estudos e
pesquisa: trabalho, tecnologia e Educação). Esta área possui 09 cursos de especialização em
andamento e 02 Mestrados (Literatura e Diversidade Cultural, e Ensino, Filosofia e História
das Ciências). As prioridades que certos estudos apresentam vão desde a implantação de um
laboratório de pesquisa em línguas e literatura, a ampliação do núcleo de Desenho e Arte e á
implantação do Centro de Documentação e Pesquisa em Ciências Humanas. Projetos de
Pesquisa em desenvolvimento estão recebendo apoio inicial da FINEP e FAPESB.
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3. Saúde Coletiva

Esta área é caracterizada por oferecer atividades e serviços no âmbito da Saúde
Pública. Reúne 9 grupos de pesquisa: 1. Pesquisa e Educação em Bioética, 2. Grupo de
Pesquisa em Radiologia Odontológica, Periondontia e Prevenção em Saúde Bucal, 3. Núcleo
de Saúde Coletiva, 4. Núcleo de Estudo e Pesquisa na Infância e Adolescência, 5. Núcleo de
Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, 6. Núcleo de Prevenção e Combate de Câncer Cérvico
Uterino e Mama, 7. Núcleo de Epidemiologia, 8. Odontopediatria: da vida intra-uterina à
adolescência, 9. Núcleo de Câncer Oral). Ainda, nesta área, está sendo reiniciado o Mestrado
em Saúde Coletiva cujo programa está sofrendo reformulações para atender às exigências da
CAPES para o credenciamento. Uma das estratégias destes grupos é a criação do Centro de
Referência de Informações em Saúde (CRIS) que conta com o apoio da FAPESB. A
implantação do CRIS levará ao desenvolvimento de um Sistema aberto de informações em
saúde, com vistas a orientar políticas nesta área.
4. Física da Matéria Condensada e Astronomia

A Pesquisa do Departamento de Física está consolidada devido à implantação de uma
política interna de qualificação de docentes e da aprovação de projetos individuais em órgãos
de fomento como CADCT e CNPq. Os recursos oriundos desses órgãos têm proporcionado
condições mínimas para o desenvolvimento dos projetos que trazem resultados importantes
tais como: investigação dos efeitos topológicos em sistemas físicos, cálculos de manobras
orbitais, estudos de semi-condutores e formulação de modelos evolucionários e ecológicos.
Esta área abriga 05 grupos de pesquisa registrados no CNPq: 1. Mecânica Estatística,
2. Defeitos Topológicos, Soliton e Aspectos Geométricos da Física, 3. Grupo de Física e
Ciências dos Materiais, 4. Astronomia e Mecânica Celeste, 5. Espalhamento Eletromagnético.
Atividades de astronomia são desenvolvidos no Observatório ANTARES, que foi incorporado
a UEFS em 1992 e é o único grupo em Astronomia existente na região Nordeste e está se
preparando para a oferta de cursos de especialização, com vistas a implantação do Mestrado
em Astronomia. As pesquisas realizadas por este grupo têm produzido resultados importantes
que apontam para a correção do sistema fundamental de referência e para a determinação do
semi-diâmetro do sol, calculando os ângulos de rotação entre os sistemas ópticos e rádio, as
condições de variabilidade nas missões espaciais sob limitações de combustível disponível e
descobrindo o pulsar óptico no sistema binário de raios – X GX1+4.
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5. Outras Áreas

Os demais grupos de pesquisa cadastrados no CNPq exercem, atividades científicas
em áreas emergentes na UEFS, mas merecem destaque por desenvolverem atividades ligadas
a região, tais como as sub-áreas de :
5.1. Agronegócios

Engenharia, Ciências e Tecnologia de Alimentos.
5.2. Direito

Núcleo de Pesquisa em Direito
Além destes grupos, que já se encontram cadastrados no CNPq, projetos na área de
economia estão sendo implementado na UEFS, tais como Finanças e Gestão dos Municípios
Baianos, Aproveitamento do Potencial de Exportação da Região de Feira de Santana, Estudos
das Médias e Grandes Empresas do Setor Alimentício da Bahia. Os diagnósticos que se
perspectivam, como resultados dessas investigações poderão fornecer alternativas de
gerenciamento das potencialidades locais.
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Extensão
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Extensão

Um novo olhar da extensão na UEFS

As

atividades

caracterizam-se

pelo

de
foco

Extensão
voltado

à

democratização do acesso ao conhecimento
acadêmico, por uma participação efetiva na
comunidade, e pela orientação às atividades
interdisciplinares que possam favorecer uma
visão integrada do contexto social.
Nesta perspectiva a Pró-Reitoria de Extensão é concebida como uma unidade que
busca articulação entre o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, e viabiliza a tão
almejada relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Dessa forma, contribui
para o desenvolvimento local e regional, através da oferta de atividades educativas, culturais e
científicas sob a forma de assessorias, consultorias, cursos, programas, projetos e outras
atividades de cunho extensionista.
Entre os objetivos desta Pró-Reitoria encontram-se o processo de construção de
espaços coletivos públicos, locais onde se articulam e se fortalecem todos os atores
envolvidos, e onde parcerias são celebradas. É o lócus onde se estabelecem reciprocidades e
relações de confiança.
Como processo educativo a Extensão, articulada com o ensino e à pesquisa, busca
ultrapassar os limites do senso comum e da simples (re)transmissão do conhecimento. Esse
compromisso é fruto do trabalho coletivo e do esforço de professores, alunos e técnicos
administrativos ao longo desses vinte e sete anos de consolidação desta Universidade.
Em seus princípios básicos, a Pró-Reitoria de Extensão ressalta o compromisso da
Universidade em manter-se sensível aos problemas e apelos da sociedade, seja através dos
grupos sociais com os quais interage, ou das questões que surgem oriundas das atividades
próprias de ensino, pesquisa e extensão.
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Nesse sentido, “a extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre a Universidade e a Sociedade” 1.
Esse entendimento leva a UEFS, através da PROEX, a procurar aplicar, no dia-a-dia
dos seus programas, projetos, cursos, eventos, jornadas e produção acadêmica vinculada à
extensão, um conjunto de princípios operacionais que viabilize essas diretrizes básicas.
No que tange a institucionalização e organização interna dos programas extensionistas,
medidas vêm sendo adotadas, tanto do ponto de vista administrativo como acadêmico, para
que os princípios aprovados no Plano Nacional de Extensão, sejam incorporados na definição
da missão institucional e como parte de uma proposta de ação efetiva:


Participação dos representantes da área de extensão, das unidades, na definição e
implementação das políticas e ações;



Incorporação das diretrizes enunciadas no Plano Nacional de Extensão, como princípios
orientadores do trabalho de extensão na unidade acadêmica, superando a sistematização
dos projetos por departamentos ou pessoas, articulando-os no conjunto da unidade;



Interação com outras unidades acadêmicas e organizações públicas e não governamentais;



Estruturação dos programas, projetos e atividades de extensão como atividades
curriculares, parte essencial da formação do estudante e da experiência do professor, com
um novo conceito de sala de aula, institucionalizando-os no projeto de ensino da
instituição. O estágio curricular poderá ser um dos instrumentos que viabilizem a extensão
enquanto momento da prática profissional, da consciência social e do compromisso
político;



Orientação dos trabalhos de extensão, em seu processo, de forma que sejam geradores de
novo conhecimento (componente pesquisa da extensão), priorizando as metodologias
participativas e possibilitadoras de transformações sociais;



Difusão do conhecimento (cursos e eventos) e prestação de serviços como produtos de
interesse acadêmico, científico, filosófico e tecnológico, articulado ao plano acadêmico da

1

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Plano Nacional de Extensão
Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.65p.
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instituição, devendo ser encarados como um trabalho deliberado que se constitui para
atender às necessidades sociais, disponibilizando conhecimentos que visem à
transformação da sociedade;


Estabelecimento, de forma permanente, da avaliação institucional das atividades de
Extensão Universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria instituição,
articulada à avaliação das demais atividades acadêmicas.
Sendo assim, ao longo de sua trajetória, a UEFS tem buscado um melhor delineamento

de seu cenário de extensão a partir da análise dos problemas detectados, estendendo à
sociedade conhecimento e formação humanística e profissional de forma a integrar a teoria à
prática, ou seja, o ensino, a pesquisa e à extensão nas comunidades locais e regionais.

Programas e Projetos da Extensão
Vários programas e projetos são desenvolvidos
permanentemente nas diversas áreas do conhecimento. É
uma forma de buscar o fortalecimento do compromisso
institucional de interação com a sociedade, e com a
melhoria da qualidade da vida na região do semi-árido.
Estes programas estão elencados na Tabela 24, na página
seguinte.

ÁREA de SAÚDE

A área de Saúde desenvolveu diversos programas, projetos e pesquisas durante o ano
de 2003, beneficiando as comunidades de Feira de Santana e região. Dentre essas ações
destacam-se cursos de extensão, de pós-graduação, estudos e pesquisas voltadas para a saúde
preventiva, conforme discriminados a seguir.
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Tabela 24 - Projetos e Programas de Extensão
PROJETO / PROGRAMA
Projeto Solidariedade, Cidadania e Saúde Pública
Construindo meu Bairro
Núcleo de Câncer Oral

Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e
Adolescência
Núcleo Interinstitucional de Educação Continuada em
Enfermagem
Núcleo de Prevenção de Câncer Cérvico Uterino e
Mama
Núcleo de Epidemologia
Núcleo de Saúde Coletiva
Núcleo de Prótese Dentária no CSU
Prog. de Atendimento Odontológico Integral a
Fissurados da Microrregião de Feira de Santana.
Progr. de Prevenção e Controle de Câncer de Boca no
Município de Feira de Santana
Progr. de Vacinação contra Hepatite B
Progr. de Atenção em Ortodontia Preventiva e
Interceptiva para Crianças de 06 a 10 anos do
Município de Feira de Santana
Programa de Doação Voluntária de Sangue da UEFS
Progr. de Assistência em Prótese Dentária
Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em
Odontologia
Projeto de Extensão em Educação Física Escolar
Projeto Campeonato Interno de Futebol de Campo
Sistema de Vigilância Sanitária da Fluoretação em
Águas de Abastecimento Público de Feira de Santana
Solidariedade, Cidadania e Saúde Pública
Cidadania em Rede
Proj. de Implantação da Farmácia - Escola da UEFS
Prática Multi-profissional na Atenção à Saúde no
Município de Feira de Santana: o desafio no processo
de formação de profissionais da saúde.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
UEFS
UEFS
UEFS / Hospital Aristides Maltez /
Hospital São Rafael / Prefeitura
Municipal de Feira de Santana /
Fundação Antonio Prudente
UEFS

UEFS
UEFS
UEFS
UEFS / Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia / Prefeituras Municipais
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS

UEFS
UEFS
UEFS
UEFS / Ponto Novo / Ouriçangas
UEFS
UEFS
EMBASA
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS

Fonte: PROEX
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ÁREA de EDUCAÇÃO

Na área de educação vários programas de extensão são desenvolvidos através dos
Departamentos e a da própria PROEX, abrangendo ações educacionais voltadas para a
Alfabetização, Escola Básica, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental, Formação
Continuada do Educador, Educação Especial, Educação Ambiental, aprendizagem de línguas
estrangeiras. Dentre as ações desenvolvidas em 2003, destacam-se:
Tabela 25 - Projetos de Formação Continuada de Professores
Unidade
Promotora
Projeto TRANSE-DIA **
PROEX
Projeto / Programa

Projeto CAT – Conhecer,
Analisar, Transformar –
Capacitação
de
Professores da Zona Rural

PROEX

Projeto PALLE –
Aprimoramento em
Língua e Literaturas
Estrangeiras
Projeto de Alfabetização *

PROEX

DEDU

Município

Ouriçangas
Ponto Novo
Araci, Coité,
Retirolândia,
R. do Jacuípe,
Santo Estevão
/ Cansanção /
Valente
Feira de
Santana

Profs. Alunos
Benef. Benefic

60

927

117

3.878

90

2000

Muritiba
30

Projeto de Capacitação de
Educadores em
Municípios Baianos *

PROEX

Projeto Universidade para
Todos *

PROEX

Serra Preta,
Brumado e
Itanagra

614

F. de Santana,
Sto Amaro e
Lençóis

120

Instituições
envolvidas
UEFS e Prefeitura
Municipal de
Ouriçangas
MOC, Prefeituras
Municipais e
UEFS

UEFS

UEFS e Prefeitura
Munic.de
Muritiba
UEFS e
14.526
Prefeituras
Municipais de
Serra Preta,
Brumado e e
Itanagra
UEFS e Séc.
1.800
Estadual de
Educação da Bahia

TOTAIS

Fonte: PROEX
* Projeto Interinstitucional

** Projeto institucional e interinstitucional
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Tabela 26 - Educação de Jovens e Adultos – Projeto interinstitucional
Projeto /
Programa

Unidade
Promotora

Projeto

PROEX

Alfabetização

Solidária

Profs. Alunos
Benef. Benefic

Município

Heliópolis, ipirá, Jeremoabo,
Pres.Tancredo Neves, Rafael
Jambeiro, Andorinhas, Aporá,
Biritinga, Bonito, Cabaceiras,
Cansanção, Irajuba, Jandaíra,
Samarão, Nordestina, Nova
Redenção, Piraí do Norte,
Santa Cruz e Teolândia

TOTAIS

283

4.500

283

4.500

Instituições
envolvidas
Ministério da
Educação,
Governo
Federal,
Empresas,
BNDES,
Bradesco,
FIESP, SENAISP, SESI-SP,
SUDENE, Progr.
Alvorada,
Prefeituras,
UEFS.

Fonte: PROEX

ÁREA de EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Diversos programas voltados para o meio ambiente foram desenvolvidos em 2003,
conforme discriminados na Tabela 27:

Tabela 27 – Atividades sobre Meio Ambiente realizadas em 2003

Projeto / Programa

Integração de pessoas com
necessidades
educativas
especiais através do seu
relacionamento
com
a
natureza.

Unidade
Promotora

DCBIO

Município

Feira de Santana
(Escola Artur
Ramos do
Hospital Colônia
e APAE)

Profs. Alunos
Instituições
Benefic Benefic
envolvidas
.
.

-

30

-
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Projeto Coleta Seletiva e
Reaproveitamento do Lixo
Gerado no Campus da UEFS
 Educação Ambiental e
coleta seletiva no Campus
da UEFS.
 Visitas orientadas à sede
da EEA / UEFS.
 Atividades Extra-Campus
(Palestras, Oficinas
e
Mini-cursos).
 Diagnóstico da situação
de
saneamento
no
Campus
da
UEFS:
Abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Caracterização
e
gerenciamento dos resíduos
sólidos na feira livre do
tomba.
Planejamento participativo do
campus da UEFS
Ouricuri
–
palmeira
economicamente importante
no município de Várzea da
Roça
Programa
acidentes
por
animais peçonhentos na zona
rural: educação ambiental.
Projeto
Capacitação
e
Organização Social
Projeto Reintegração dos
Badameiros do aterro de Feira
de Santana
Projeto
Diagnósticos
e
planejamentos participativos
com o CETA - Bahia
Projeto: Avaliação e apoio de
projetos da Comissão Pastoral
da Terra - Bahia
Fonte: PROEX

Educação Feira de Santana
Ambiental

1.893

18.322

-

Feira de Santana

Feira de Santana
Feira de Santana
Várzea da Roça

Prefeitura de
Várzea da
Roça

Feira de Santana
Prefeitura de Rui
Barbosa
Feira de Santana

Prefeitura de
Rui Barbosa

Educação
Ambiental
Educação Feira de Santana
Ambiental

-

1.139

-

:Badameiros

Educação
Ambiental

-

Educação Itabuna, Juazeiro
Ambiental

-

13.000
família
s
-

UEFS e
municípios

F.Santana
S.Estevão
UEFS e
municípios
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ÁREA de TRABALHO e AÇÃO SOCIAL

Na área de Trabalho e Ação Social a UEFS mantém parcerias importantes que
possibilitam desenvolver programas de qualificação profissional e projetos de interação com
municípios, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável e desenvolvimento
regional.
Tabela 28 - Trabalho e Ação Social (Projeto interinstitucional)

Projeto / Programa

Projeto Memória Técnica
dos
Projetos
de
Regularização do Fluxo
Escolar de 1ª a 4ª série e
de 5ª a 8ª série

Unidade
Prof.
Alunos
Promoto Município
Benefic. Benefic.
ra

UNEB

Fundação Luís
Eduardo Magalhães – FLEM e
Séc. de Educação
da Bahia – SEC,
FAPES

Programa de Qualificação UEFS /
Profissional
SETRAS
Projeto Gestão Social –
Capacitação
de
Conselheiros Municipais
de
Desenvolvimento
Rural Sustentável
Fonte: PROEX

UEFS /
FETAG

Instituições
envolvidas

355
52
Municípios

UEFS / MDA /
FETAG

Atenção Especial ao Idoso

O Programa Universidade Aberta à Terceira
Idade – UATI da Universidade Estadual de Feira de

Santana, implementado pela Pró-Reitoria de Extensão,
escreve, há 10 anos, uma história de intervenção teórico prática junto ao segmento de idosos, oriundos da
comunidade feirense e de municípios da região. Com este Programa a UEFS firma, cada vez
mais, seu compromisso de participação social, inspirada no texto da Lei 8.842 de 04 de
janeiro de 1994 que regulamenta a Política Nacional do Idoso.
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O comprometimento sócio - educativo do Programa inicia-se pelo estudo dos aspectos
biológicos, psicossociais e culturais do envelhecimento. As atividades se processam através
de sensibilização, na busca de estratégias para o enfrentamento e combate às manifestações
segregativas a assistencialistas, com o objetivo preparando o idoso para uma reflexão positiva
sobre si mesmo, que o auxilie a garantir a sua inclusão na sociedade.
O meio educativo, que norteia esta ação extensionista a partir da experiência de grupos
de idosos. Com um caráter ativo, problematizador, partindo da premissa de que todos são
atores e, portanto, definidores em potencial do seu processo de desenvolvimento.
A aproximação do idoso com ações desta natureza tem favorecido o surgimento de
uma nova imagem do mesmo, ou seja, apresentar-se como indivíduo socialmente produtivo
em gozo de liberdade e autonomia, valorizando a vida e dignificando a velhice.
O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, através de uma política
expansionista congrega, atualmente, outros quatro grupos de idosos assim identificados:
grupo Viver Feliz (Núcleo do Bairro Coronel José Pinto), grupo Renascendo (Bairro
CASEB), grupo Renascer (Distrito de Maria Quitéria) e o grupo de Convivência Alegria de
Viver (CSU), cujo número de alunos atendidos foi de 442 idosos. O suporte teórico metodológico do Programa é fornecido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade
- NEPTI
No ano de 2003, completando o seu primeiro decênio, a UATI elaborou uma
programação comemorativa integrada por atividades significativas das quais resultaram os
seguintes produtos: Documentário em Vídeo: “UATI: um novo tempo de conquistas”; I
Festival de Artistas na Maturidade; Exposição fotográfica “Caminhos de Pérolas”; Seminário
“Longevidade uma questão de movimento”; Semana do Idoso.
Tabela 29 - Demonstrativo das Atividades Desenvolvidas pela UATI em 2003
Atividades

Quant

Número de Turmas
UATI

CSU

CASEB

Total de
Turmas

Oficinas de Corpo

09

13

03

02

18

Oficinas Sócio Educativas

14

14

03

-

17

Total de Oficinas
23
Fonte: PPROEX – outubro/2003

27

06

02

35
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Tabela 30 - Número de Idosos Atendidos pela UATI – 2003
Beneficiados

UATI

CSU

CASEB

Grupo de Idosos

241

64

87

Distrito de
Cel. José
Mª Quitéria
Pinto

25

25

Total
Geral

442

Fonte: PPROEX – outubro/2003

Eventos realizados em 2003
Os eventos realizados em 2003, beneficiaram alunos da graduação, da pós-graduação,
estudantes e professores do ensino médio, representantes de organizações da sociedade civil e
do poder público municipal e estadual. As lideranças comunitárias, técnicos e pessoas da
comunidade em geral, abrangendo Feira de Santana e região, também foram contemplados.
Ao lado desses eventos são desenvolvidas atividades de natureza permanente, a
exemplo das realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Oralidade, e o de Leitura e
Escrita. O objetivo destas ações é aprofundar estudos, nestas áreas, através do
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, da produção de material informativo e
científico e da implementação de um plano de intervenção pedagógica junto aos professores
da zona rural. Este projeto beneficiou 14 professores da cidade de Muritiba.
Os eventos realizados durante o ano de 2003, em número de 795, envolvendo as
diversas áreas e alcançaram um total de 55.975 participantes, dos quais destacam-se os
apresentados nas Tabelas 31 e 32.
Tabela 31 - Eventos realizados em 2003
Área
Partici
Atuação -pantes
“MIGRAÇÕES,
DIÁSPORA, Discutir a francofonia ultrapassando o Letras
180
UTOPIAS”
pensamento binário que poderia encerrar
II Seminário Brasil – Canadá de um conceito nascido das razões do
Estudos Comparativistas e II império colonial francês sobre uma vasta
parte do mundo, da África, à Ásia,
Seminário da Francofonia.
I
Fórum
de
Debates passando pelas Américas e Oceania.
Transdisciplinares:
Desenvolv.
Sustentável e Culturas Locais.
6ª Reunião Conjunta dos Conselhos Tratar
sobre
a
organização
e Educação 438
de Educação e Conselhos Municipais funcionamento
dos
Conselhos
de Educação
Municipais de Educação.
Aula inaugural do curso de Tema: Política de Ciência e Tecnologia Exatas
50
EVENTO

OBJETIVO

50

Engenharia da Computação.

com ênfase em TI (Tecnologia e
Inovação)
Curso de “Medicamentos Genéricos: Discutir a fabricação dos medicamentos
Realidades e Problemática”.
genéricos
e
a
preparação
de
farmacêuticos - reformas curriculares
Curso de extensão em Direitos
Humanos
"Direitos Humanos: um olhar sobre o
semi-árido baiano e Feira de
Santana"

Saúde

Capacitar lideranças para atuar junto aos Direitos
movimentos sociais como agentes Humanos
multiplicadores das políticas para
obtenção dos Direitos Humanos e da
Cidadania.

Encontro com a África de Língua Desdobramento do seminário ÁfricaPortuguesa
Bahia: Interlocuções, Literaturas e
Trocas Culturais, que foi promovido pela
Universidade Federal da Bahia.
Encontro Interdisciplinar – Dias de Socialização de saberes produzidos, cujo
África
ponto convergente é a África e Cultura
afro-brasileira com o objetivo de
investigação.
Encontro Regional do projeto Gestão Conhecer e debater desafios e
Social – Capacitação de Conselheiros competências
para
gestão
do
Municipais de Desenvolvimento desenvolvimento rural sustentável no
Rural Sustentável.
âmbito regional e local.
I Simpósio Feirense sobre Estudos de Intercâmbio entre os vários setores da
Gêneros: Mulheres e Diversidade.
comunidade e a produção acadêmica.

30

Literatur
a

40

Letras e
Artes

120

Social

*

Ciências
Humanas
e
Filosofia
II Encontro Franco-Brasileiro de Estreitar relações de pesquisa e extensão Arte e
História Oral: História e Oralidade
entre instituições brasileiras e francesas, Cultura
divulgar experiências de pesquisas
franco-brasileiras na área, e promover a
troca
de
conhecimentos
entre
pesquisadores e artistas, socializando
informações.
II JOUEFS – Jornada de Odontologia
Saúde
da
UEFS:
“Odontologia
e
Multidisciplinaridade”.
II SEMANA DE SAÚDE DA UEFS Integração entre os cursos da Área de Saúde
“Paradigmas e aplicações da saúde Saúde, Ciências Biológicas e Tecnologia,
pública no semi-árido”
e despertar nos estudantes reflexões
sobre seus papéis enquanto profissionais.
III Semana de Pedagogia da UEFS

200

*

*

*

*

Refletir acerca das idéias de Paulo Freire, Educação
visando despertar o interesse por uma
200
educação pautada na prática educacional
pessoas
libertadora e transformadora.
III Seminário sobre Formação de Refletir sobre as políticas de formação de Educação
*
Professores
professores considerado os desafios
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Formação de Professores: Desafios postos na atualidade e o papel da
universidade pública frente aos Cursos
Atuais
de Formação de Profissionais da
Educação Básica.
IV Semana de Estudos Jurídicos – Reflexão crítica sobre o momento Direitos
“Direito: Instrumento de Dominação histórico-político, como pressuposto para Huamnos
ou de Resistência?”
a construção de um conhecimento
comprometido com a transformação
social.
IV Seminário do Programa Bolsa Identificar os impactos das atividades PROEX
Extensão: Responsabilidade Social extensionistas nas comunidades onde os
dos Programas de Extensão
projetos estão inseridos.
I Feira do Semi-Árido: Troca de Oportunizar de forma crítica e
Idéias e de Produtos.
democrática, os meios para o intercâmbio
de experiências, idéias e produtos
referentes ao semi-árido.
Lançamento da Revista do DCHF:
“Humanas”
Lançamento:
Jornal
Ideação
Magazine
Mini-curso:
Regulação
Sócio- Desenvolver a atitude reflexiva científica
Econômicas e Dinâmicas Territoriais. sobre as teorias de regulação e do
Palestra: As trajetórias nacionais de desenvolvimento econômico;
desenvolvimento local: as estratégias
de França, Itália, Japão, Estados
Unidos, México, Argentina e Brasil.
Participação do Projeto CAT no II Conhecer a experiência educacional da
Encontro Latino Americano dos PEADS (Proposta Educacional de Apoio
Centros e Ecotecnologias para o ao Desenvolvimen-to Sustentável).
Desenvolvimento Sustentável
Visitar escolas que desenvolve a PEADS.
Participação da UEFS na Festa do Criar um ambiente que exponha e
Sertão, com Stand para divulgação da permita a interação entre a variedade
produção acadêmica
cultural e econômica do nosso estado.
Participação no VII Congresso Apresentação de 02 trabalho2 científicos.
Internacional
da
Associação Lançamento de dois livros editados pelo
Brasileira de Estudos Canadenses e I Núcleo de Estudos canadenses da UEFS
Congresso Latino-americano de
Estudos Canadenses.
Seminário - Criação do Pólo de Discutir a atual política de educação
Educação Permanente em Saúde de permanente
em
Saúde;
Feira de Santana - Ba: Rodas para Levantar as necessidades regionais de
Gestão do Sus.
Saúde das pessoas e das populações, da
gestão setorial e do controle social de
Saúde.
Seminário
Baiano
de Criar condições para implantação do
Farmacovigilância e Informações centro Regional de Farmacovigilância e

400

60

PROEX

1500
pessoas

Arte e
cultura
Educação

*
*

Ciências
Sociais

50

Educação

*

PROEX

Letras

50
municí
pios
*

Saúde

*

Saúde

70
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sobre Medicamentos

Informações de medicamentos da Bahia
– CREFARIM.
Seminário de Apresentação do Incentivar a troca de informações sobre Meio
300
Projeto Sistema de Apoio à Decisão sua região, e os conflitos decorrentes do ambiente pessoas
para o Gerenciamento dos Recursos uso da água.
Hídricos.
Seminário: Currículo e Ensino de As novas concepções que devem nortear PROEX
História”
a reestruturação curricular do curso de
35
História
da
UEFS.
 “Currículo:
Limites
e
pessoas
Possibilidades”
 “Novas Diretrizes Curriculares e
a Formação de Profissionais de
História”.
Seminário: Formação do Conselho Implementar o Conselho Gestor da APA Biologia
100
Gestor da APA do Lago de Pedra do (CGA) do Lago de Pedra do Cavalo.
Cavalo.
Seminário de Pesquisa do Departamento Saúde
*
Seminários Avançados
de
Saúde
 Determinantes Sociais da Saúde
V Encobio – Biodiversidade e Discutir temas de Biologia, dando Educação 250
Sustentabilidade: O Conhecimento enfoque a um contexto ecológico e
Tradicional Frente à Globalização
social.
V Seminário Estudantil de Pesquisa Socializar e valorizar as pesquisas Educação
*
em Educação.
educacionais realizadas pelos graduandos
dos cursos de licenciatura da UEFS;
Fomentar a produção científica dos
docentes e discentes do Departamento de
Educação;
Integrar o ensino e a pesquisa nos cursos
de formação de professores.
XI
Congresso
Brasileiro
de Discutir temas de Ornitologia, dando Biologia
500
Ornitologia
enfoque a um contexto ecológico e social
XIV Seminário do PALLE: A Divulgar o projeto PALLE; atualizar os Educação 130
conjuntura mundial e a importância professores da rede pública, alunos da
da
aprendizagem
da
Língua UEFS e demais pessoas da comunidade.
Estrangeira.
* Não consta na Pró-Reitoria de Extensão registros do total de participantes do evento
Fonte: PROEX
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Tabela 32 - Demonstrativo dos principais eventos realizados em 2003 - Por tipo
PROEX /
DEPTOS
EVENTO
Quant.

CUCA

Partici Quan Partici-pantes
t
pantes

Atividades
Culturais

38

5.619

Atividades
Esportivas

12

Campanhas

Qua
nt

BIBLIOTEC
A

Partici- Quan
t
pantes

TOTAL

Partici
Quan Particit.
pantes
pantes

46

6.499

935

12

935

6

1.374

6

1.374

Conferência
s

25

3.194

25

3.194

Congressos

1

500

1

500

Cursos

7

1.275

8

160

15

1.435

Encontros

15

2.328

1

200

16

2.528

Exposições

8

1.220

5

630

24

4.136

Jornada

1

450

1

450

Lançament
o

15

950

3

250

21

1.360

Mesa
Redonda

56

4.275

12

140

68

5.415

Mini –
Cursos

114

3.200

114

3.200

Mostras de
Vídeo

8

765

8

765

Oficinas

56

1.720

76

1.097

132

2.817

Palestras

91

5.225

8

250

99

7.222

Semanas
acadêmicas

3

1.500

3

1.500

Seminários

40

3.989

52

4.639

Outros

152

8.006

152

8.006

648

46.525

795

55.975

TOTAL

8

CASA DO
SERTÃO

12

133

880

8

3

1.986

3

300

160

650

4.257

11

2.146

3

300

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão
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Integração Ensino-Pesquisa-Extensão
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Núcleos Temáticos

A UEFS abriga diversos Núcleos Temáticos. O objetivo é
congregar professores e estudantes interessados no aprofundamento
de determinados temas. Para tanto, a Instituição tem buscado
ampliar espaços interdisciplinares voltados para a discussão nas
variadas áreas de conhecimento.

As atividades, desenvolvidas nestes Núcleos, são de
natureza complementar e de apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão. Nestes espaços são implementados programas e projetos de ensino, pesquisa e
extensão, educação continuada, ações sócio-comunitárias, ações de educação ambiental e de
proteção ao meio ambiente, ações educativas de prevenção e proteção à saúde, entre outras,
que contribuem para as respostas da Universidade às demandas sociais identificadas e
fortalecem a relação teoria-prática na formação do aluno e a produção científica.

A tabela 33 apresenta os diversos Núcleos existentes na UEFS e a tabela 34 apresenta
os Núcleos mais voltados para a pesquisa.
Tabela 33 - Relação dos Núcleos existentes na UEFS
NÚCLEOS
Núcleo de Ética e
Cidadania

Núcleo de Câncer
Oral
Núcleo de Estudos e
Pesquisas na
Infância e
Adolescência
Núcleo
Interinstitucional de
Educação
Continuada em
Enfermagem

OBJETIVO
Gerenciar um conjunto de mudanças entre as comunidades pobres de
Feira de Santana, tendo em vista as ações de ensino, pesquisa e
extensão, a fim de garantir a melhoria das condições de vida desta
população.
Prevenir e controlar o câncer bucal no Município de Feira de Santana.

Capacitar lideranças comunitárias e educadores para o
desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para a saúde da criança
e do adolescente na comunidade.
Participar do processo de educação contínua dos docentes do
departamento em Saúde de instituições de saúde de Feira de Santana.
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Núcleo de
Prevenção de
Câncer Cérvico
Uterino e Mama
Núcleo de
Epidemologia
Núcleo de Saúde
Coletiva
Núcleo de Prótese
Dentária no Centro
Social Urbano
Núcleo de Leitura

Prevenir e controlar o câncer cérvico uterino e mama na microregião
de Feira de Santana.

Desenvolver atividades de Pesquisa, Extensão e Ensino, na área de
abrangência da Epidemiologia, na Universidade Estadual de Feira de
Santana.
Viabilizar a implantação do SUS na região e no Estado.
Suprir uma das carências da Saúde Pública, que é o atendimento em
Prótese Dentária.

Visa integrar a comunidade regional à UEFS através de ações que
efetivem o compromisso frente às necessidades de formação do leitor
proficiente. Busca provocar novas situações de leitura que ajudem aos
estudantes, professores do ensino Fundamental e Educação Infantil a
terem acesso a práticas leitoras organizadas e direcionadas.
Núcleo de
Aprofundar estudos na área de alfabetização, leitura e escrita numa
Alfabetização
perspectiva inter e transdisciplinar; desenvolver pesquisa e extensão;
Promover intercâmbio com instituições que possuam experiências e
estudos em alfabetização; Criar um centro de documentação nas áreas
em estudo; e Produzir material informativo e científico.
Núcleo de Estudo e Aprofundar os estudos na área de Educação Especial; Mapear a
Pesquisa em
realidade de Educação Especial na região de Feira de Santana; Criar
Educação Especial um centro diagnóstico e orientação em caráter interdisciplinar.
Núcleo de Educação Promover a publicação de textos científicos, didáticos ou para didáticos
Matemática
para a educação matemática e realizando uma série de encontros de
estudos.
Núcleo Integrado de Propiciar condições para que os jovens encarem de forma construtiva a
Educação Sexual
sua sexualidade, objetivando enfatizar a conexão entre sexualidade, o
(NIES)
desenvolvimento pessoal, relações interpessoais e a estrutura social
Núcleo de Educ.
Aprofundar os estudos na área de Educação Física, visando a melhoria
Física e Esporte
da qualidade do curso e das atividades acadêmicas na área.
Adaptado
Núcleo de Estudos e Desenvolver estudos de pesquisa e extensão concernentes às áreas de
Pesquisas da
geriatria e gerontologia; Promover práticas educativas de natureza
Terceira Idade
interdisciplinar e interdepartamental; Estabelecer convênios com
universidades e Instituições que desenvolvam atividades relacionadas à
terceira idade.
Núcleo de Bioética Conhecer através do estudo de casos a realidade regional e o contexto
gerador de conflitos éticos nas questões de saúde em diversas
modalidades.
Núcleo de Estudos
Construir, no espaço acadêmico da UEFS, um centro Interdisciplinar
Interdisciplinar
de estudos sobre a mulher, capaz de dar maior visibilidade à condição
sobre Mulher e
feminina específica da sociedade brasileira e feirense em particular, de
Relações de Gênero modo a contribuir para a reconstrução das representações simbólica das
práticas sociais que discriminam as mulheres.
Fonte: PROEX

57

Tabela 34 – Demonstrativo dos Núcleos Temáticos de Pesquisas – Por Departamentos
Departamento

Núcleo

C. Biológicas

Núcleo de Pesquisa e Educação Transdisciplinar em Bioética

Ciências Sociais Aplicadas

Nucleo Interdisciplinar de Estudos da Adm. Municipal - NIEAM

Ciências Humanas e Filosofia

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia
Núcleo de pesquisas e análises sobre o território
Núcleo de Ética e Cidadania
Centro de Pesquisas da Religião
Centro de Pesquisas interdisciplinares do recôncavo

Educação

Núcleo de estudos e pesquisas sobre a formação do professor
NEPA – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização
Centro de Estudos e de Documentação em Educação
NUBRAC – Núcleo de Pesquisa e extensão em Psico-Educação e
Saúde: Brasil – Canadá

C. Exatas

Núcleo de Estudos do Mar – NUMAR

Letras e Artes

Núcleo de Artes

Saúde

NUPSIC – Núcleo de pesquisa integrada em saúde coletiva
Núcleo de Epidemiologia
Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência.

Fonte: PPPG – dezembro/2003

Equipe de Educação Ambiental
A Equipe de Educação Ambiental – EEA,
integrante da estrutura desta Universidade, tem papel social
relevante, junto à comunidade local e regional. Entre as
suas

ações

destacam-se

as

que

voltam

para

o

desenvolvimento de estudos e ações no domínio da
educação ambiental e resíduos sólidos urbanos, objetivando
atender às necessidades específicas da região.
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Programa Institucional de Bolsas

O Programa Institucional de Bolsas tem o propósito de estimular e facilitar o
engajamento do maior número possível, de estudantes em experiências de iniciação à
docência, à pesquisa e à extensão. Este Programa visa a oportunizar a participação do
estudante em projetos e atividades complementares que se constituem em instrumentos
privilegiados de descoberta de vocações emergentes, e de criação de uma postura científicosocial, na análise e investigação da realidade circundante.
Este programa congrega todas as bolsas discentes oferecidas pela UEFS: Bolsa
Monitoria; Bolsa de Iniciação Científica; Bolsa em Projetos de Extensão; Bolsa Arte e
Cultura; Bolsas Auxílio Especial; e Bolsas Estágio Acadêmico. O estudante participa do
programa, mediante a concessão de bolsas institucionais, custeadas pela própria UEFS ou de
bolsas oriundas de convênios e parcerias com órgãos governamentais e diversas outras
instituições, nacionais e estrangeiras. Algumas delas, a exemplo da Bolsa Trabalho e Auxílio
Especial, como fonte complementar de renda para assegurar a continuidade dos estudos.
A tabela seguinte apresenta o total de bolsas existentes na UEFS.
Tabela 35 – Relação de Bolsas Estudantis oferecidas na UEFS – 2000 a 2003
BOLSA

2000

2001

2002

2003

Monitoria

50

50

62

70

Bolsa Extensão

60

60

74

80

Bolsa Arte e Cultura

20

20

25

30

Bolsa Auxílio Especial

45

45

45

45

Bolsa Iniciação Científica

50

60

104

140

Bolsa Trabalho

80

40

-

-

-

30

40

50

305

305

350

415

Bolsa Estágio Acadêmico
TOTAL
Fonte: PPPG, dezembro/2003
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Bolsas Monitoria

A bolsa monitoria tem por objetivos: proporcionar ao estudante de graduação a
oportunidade de se integrar a um plano de trabalho docente do seu curso, estimular/vocação
por uma área de estudo que possibilite o aprofundamento dos conhecimentos e o
desenvolvimento de atividades e habilidades reforçadoras da formação acadêmico, social e
profissional.
Bolsas de Extensão
O Programa de Bolsas em Projetos de Extensão é uma forma de apoiar a atividade
acadêmica, propiciando ao discente a oportunidade de desenvolver na sua formação o
conceito de cidadania e responsabilidade social, a partir da sua inserção na realidade social
objetiva, favorecendo a articulação entre a teoria e a prática, estimulando a investigação e a
produção científica pela identificação e vivência de problemas sociais concretos na sua área
de interesse, preparando-o para atuar de forma ética, consciente e transformadora, na
realidade em que atua.
O programa de Bolsas de Extensão teve, apresentou no exercício de 2003, o
desempenho que vai mostrado na Tabela 36. Ali estão relacionados indicadores como número
de bolsistas, cursos beneficiados e a quantidade de núcleos/projetos/programas envolvidos.
Tabela 36 – Demonstrativo de Bolsas de Extensão – 2003
Nº

Área

Quantidade de
Núcleo / Projeto / Programa

Nº de Bolsista

01

Biologia

11

08

02

Letras

04

05

03

Tecnologia

02

01

04

Ciências Humanas e Filosofia /
Educação Ambiental

06

06

05

Saúde

12

12

06

Educação

11

18

07

Ciências Exatas/Ação Social

03

06

49

56

TOTAL
Fonte: PROEX – outubro/2003
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Bolsa Arte e Cultura

O Programa Bolsa Arte e Cultura tem o objetivo de atender às necessidades do Projeto
de Interação Ciência e Arte no Desenvolvimento das Potencialidades Regionais. O espaço
preferencial de atuação o Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA. O referido
Programa busca estimular o desenvolvimento de habilidades e atitudes favoráveis à sua
formação cultural e profissional do estudante.
Bolsas Iniciação Científica

A UEFS conta, também, com um significativo programa de iniciação científica
(PROBIC), contemplando, atualmente, 140 bolsistas. Estes, aliam-se aos 36 bolsistas de
recursos da FAPESB e mais de 40 bolsistas de CNPq. Estes estudantes são partícioes do
esforço de formação de novos pesquisadores que Instituição fomenta, um trabalho que,
certamente, resultará na formação de um contingente de cientistas que, espera-se, em curto
prazo reverterá as condições, adversas, em termos de desenvolvimento científico que
caracteriza a Bahia e o Nordeste.
Nesta modalidade de Bolsas observa-se um total de 29 bolsas financiadas pelo
PIBIC/CNPq, 35 pela FAPESB e 140 financiadas pela própria UEFS.
Bolsas Auxílio Especial

A Bolsa Auxílio Especial oferece, ao estudante de graduação, a oportunidade de
participar de experiências no campo da administração universitária. Acredita-se que esta
atividade contribua para a aquisição de uma melhor compreensão da realidade em que atua.
Esta modalidade de bolsa contempla os discentes provenientes de famílias de baixo poder
aquisitivo, especificamente, os residentes na Residência Universitária, localizada no campus
da própria Universidade. Este recurso tem por objetivo contribuir com despesas e
manutenção. Os bolsistas dessa área são integrados ao contexto administrativo da Instituição,
mediante contrato, prestando serviços nos diversos setores da UEFS.
Bolsa Estágio Acadêmico

A Bolsa Estágio Acadêmico oferece ao estudante a oportunidade de participar de
atividades acadêmicas voltadas para sua área de conhecimento. Com isso pretende possibilitar
a interação da teoria com a prática, através da integração das atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
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Campus Avançado de Santo Amaro

O Campus Avançado de Santo Amaro dispõe de uma
estrutura acadêmica que compreende dois cursos de
graduação – Licenciatura Plena em Letras Vern1áculas, com
01 turma, e Pedagogia (Ensino Fundamental), 02 turmas. Em
2003 abrigou 03 turmas, uma em cada turno – do Programa de
Extensão Universidade para Todos, com o objetivo de
preparar alunos da escola pública para acesso ao ensino superior.
O Campus de Santo Amaro dispoõe de infra-estrutura necessária para suporte às ações
acadêmicas que ali são desenvolvidas. Comporta uma biblioteca setorial – Biblioteca Setorial
Solar do Biju - o Museu Galeria de Arte Caetano Veloso e um Laboratório de Informática.

Campus Avançado de Lençóis

Na cidade de Lençóis a UEFS também criou um Campus
Avançado. Ali já foram concluídas 13 turmas em cursos diversos –
através do Programa de Qualificação Profissional – SETRAS/UEFS –
tendo beneficiado 357 pessoas e desenvolvido ações de pós-graduação,
através dos cursos de Especialização em Antropologia e Turismo: Patrimônio Cultural e
Ambiental, e o de Especialização em Língua Portuguesa – Gramática. Os cursos que tiveram
lugar neste campus tem como objetivo capacitar profissionais de nível superior,
comprometidos com suas comunidades, preparando-os não só para a docência, como para, na
qualidade de sujeitos, promover o desenvolvimento sustentável da região onde estão
inseridos. Em 2003 duas turmas concluíram os cursos de Especialização e foi criada uma
turma no Programa de Extensão Universidade para Todos.
Além de ter suas salas adaptadas para as necessidades acadêmicas, o prédio, hoje
incorporado ao patrimônio da UEFS, conta com uma biblioteca setorial, com um acervo de
1000 livros, e com um laboratório de informática com 15 computadores. Neste campus está
prevista a implantação de três museus: do Jarê - voltado para a área antropológica, do
Garimpo e o Geológico.
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Promovendo e valorizando
a cultura e a arte
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Centro Universitário de Cultura e Arte

O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) - é uma unidade de desenvolvimento
organizacional que se incumbe do planejamento,
coordenação e execução da política cultural da UEFS,
objetivando resgatar, preservar e difundir a cultura
popular, valorizar a cultura de Feira de Santana e
Região.

Ao

lado

dessas

ações,

outras

são

implementadas com vistas a fomentar a descoberta de novos talentos, visando à preservação e
difusão das várias formas das expressões artísticas.
Desde o seu efetivo funcionamento, em 1996, até o
presente ano, o CUCA vem adequando a sua estrutura
física e organizacional à dinâmica de suas atividades, em
virtude da sua ampliação das demandas. As ações culturais,
proposta pelo CUCA, já se estendem a diversos municípios
do Estado da Bahia. Sua atuação teve um aporte

Centro de Cultura Amélio Amorim

considerável com a incorporação do Centro de Cultura Amélio Amorim, CCAAm, em 2000, o
que tem contribuído, de forma significativa, para melhor atendimento às demandas.
O CUCA desenvolve um calendário anual de eventos voltados para as áreas de dança,
música, teatro, literatura, artes plásticas, bem como de outras expressões artístico-culturais.
Além das atividades artísticas, propriamente ditas, implementa programas de cooperação
científica e cultural, objetivando a produção e difusão de novas tecnologias educacionais nas
áreas das ciências e das artes.
O CUCA abriga dois grandes teatros de Feira de Santana e, além de servir à
comunidade universitária, pois acolhe todas as grandes promoções da UEFS, atende ao
público em geral através das oficinas de arte que oferece. É o próprio palco das apresentações
que se configuram como resultados dos seus projetos. Mesmo com esta demanda interna,
disponibiliza espaços para realização de eventos culturais propostos pela comunidade
feirense.
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Atividades de incentivo ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão
O CUCA desenvolve atividades de natureza extensionista, correspondentes aos
seguintes projetos, cursos e oficinas:
1. Projeto Integração Ciência e Arte: voltado para o aperfeiçoamento de professores de
ciências e para desenvolvimento de novas tecnologias educacionais.
2. Projeto Tempo e Literatura: tem por objetivo promover a aproximação entre o universo
lúdico-literário e o acadêmico, bem como incentivar o desenvolvimento de linhas de
pesquisa que discutam a interface entre História e Literatura através da realização de
encontros, palestras e comunicações.
3. Núcleo de Estudos da Linguagem Imagética e Sonora – NELIS: objetiva criar uma

estrutura de suporte à realização de estudos e pesquisas acadêmicas, nos campos da história
e da cultura, com base em fontes documentais de natureza imagética e sonora. Dessa
forma, busca contribuir para a preservação dos acervos histórico-culturais ligados à música
e às artes visuais (principalmente à fotografia), em Feira de Santana e região, propõe-se
como uma espécie de Museu da Imagem e do Som.
O NELIS já conta, hoje, com um acervo de, aproximadamente, 250 documentos
de áudio relativos ao período de 1959 a 1990 (LPs, Compactos e CDs), 530 documentos
imagéticos relativos às décadas de 20 a 90 (séc. XX), e cartões postais cuja temática
abrange desde imagens da urbanização de Feira de Santana até fotos de personagens e
famílias feirenses.
4. Caminhada do Folclore: com este projeto, buscam a
UEFS – CUCA / CCAAm - a TV Subaé e a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana através da Secretaria de
Cultura, rememorar e valorizar os costumes, fazeres e
saberes característicos da cultura popular, não só de
Feira de Santana como de todo o Estado da Bahia. Esta
tarefa propicia descobrir, resgatar e suscitar, nas pessoas das diferentes comunidades, os
sentimentos de brasilidade e regionalismo que afloram nas mais diversas manifestações
culturais.
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A Caminhada do Folclore 2003 foi realizada no dia 31 de agosto. Acolheu para as ruas
um público estimado de mais de 12 mil pessoas, para assistir a 5.463 personagens,
organizados em 125 grupos oriundos de 13 municípios, além de Salvador, Feira de Santana
e 04 dos seus distritos.
5. Encontro Coreográfico: criado, inicialmente, com o objetivo
de integrar as academias de dança da cidade e descobrir novos
talentos, este Encontro vem se firmando como um evento dos
mais expressivos do gênero.
Em 2003 contou com a participação de 09 academias,
que apresentaram mais de 45 coreografias. Foram premiados os três primeiros lugares, nos
estilos Ballet Clássico, Ballet Moderno, Dança Moderna, Jazz Dance, Dança de Salão e
outros apresentações que atraíram um público estimado de mais de 700 pessoas. O CUCA
comemorou o seu sétimo ano com uma apresentação especial do Ballet do Teatro Castro
Alves, em 26 de novembro.
6. Projeto Ganga Zumba: projeto com objetivo sócio-cultural-educativo,é alvo dos
esforços conjuntos da UEFS e Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Tem como base a
música percussiva com ritmos afro-brasileiros, e considera a universalidade da música e
seu potencial educativo-agregador uma forma efetiva na busca na integração e valorização
do jovem dos bairros e comunidades carentes. Através da música estes jovens têm
alcançado a melhoria da qualidade de vida e do despertar da sua auto-estima. A estrutura
do projeto consiste em palestras para crianças carentes, aulas de música percussiva, e
acompanhamento social às crianças.
7. Projeto Artesãos em Feira: eventi que antecede a Caminhada do Folclore, este projeto
constitui-se numa mostra do trabalho de artesanato de Feira de Santana e região
circunvizinha. Tem como objetivo resgatar, incentivar, valorizar e divulgar as
manifestações artísticas deste povo nordestino, sempre criativo e habilidoso.
8. Projeto Educação Musical na Pré-Escola – visa a contribuir, através da música, para o
desenvolvimento do conhecimento integral do jovem Estas atividades, também dirigidas a
crianças, na iniciação à musicalização infantil, envolvem noções de leitura, escrita musical,
oficinas de música, canto coral, jogos e brincadeiras musicais É importante incentivo para
a criação de coral na pré-escola, podendo, através dos cantos cívicos, incentivar e
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fortalecer o amor à Pátria. Também atua positivamente na formação de bandinhas rítmicas
que auxiliam o desenvolvimento da criatividade (através do aprendizado de novos ritmos e
compassos).
9. Festival de Músicas do CUCA – FEMUCA: busca a divulgação da música na
comunidade visando a melhoria do aprendizado através de oficinas e recitais. Este evento
está sendo reestruturado para ser retomado em toda sua plenitude.
10. Projeto Brincar, Cantar e Atuar: tem se constituído em uma atividade fundamental na
formação da criança carente. Possibilita à criança acesso a um convívio mais saudável com
outras, o que contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento da sua auto estima. É
realizado anualmente, durante a Semana da Criança.
11. Projeto Lua Cheia – com início em 2003 (segundo semestre), este projeto está sendo
implementado, sempre às sextas-feiras em noite de lua cheia. O ponto alto são as
apresentações de shows dançantes. Inicialmente, espera-se promover mais de 6 (seis)
shows ao ano. O primeiro destes, foi realizado no dia 07 de novembro e o segundo em 11
de dezembro.
Projeto fins de semana – desde junho de 2003, o CUCA adotou um novo horário de

funcionamento: abre suas portas para a comunidade, também, nos fins de semana, quando
brinda o público com apresentações de diversos shows, contemplando todas a linguagens
artísticas. Oferece oportunidade para que grupos folclóricos, que participam da Caminhada do
Folclore, apresentem seus trabalhos. Com mais esta modalidade de funcionamento, o CUCA
objetiva atender ao fluxo do turismo, na cidade, possibilitando visitação pública ao museu e a
galeria, que fazem parte do complexo, e prestar melhor atendimento a sua própria demanda.
Para tanto, criou novas atividades, a exemplo do cinema do CUCA, que obedece a esta
programação: sábado às 16h e domingo 10h – programação infantil e às 17h, sessão para
adultos. Além dessas sessões, o CUCA oferece apresentações de performances com diversos
artistas, nas diversas áreas, em horários diversificados.
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Seminário de Música - SM: descoberta de talentos
O Seminário de Música da UEFS realiza um trabalho de formação de músicos,
considerado de grande relevância para a cidade e, até, para o Estado. Realiza, semestralmente,
cursos básicos sobre musicalização e execução de instrumentos, e, ainda, oficinas que

auxiliam o aluno na aprendizagem das noções básicas de música e execução dos diversos
instrumentos.
Em 2003 foram oferecidos cursos nas diversas modalidades musicais, procurando
oferecer aos alunos um elenco de disciplinas teórico-práticas, para o desenvolvimento do
conhecimento histórico-musical e a destreza instrumental. Junto a esta atividade é levado ao
efeito o Projeto Curso Básico de Musicalização, que envolve a formação em música, em
nível médio, através da oferta de turmas experimentais. Merece destaque o Coral da UEFS,
que vem realizando diversas apresentações, inclusive em outros Estados. O Sreminário de
Música possui mais dois coros: o Coral Scherzo (coral infanto-juvenil) e o Coral da UATI
(coral da Universidade Aberta da Terceira Idade).
Tabela 37 - Cursos oferecidos na área de música

CURSO BÁSICO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Musicalização
Prática em Flauta Doce
Saxofone
Flauta Transversal
Clarineta
Violão Clássico
Violino
Piano
TOTAL

NÚMERO DE ALUNOS (por semestre)
Primeiro semestre
Segundo semestre
Matriculad
Matriculad
Concluintes
Concluintes
os
os
126
0
112
32
08
0
07
0
09
0
05
0
05
0
01
0
11
0
10
0
29
0
21
01
19
0
12
0
78
0
66
01
285

0

234

34

Fonte: Seminário de Musica / CUCA / UEFS

Além desses cursos, também são realizadas oficinas com o objetivo de oferecer ao
aluno noções básicas de teoria musical e do instrumento específico, voltado para a harmonia,
sem negligenciar a parte melódica. As oficinas são cursos de menor duração (três meses), cuja
oferta, no que tange a opções de instrumentos, varia a cada semestre, de acordo com a
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preferência da clientela. Algumas oficinas específicas complementam o curso de
musicalização, tais como: Teclado, Violão Popular, Técnica Vocal e Coral Scherzo.
Em 2003 o Seminário de Música promoveu oficinas de música, totalizando 13 turmas
com 175 alunos no primeiro semestre, e 17 turmas com 201 alunos no segundo semestre.
Além das oficinas e cursos, o Seminário de Música, em 2003, fez-se presente, através do coral
da UEFS, com apresentações, em recitais de formaturas, piano, violão, audições de fim de
ano, recitais de alunos, musical de Natal (Projeto Natal Som, Luz e Cor). Dentre os eventos,
promovidos por este Seminário, tem destaque o Projeto Pauta Musical que realiza
apresentação mensal, sempre nos finais de semana com professores e alunos do SM e outros
valores locais recebendo, em média, 100 pessoas por recital.

Incentivo à arte
Outras ações e eventos foram desenvolvidos em
2003: Aula pública; Exposição de Artes Plásticas; Mini–
cursos; Montagem de peças de Teatro; Espetáculos de
Dança; Encontro Coreográfico; Apresentação de Musicais;
Exposição de Artes Plásticas da OCA (Oficina de Criação Artística).
Nas Oficinas, são desenvolvidas as seguintes atividades artísticas: Dança - Jazz
Dance, Dança do Ventre, Introdução à Dança, Dança Moderna, Ballet Clássico, Dança de
Salão; Teatro - Teatro para criança e adolescentes e Teatro para adultos; Artes Plásticas Vídeo Art, Fotografia, Introdução à Pintura, Pintura em Seda, Pintura Contemporânea,
Cerâmica, Arte para Criança, Desenho I e II e Aquarela; Corpo - Karatê e Yoga; e Diversas Informática.
A Oficina de Criação Artística - OCA tem como objetivo estimular e apoiar o
desenvolvimento de habilidades artísticas de talentos emergentes. Neste sentido, a OCA
oferece oficinas que abrangem desde iniciação à pintura até oficinas de Vídeo Art, Fotografia.
Aquarela e Cerâmica.
Em 2003, na área de Dança,
ofereceu-se uma grande variedade de
oficinas, atendendo a 376 alunos em
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27 turmas. Das realizações constam: um seminário de Dança, comemorações alusivas ao

aniversário do CUCA, o VI Encontro Coreográfico, festividades comemorativas do Dia das
Crianças, realizações de festivais de dança e encerramento das oficinas com vários atos
comemorativos, e apresentações de dança “Clara e o Guardião da Vida”, em parceria com o
Estúdio de Dança Allegro.
Na área de Teatro, a Companhia de Teatro do Cuca
desenvolve produção que é exibida, não só nos espaços do
CUCA, como também em outras praças. A peça “A Flauta de
Pã”, dentre outras, exibida pela companhia, desfruta de grande
prestigio e popularidade.
A tabela a seguir apresenta um demonstrativo das diversas oficinas realizadas em
2003, nas várias áreas, abrangendo as diversas linguagens artísticas.

Tabela 38 - Oficinas realizadas em 2003

OFICINAS

I SEMESTRE II SEMESTRE
TOTAL 2003
Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos

Oficina de Música

13

175

17

201

30

376

Oficinas de Artes

7

68

9

105

16

173

Oficina de Dança

14

169

13

197

27

366

Oficina de Teatro

5

57

4

52

9

109

Oficina de Karatê

3

33

3

46

6

79

Oficina de Yôga

3

46

4

80

7

126

Oficina de Informática

3

60

3

54

6

114

48

608

53

735

101

1.343

TOTAL
Fonte: CUCA
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Biblioteca Setorial Pierre Klose e Experimentoteca : apoio ao
ensino, à pesquisa e à extensão

A Biblioteca Setorial Pierre Klose tem o seu público
constituído, basicamente, de docentes e discentes dos ensinos
fundamental e médio, na sua maioria vinculados ao Projeto Interação Ciência e Arte no
Desenvolvimento das Potencialidades Regionais. A BSPC oferece um acervo bibliográfico
especializado nas áreas de artes, ciência e cultura. O público circulante da biblioteca atingiu
no período de 2003, 15.201 pessoas, com um total de 9.034 consultas.
A Experimentoteca foi um feliz resultado de um acordo de cooperação técnica firmado
entre a Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura
e Arte – CUCA e os Institutos de Física e Química do Campus de São Carlos da Universidade
de São Paulo, através do Centro de Divulgação Científica e Cultural – CDCC. A partir daí o
CUCA passa a dispor de um laboratório que abriga a Experimentoteca e permite, ainda, o uso
dos laboratórios de Biologia, Física e Química da UEFS e do Observatório Astronômico
Antares, possibilitando um trabalho de interdisciplinaridade.
Para atender às escolas cadastradas no projeto e todas as outras que se mostram
interessadas, a Experimentoteca conta com a participação de Biólogos, Artistas Plásticos e
Estagiários oriundos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em
Física da UEFS.
A Experimentoteca atua racionalizando o uso do material experimental e funciona da
mesma maneira que uma biblioteca pública, facilitando o acesso a um grande acervo de Kits
experimentais, vídeos e atlas ilustrativos do corpo humano, mapas, modelos, jogos e uma
interessante coleção biológica em resina.
A Experimentoteca vem desenvolvendo o “Projeto Integrado de Ciências e Artes no
Desenvolvimento das Potencialidades Regionais”, que se desdobra em três sub-projetos:
1) Experimentoteca Pública como Instrumento Didático para o Ensino de Ciências;
2) Construção e Ampliação do Acervo Experimental; e 3) Fazer Ciências Com Arte.
Além de atender a escolas dos ensinos fundamental e médio, públicas e privadas, da
comunidade, a Experimentoteca atua na capacitação dos professores usuários do sistema, em
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cursos específicos, e de bolsistas do Programa Bolsa Trabalho Arte e Cultura, e atende alunos
e professores da área de Ciência e Biologia, durante o período letivo do ano, onde são
desenvolvidas diversas atividades teórico-práticas e atendimento individual de alunos pelos
bolsistas estagiários advindos de diversos cursos oferecidos pela UEFS.
Dentro da sua programação anual, a Experimentoteca já atinge cerca de 117 escolas,
com um total de 7.783 alunos. Deste total, 63 escolas são do ensino público, com cerca de
5.338 alunos, e 54 da rede privada com 2.445 alunos de Feira de Santana e Municípios

vizinhos.
Os impactos positivos da ação da Experimentoteca são claramente mensuráveis pelo
intenso movimento de estudantes, procura dos estabelecimentos escolares, pelo agendamento
de visitas e realizações de atividades.
Em relação aos resultados apresentados pelo público atendido, constata-se: a
dinamização da didática pedagógica; aumento do interesse pela disciplina (Ciências) e outras
que com ela se interrelacionam; maior resultado quantitativo e qualitativo nos rendimentos
escolares; socialização do aluno com relação a sua interação com o ensino experimental;
vivência da Arte em suas mais diversas manifestações, e desenvolvimento do prazer na
observação, preservação e divulgação das artes e da cultura como um todo.
Dentre os kits mais utilizados destacam-se: Permeabilidade do solo, com 637 alunos
atendidos; Ácidos e bases, com 615 alunos atendidos; Caminho da Eletricidade, com 566
alunos atendidos; e Sistema Digestivo, com 420 alunos atendidos.

Museu Regional de Arte – Feira de Santana
O Museu Regional de Arte (MRA) promoveu melhorias na sua infraestrutura,
passando por um processo de impermeabilização de sua abóbada. Dentre suas atividades em
2003, destacam-se as exposições periódicas e itinerantes, e o Projeto “A escola vai ao MRA”,
que recebeu 12 escolas, durante 10 meses, com freqüência média de 24 aulas/mês, totalizando
240 aulas, e atendendo a mais de 3.000 visitantes.
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O acervo do Museu é dotado de uma coleção composta por 235 obras assim
distribuídas: 185 Pinturas com Técnica Mista e óleo sobre tela; 16 Xilogravuras; 08 Pinturas
com Bico de Pena; 18 Esculturas; 04 Tapeçarias; e 03 Fotografias.

Galeria de Arte Carlo Barbosa (GACB)
A Galeria de Arte Carlo Barbosa é um espaço de difusão cultural e de apoio e estímulo
aos artistas, especialmente os talentos emergentes. Está situada em um dos anexos do prédio
do Museu Regional de Arte e vem se firmando como um centro de promoção e
comercialização de obras de arte em Feira de Santana. A GACB promove, tradicionalmente,
exposições individuais e coletivas em seu próprio espaço, mas começa a implementar um
programa de parcerias com outras entidades, levando grandes mostras
de arte a outros espaços, com o objetivo de atender a outros públicos,
democratizando, desta forma, a arte.
Em 2003 foram realizadas exposições com diversos artistas
feirenses e exposições itinerantes, com participação significativa do
público, possuindo no seu livro de freqüência mais de 4.800
assinaturas.

Museu-Galeria de Arte Caetano Veloso – (Santo Amaro)
Inaugurada em setembro de 1998, a Galeria de Arte Caetano Veloso passou a
denominar-se Museu Galeria de Arte Caetano Veloso, após as doações de 37 obras realizadas
pelos artistas plásticos do então acervo flutuante da galeria, passando portanto a constituir o
seu acervo museológico.
Este Museu Galeria vem se constituindo, cada vez mais, em um espaço cultural
importante na vida da cidade de Santo Amaro e é considerado um ponto referencial de
fomento à arte e a cultura local e regional. Registra um fluxo mensal de mais de 500 pessoas.
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Museu de Artes Sacras de Feira de Santana – MAS/Feira

O Museu de Artes Sacras constitui-se num projeto de suma importância para Feira de
Santana e sua implantação encontra-se em fase de aprovação pela Secretaria de Cultura do
Estado / Fazcultura. Esta iniciativa da UEFS tem o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de
Santana, que se comprometeu a doar um prédio situado à Rua Conselheiro Franco, para sua
efetivação. Algumas peças do acervo já foram restauradas pelo IPAC, e um convênio está em
fase de negociação envolvendo a UEFS e aquele instituto para as restaurações do restante do
acervo.
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Museu Casa do Sertão

O Museu Casa do Sertão é um Órgão
suplementar da Universidade Estadual de
Feira de Santana criado com o objetivo de
preservar a cultura do homem sertanejo e
aspectos do cotidiano, através da coleta,
guarda, conservação, exposição e divulgação
de seus acervos, fonográficos, bibliográficos e
documentais.
A área construída que o Museu ocupa hoje, é de 839,70m2, assim distribuída: hall de
entrada, sala de exposições temporárias Dival Pitombo, sala de exposições permanentes
Crispina dos Santos, e sala de couro Eurico Alves Boaventura, hall lateral, sala da
administração, Centro de Estudos Feirenses – CENEF, sala de literatura de Cordel (ainda em
implantação), sala da direção, sala de reunião, Biblioteca Setorial, Reserva Técnica, pavilhão
anexo, copa, 03(três) quiosques para abrigar os carros-de-boi e a Sala de Estudos do Sertão.
No ano de 2003 houve um acréscimo de peças no acervo iconográfico do Museu,
passando de 1.250 (mil duzentos e cinqüenta) para 1.300 (mil trezentas) peças de pequeno,
médio e grande porte, distribuídas entre os seguintes materiais; couro, palha, barro, metal,
tecido, madeira e fibras. Além dessas peças, abriga, também, matriz de xilogravuras,
fotografias, discos, fitas, cd’s, telas do artista plástico Tripoli Gaudenzi sobre a “Guerra de
Canudos” e uma vasta coleção de Literatura de Cordel. Conta, ainda, com o acervo Literário
do Departamento de Letras e Artes que oferece suporte ao Programa de Pós-Graduação
(especialização e mestrado) em Literatura e Diversidade Cultural.
O Museu Casa do Sertão, através do Centro de Estudos Feirenses, em 2003, implantou
atividades de restauração, conservação e preservação das peças de pequeno, médio e grande
porte que estavam comprometidas pela ação de agentes físicos, químicos e biológicos. A
segunda etapa das restaurações, em peças de grande porte como moenda, prensa de fumo,
carrancas, tear, cocho e moinho de pedra, já foram completadas.
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O Museu recebeu, em 2003, um público na ordem de 19.471 pessoas, desse número,
10.198 pessoas visitaram as exposições, 2.791 procuraram a Biblioteca e 6.482 participaram

dos eventos promovidos.
Para as sessões de exposição o Museu recebeu, em 2003, um total de 10.198 visitantes
procedentes de diversas regiões do país e do exterior. De outros município, registrou-se 2.035
visitantes; de Feira de Santana 7.198; de outros Estados 478; de Salvador 465, e de outros

países 22. Desses visitantes, observou-se que, a grande maioria, constituiu-se de estudantes e
professores/pesquisadores, o que demonstra a sua relevância desse espaço como suporte para
o ensino e a pesquisa.
A Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão conta com um acervo de
5.030 livros e 7.000 revistas e atende, além da clientela dos cursos de graduação e pós-

graduação, os estudantes dos níveis Fundamental e Médio e pesquisadores interessados em
estudar a história e cultura do nosso Município e da região.
No período de janeiro a dezembro de 2003, esta Biblioteca atendeu 2.791 usuários,
oriundos de diversas regiões, tais como Salvador, Feira de Santana, Cruz das Almas, Euclides
da Cunha, Santo Amaro, Santo Estevão, São Gonçalo, Teodoro Sampaio, Coração de Maria,
Amélia Rodrigues, e outros municípios, e até de outros países.
Os temas mais procurados pelos pesquisados, durante o período de janeiro a dezembro
de 2003, apresentam-se bastante diversificados. Pela ordem estão, assim destacados:
♦ Feira de Santana: violência, tuberculose, feira do gado, micareta, mulheres, personagens
feirenses, festas populares, educação, filologia;
♦ Cultura Popular, literatura de cordel, municípios baianos, folclore, cangaço, manuscritos,
jornais antigos, festas populares, Maria Quitéria, artistas feirenses, Luís Gonzaga.
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Atividades culturais e de extensão
Exposições
O Museu Casa do Sertão realizou, neste ano de 2003, exposições itinerantes e
temporárias mensais com temáticas variadas. O objetivo é incentivar, promover e divulgar a
arte, a cultura e o artesanato regional, assim como resgatar a história, através de
demonstrações visuais que retratem a realidade daquele contexto. Assim, foram apresentadas
as seguintes exposições sobre a história e a cultura da região:
♦ “Imagem de Canudos por Trípoli Gaudenzi”
Objetivo: preservar a cultura do homem sertanejo, divulgando a cultura do sertão de

Canudos, através do cenário do povoado de Belo Monte, reproduzindo assim, além das
figuras históricas, as marcas da guerra e da esperança.
♦ “O Cotidiano Sertanejo de Juarez Aires”
Objetivo: apresentar um retrato singelo da vida do sertão com

personagens típicas, mostrando as lavadeiras na beira do córrego, o
vaqueiro tangendo a boiada e as demais cenas do dia-a-dia do sertão.
♦ “O Resgate da Pré-História em Telas de Carlon Cruz”
Objetivo: fomentar a divulgação artística regional, contribuindo para a divulgação do

conhecimento acerca da pré-história do sertão baiano.
♦ “Museu Casa do Sertão: 25 anos Valorizando a Cultura Sertaneja”
Objetivo: resgatar episódios marcantes da história do Museu Casa do Sertão, reviver a

história do Museu com alusões a alguns acontecimentos do passado da instituição”.
♦ “Carro de Boi”
Objetivo: homenagear o Museu Casa do Sertão pelos seus 25 Anos de existência valorizando

a cultura do sertão.
♦ “Juraci Dórea, Sertão: Fantasias e Histórias”
Objetivo: homenagear os 25 anos do Museu, expressar a arte erudita com alta expressividade

contemporânea e linguagem universal.
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♦ “Maria Quitéria: a heroína Feirense”
Objetivo: resgatar a História da Heroína Feirense Maria Quitéria, referendando sua bravura e

amor à Pátria.
♦ V Exposição de Presépios Populares
Objetivo: divulgar e resgatar as tradições populares e incentivar o culto das tradições

populares.
A tabela a seguir apresenta as exposições realizadas em 2003 e o público participante.

Tabela 39 - Exposições realizadas no Museu Casa do Sertão entre os meses de janeiro a
dezembro.
Temas Propostos

Período

N.º do público atingido

“Imagens de Canudos”

04/02 a 30/03/03

518

“O Cotidiano Sertanejo”

05/05 a 30/05/03

609

“O Resgate da Pré-História”

04/06 a 30/06/03

351

“Museu Casa do Sertão: 25
Valorizando a Cultura Sertaneja”

Anos

17/07 a 30/12/03
2.731

“Amostra das Obras de Juraci Dórea”

17/07 a 17/08/03

1.629

“Carro de Boi”

17/07 a 30/11/03

2.631

“Maria Quitéria: a Heroína Feirense”
(Iguatemi)

17/08 a 23/08/03

1.629

08/12/04 a 08/01/04

100

“Presépios Populares”
Total
Fonte: Museu Casa do Sertão

10.198

Outras atividades de extensão
Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se o mini-curso “A Cartografia
Portuguesa Sobre o Estado da Bahia, Séc. XVI -XVIII, Novas Perspectivas na
Apreensão do Espaço: O Recôncavo e o Sertão”, ministrado pelo professor Doutorando

Rui D'Ávila Lourido - Instituto Universitário de Florença, com o objetivo de contribuir para a
compreensão da cartografia, como testemunho histórico da capacidade humana na apreensão
do espaço e dos seus recursos, nomeadamente à escala local, regional e nacional e para
aprofundar a compreensão da História do Brasil e do Estado da Bahia, em particular do
Recôncavo e do seu Sertão.
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Este curso atingiu a uma população de 118 participantes, abrangendo professores,
funcionários, estudantes dos níveis Fundamental e Médio, de graduação e de pós-graduação
(notadamente dos cursos de História, Letras, Geografia e Pedagogia) e funcionários públicos.
Dentre os eventos que o Museu casa do Sertão abrigou, destacamos:
A “VI Reunião do Conselho Estadual com os Conselhos Municipais de Educação”,
com o objetivo de divulgar o acervo deste Museu e promover o intercâmbio com os
Conselhos Estadual e Municipal.
♦ A participação na Comissão para os festejos do Sesquicentenário de Morte da Heroína
Feirense de Maria Quitéria de Jesus, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores
de Feira de Santana.
♦ A Prévia da Caminhada do Folclore, contribuiu para divulgar a IV Caminhada do
Folclore. Propiciou a apresentação de grupos culturais e o entretenimento e conhecimento
sobre a Caminhada e integração no âmbito acadêmico, contando com 269 participantes.
♦ O evento “I Festa do Sertão” contribuiu para divulgar o acervo do Museu Casa do Sertão
e obras de artistas e artesãos, além de propiciar o intercâmbio entre Museu e
Comunidade, recebendo um público de 1.968 pessoas.
♦ O evento Expofeira, que contribuiu para divulgar o acervo do Museu Casa do Sertão e
obras de artistas e artesãos feirenses. Propiciou o intercâmbio entre Museu e a
Comunidade. Recebeu 3.945 visitantes.
♦ Shows, realizados na comemoração dos 25 Anos do Museu Casa do Sertão, a exemplo do
“O Homem do Chapéu – contador de causos do sertão” propiciaram a narração de
histórias antigas do sertão; o Show Trio de Forró de Ouriçangas trouxe a divulgação de
músicas e de artistas desse gênero.
♦ O Teatro Performance do Ceguinho no Sertão também foi uma das atrações que
abrilhantaram as comemorações dos 25 Anos do Museu Casa do Sertão.
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Centro de Estudos Feirenses: apoio à pesquisa
O Centro de Estudos Feirenses desenvolveu, em 2003, atividades de apoio à pesquisa,
detalhados a seguir de acordo com as áreas temáticas.
ÁREA: Educação e Sociologia
Linha: Pesquisa sócio-educacional
Título: PROJETO MEMÓRIA TÉCNICA DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO
FLUXO ESCOLAR DE 1ª A 8ª SÉRIE
Objetivo:

 Produzir a memória técnica do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar de 1ª a 8ª Série;
 Estudar aspectos sócio-econônicos e pesquisar a realidade sócio-cultural e educacional
dos municípios envolvidos;
 Identificar elementos externos que se configurem como empecilho para desenvolvimento
da ação do projeto;
 Criar um banco de dados a partir de informações gerais fornecidas por órgãos
governamentais e não-governamentais, entidades municipais, equipe central dos projetos e
comunidades locais; Pontuar elementos norteadores do sucesso dos projetos;
 Publicar o III volume da atuação dos 04 anos do Projeto na Bahia.
Resultado obtido

 Publicação do III volume da Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo
Escolar de 1ª a 8ª Série.
ÁREA História, cultura.
Linha: Memória e tradição
Título: ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ALTERNATIVO: HISTÓRIA E
GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
Objetivo:

 Produzir livro alternativo “Conhecendo Serra Preta - história e geografia” a fim de
proporcionar, à comunidade, mais um recurso didático no processo de ensinoaprendizagem em séries iniciais.
 Disponibilizar material didático voltado para a realidade do aluno.
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Resultado obtido

 Publicação do Material Didático Alternativo “Conhecendo Serra Preta – História e
Geografia.”
 Participação no III Seminário de Bolsa Extensão com apresentação de resumo e pôster.

Título: PROJETO ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA
Objetivo:

 Organizar e sistematizar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da
Bahia e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, o acervo documental do Arquivo
Público Municipal de Feira de Santana, tornando mais eficaz o acesso à informação.
Resultados obtidos

 Organização e sistematização do Arquivo Público Municipal de Feira de Santana.
 Elaboração do Projeto “Guia Acervo Histórico do Arquivo Público Municipal de Feira de
Santana.”

Instituições com as quais o Museu Casa do Sertão celebrou Convênios
Para a realização de suas atividades o Museu Casa do Sertão e o Centro de Estudos
Feirenses contaram com o apoio de diversas instituições parceiras: Arquivo Público do Estado
da Bahia/APEB; Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia/FAPESB; Fundação
Luís Eduardo Magalhães - FLEM; Prefeitura Municipal de Serra Preta; Secretaria de
Educação do Estado da Bahia - SEC; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Feira de
Santana; Câmara de Municipal de Feira de Santana; Secretaria de Cultura e Turismo do
Estado da Bahia.
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Infraestrutura de apoio
ao ensino, pesquisa e extensão
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Infraestrutura física

Esta Universidade possui infra-estrutura física
composta pelo Campus Universitário, e unidades
extra-campus, constituindo-se num patrimônio de
grande relevância para a sociedade.

No Campus
O Campus Universitário possui uma
área total de 1.161.728 m2, com 62.836,08
m2 de área construída. Atualmente dispõe de
07 unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão,
05 Pavilhões de Aulas Teóricas - PATs, a
Biblioteca

Central,

Administração

Central,

o

Prédio
o

Centro

da
de

Informática, o Complexo Laboratorial com
prédios equipados para abrigar os Laboratórios e Salas Especiais. Além destes espaços, aí
estão situados o Centro Integrado de Odontologia – CION; o Biotério; o Serpentário; a Escola
Básica; a Creche; o Museu Casa do
Sertão; a Residência Universitária; o
Parque Esportivo; o prédio onde se
desenvolvem os Estudos de Educação
Ambiental – EEA; três construções que
abrigam o Restaurante Universitário, a
Imprensa Universitária, e outros órgãos, e
o galpão da Garagem e Manutenção.
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Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão

A

Universidade

vem

investindo

permanentemente na sua infra-estrutura de
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Com
isso objetiva atender às crescentes demandas no
que

tange

à

qualificação

das

atividades

acadêmicas. Significativos investimentos foram
realizados, em 2003, a exemplo da construção
de 04 importantes obras, todas com conclusão
prevista para o ano de 2004. Laboratório
Didático de Biologia, com 1.141,14 m2,
Laboratório de Engenharia de Alimentos, com
2.826,98 m2 , Laboratório de Educação e Letras,
com 2.826,87 m2 e o PAT VII, com 1.383,30
m2 .
Em 2003 foi construído um stúdio para
possibilitar recebimento

e transmissão

de

videoconferências e integrar a UEFS à rede de
educação da Secretaria de Educação do Estado
da Bahia, considerada a maior rede de
videoconfer~encia para a educação da América
Latina, a ser inaugurada em 2004. Atualmente
comporta 40 auditórios e seis estúdios com
capacidade para abrigar até 1,3 mil participantes
simultaneamente.

O

auditório

de

videoconferência da UEFS tem capacidade para
30 pessoas e dispões dos mais modernos
recursos de captação e transmissão de eventos.
Também, em 2003, foram implantados
07 laboratórios: laboratório Didático e de
Pesquisa em catálise e Absorção, Toxicologia,
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Laboratório de Medicina, Laboratório Central de farmácia, Laboratório de Engenharia de
Alimentos (microbiologia e Análise Sensorial), Laboratório de Informática (Pedagogia), e o
Laboratório de Informática do Campus Avançado de Lençóis.
Dessa forma, a UEFS dispões de Laboratórios, Núcleos e Salas Especiais para
atendimento as suas diversas necessidades. O complexo laboratorial, investimento de
extrema importância para a Universidade, é composto pelos seguintes laboratórios.
LABEXA – Laboratório de Ciências Exatas, onde funcionam os Laboratórios de

Química Orgânica, Físico-Química, Química Inorgânica, Pesquisa, Absorção Atômica,
Química Analítica, Química Geral, Química de Produtos Naturais e Bioativos, Ensino da
Matemática, Paleontologia e Pedologia, Informática Educativa, Geociências, Geologia e o
Lab-aluno;
LABOTEC – Laboratório de Tecnologia, que abrange os Laboratórios de Hidráulica

e Mecânica dos Fluidos, Geoplan, Geotecnia, Estrutura, Saneamento, Tecnologia de
Materiais e Tecnologia da Construção, Topografia, Cartografia, Estação Climatológica,
Análise Físico-Química, Qualidade dos Alimentos, Análise Sensorial dos Alimentos;
LABOFIS – Laboratório de Física, contempla os laboratórios de Física Geral e

Experimental, Eletrônica, Física Moderna, Fotoacústica e Energia Solar, Instrumentação,
Física Computacional (para professores e estudantes);
LABIO – Laboratórios de Biologia, abriga o Biotério, os laboratórios de Análises

Clínicas, Parasitologia, Sorologia, Ecologia, Genética e Toxicologia, Histologia e Fisiologia,
Ictiologia, Ficologia, Fisiologia Animal, Genética de Microorganismos, Sistemática
Molecular de Plantas, Microbiologia Morfologia Vegetal, Morfologia de Vertebrados,
Microbiologia, Animais Peçonhentos e Herpetologia, Sistemática de Insetos, Entomiologia,
Etnobiologia, Ornitologia e Mastozoologia, Biologia Pesqueira, Micromobiologia Vegetal,
Taxonomia Vegetal, o Serpentário; o Ranário (anfigranja), o Vespiário e o Minhocário;
Os Laboratórios de Saúde constituem-se dos laboratórios de Enfermagem, Controle
de Qualidade e Microbiologia, de Farmácia Central, Farmacotécnica e Cosmetologia,
Fitoquímica, Química Farmacêutica, Toxicologia, Interpretação Radiográfica, Periodontia,
Odontologia Preventiva, Próteses.
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O CION – Centro Integrado de Odontología oferece serviços de Interpretação
Radiográfica, Periodontia, Odontología Preventiva e Prótese.
Ainda, como espaço para as experiências acadêmicas, a Instituição possui os
Laboratórios de Prática Contábil e de Práticas Jurídicas, sob a coordenação do Departamento
de Ciências Sociais Aplicadas; o Centro de Documentação, do Departamento de Ciências
Humanas e Filosofia; e o Centro de Estudos e Documentação em Educação, do
Departamento de Educação;
Compõe, ainda, a infra-estrutura do campus o Pavilhão de Aulas de Educação Física,
o Salão de Ginástica e a Piscina Semi-Olímpica.
Em três construções funcionam o Restaurante Universitário, serviços de Bancários,
Imprensa Universitária, Unidade de Desenvolvimento e Organização Comunitária –
UNDEC, o Centro de Pesquisa e Documentação deFeira deSantana – CDOC, o Programa
Interuniversitário para a Distribuição do livro – PIDL, Laboratório de Medicina e outras
atividades administrativas. Outros 25 laboratórios de informática estão distribuídos nos
seguintes departamentos e unidades: Ciências Exatas, Saúde, Ciências Humanas e Filosofia,
Física, Letras e Artes, Educação, Tecnologia, Ciências Sociais , Ciências Biológicas e
Observatório ANTARES, Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA, Centro Social
Urbano e Campus Avançado de Santo Amaro.
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Unidades Extra Campus
A UEFS possui várias unidades extra-campus, com uma área total construída de
14.858,15 m2. São elas: Centro Universitário de Cultura e Arte, Centro de Cultura Amélio
Amorim, Observatório Astronômico Antares, CSU – Centro Social Urbano, Chácara
Xavantes, Biblioteca Monteiro Lobato, Horto Florestal, 05 Clínicas Odontológicas e 02
Campis Avançados: de Santo Amaro, e de Lençóis.
Também funcionam extra-campus diversos outros laboratórios que prestam apoio às
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, a saber: Experimentoteca e Laboratório
Fotográfico situado no CUCA; Serviço de Assistência Jurídica, no Fórum Filinto Bastos
Cerqueira; Laboratório de Sensoriamento Remoto, Planetário e Astrolábio Fotoelétrico, no
Observatório Antares; e Laboratórios de Ecofisiologia, Extração de Produtos Naturais,
Germinação de Sementes e Cultura de Tecidos Vegetais, no Horto Florestal.
As Clínicas Odontológicas destacam-se, no contexto da área de saúde, pela sua
dimensão acadêmico-social. Funcionam como um programa interdisciplinar, inserido na
estrutura do Curso de Odontologia. Buscam a articulação ensino-pesquisa-extensão, como
realidade objetiva do trabalho acadêmico, oportunizando a produção científica e a
identificação/investigação

de

casos

que,

estudados

e pesquisados,

conduzem

ao

aprofundamento e/ou criação de conhecimento, em resposta às demandas sociais.
Para as práticas, na área de odontologia, funcionam seis (06) Clínicas Odontológicas
que se constituem em um programa acadêmico. Apenas uma, a Clínica Odontológica da
UEFS, fica localizada no interior do campus. Nominamos as cinco (5) com funcionamento
extra campus: Clínica Odontológica da Mangabeira; Clínica Odontológica da Maria Quitéria;
Clínica Odontológica da Cooperfeira; Clínica Odontológica do Centro Social Urbano; Clínica
Odontológica 16 de junho.

O Horto Florestal, desenvolve estudos e
pesquisas na área de Biotecnologia e se constitui
num campo para a geração de conhecimentos
sobre o semi-árido, objetivando o aproveitamento
dos recursos naturais da região.
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Incorporado a UEFS desde 1997, o Horto Florestal tem desenvolvido uma série de
ações na área da pesquisa e extensão, dentre as quais podemos destacam-se suporte ao curso
de Ciências Biológicas, funcionamento dos Laboratórios, desenvolvimento de pesquisas pelo
Programa de Iniciação Científica com o Projeto de Micropopagação in Vitro de espécies
vegetais; prestação de serviços à comunidade, fornecendo mudas e consultoria a projetos de
arborização e paisagismo e desenvolvimento de um programa voltado para o atendimento aos
municípios da região do semi-árido.

O Centro Social Urbano Governador Roberto Santos – CSU – Localizado no
bairro Cidade Nova, possui área total de 3000 m2 , desta 2400m2 construídas. Desenvolve
atividades nas seguintes áreas: saúde (planejamento familiar, pediatria, pré-natal,
puericultura, clínica médica, vacinas, hipertensão e atendimento odontológico); educação
(pré-escola, sala de leitura, alfabetização de adultos e qualificação profissional); assistência
ao idoso; esporte e lazer (escola de iniciação esportiva); segurança (polícia comunitária).

Além das atividades de extensão que oferece à população do seu entorno, dá suporte às
atividades de ensino/pesquisa realizadas pelos cursos de Odontologia, Enfermagem, Educação
Física e Pedagogia.
O Centro de Treinamento Xavantes, localizado no KM 11 da Rodovia Feira-São
Gonçalo, possui uma área total de 17,99 hectares. Suas instalações compreendem 02 casas e
01 refeitório. A utilização mais comum do Xavantes está relacionada à promoção de eventos
acadêmicos e administrativos, a exemplo de treinamentos, seminários, reuniões, workshops,
se constituindo em uma unidade de suporte especial às atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
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Sistema de Bibliotecas

O Sistema de Bibliotecas (SISBI)
da UEFS é composto pela Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC), que o
gerencia,
setoriais:

e

mais

sete

Biblioteca

Observatório

Antares

bibliotecas

Setorial

do

(BSOA);

Biblioteca Setorial da Escola Básica
(BSEB); Biblioteca Setorial Monteiro
Lobato; Biblioteca Setorial Pierre Klose
(BSPK), no CUCA; Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão (BSMRG), no Museu Casa do
Sertão; e Biblioteca Setorial Solar do Biju (BSSB), no Campus Avançado de Santo Amaro.
Em consonância com a evolução das Tecnologias da Informação, o SISBI tem
desenvolvido função estratégica no processo de produção do conhecimento na instituição,
gerenciando e disseminando a informação que impulsiona o desenvolvimento das atividades
acadêmicas. Dessa forma, procura se atualizar e contribuir com ações que visem manter a
qualidade indispensável ao adequado funcionamento das atividades acadêmicas, cujos
resultados são demonstrados nas avaliações que foram levadas a efeito, em 2003, em diversos
cursos, notadamente em Engenharia de Alimentos, Farmácia, Direito, Educação Física,
Educação, Enfermagem, os quais obtiveram, na avaliação do Conselho Estadual de Educação
– CCE – menção máxima nos itens que dizem respeito ao acervo e recursos da Biblioteca.
O Sistema Integrado de Bibliotecas desenvolve ações estratégicas voltadas ao
desempenho das atividades acadêmicas, como suporte informacional necessário ao bom
andamento dos cursos que UEFS oferece. Para tanto, tem investido, permanentemente, no seu
quadro de pessoal e no aperfeiçoamento tecnológico, buscando imprimir agilidade e
segurança aos serviços, e atender à demanda. Tem-se observado que, a cada semestre, esta
demanda se expande, consideravelmente, devido à Biblioteca oferecer maior flexibilidade
para acesso à informação. A tabela 39 apresenta o fluxo no Sistema de Bibliotecas, no
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atendimento às necessidades informacionais dos usuários na BCJC e nas diversas bibliotecas
setoriais, onde se efetua a recuperação da informação.
Dentre outros serviços desenvolvidos, a Biblioteca Central Julieta Carteado é também
responsável pela normalização das publicações seriadas e monográficas editadas pela UEFS.
Essas publicações são identificadas nacionalmente, através
das solicitações do Insternational Standart Serial Number ISSN, a Biblioteca Nacional, e o International Satndart

Book Number - ISBN, no Instituto Brasileiro de Ciências e
Tecnologia - IBICT. Este ano a Biblioteca normalizou e
encaminhou solicitação do ISS/ISBN para 13 publicações
de pesquisadores da UEFS.
A Biblioteca Central Julieta Carteado, através de um corpo funcional, que é capacitado
permanentemente para lidar com as novas tecnologias, mantém uma diversificação de
produtos e serviços por meio de pesquisas eletrônicas (Bases de Dados, CD ROM e On-Line),
Portal da CAPES e solicitações através da Comutação Bibliográfica - COMUT, buscando
contribuir na conquista dos objetivos institucionais, na ampliação das oportunidades de acesso
ao conhecimento e, conseqüentemente, uma maior dinamização da produção científica na
UEFS.
Devido à paralisação das atividades acadêmicas,
durante o período de greve (setembro a novembro) a
utilização

dos

serviços

sofreu

um

significativo

decréscimo, em comparação ao ano anterior, conforme
demonstrado na tabela 40.
Para adequar o acervo do Sistema de Bibliotecas da UEFS às novas demandas
acadêmicas, obedece às diretrizes e políticas voltadas às necessidades informacionais da
comunidade universitária. Assim são consideradas prioridades aquelas que envolveram
projetos de implantação de cursos, qualificação e avaliação de cursos e custos dos materiais
bibliográficos.
Foram investidos, durante o período de 2003,
recursos da ordem de R$ 469.747,11 (quatrocentos e
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sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e onze centavos) na manutenção e
desenvolvimento das ações do Sistema de Bibliotecas durante o ano de 2003, conforme
demonstrado na tabela 44.
A Biblioteca desenvolve ações extensionistas objetivando divulgar valores artísticos
da comunidade interna e da região, promover o contato com as variadas formas de expressão
da cultura, divulgar a produção acadêmica e literária dos discentes e os resultados de
pesquisas. Esta iniciativa tem resultado, sempre, em uma maior integração entre a
Comunidade Universitária e o SISBI/UEFS. Em 2003, por exemplo, foram promovidas 13
exposições que incluíram mostra de arte, resultados de pesquisas, além de atividades de
treinamento, palestras, apresentação de teatro e lançamento de livros.
Procurando atender, de forma satisfatória, a crescente demanda que emerge com a
criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, e a implantação de projetos e
pesquisas na universidade, a Biblioteca
implementa a capacitação profissional de
sua equipe, incentivando o ingresso em
cursos

de pós-graduação.

Atualmente

participam do acesso ao Mestrado em
Gestão, promovido pela UEFS, 06 (seis)
técnicos do quadro de funcionários. Várias
outras ações, voltadas para a capacitação,
foram

desenvolvidas

em

forma

de

participação em cursos, treinamentos,
seminários, congressos e encontros realizados no estado da Bahia e fora:
♦ Treinamento da Base de Dados Compendex, ministrado pela Biblioteca Central da
UFBA. Objetiva atualizar quanto às mudanças e novidades implantadas pela Base
Compendex, especializada em engenharia, a fim de formar uma equipe capacitada para

oferecer suporte informacional adequado às pesquisas desenvolvidas pela UEFS, com
carga horária de 4h, capacitando cinco bibliotecárias.
♦ Jornada do Portal da CAPES, promovido pelo Ministério da Educação, em Brasília,
objetiva atualizar as informações sobre o acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, para
atender aos estudantes de pós-graduação, pesquisa e extensão, possibilitando melhorar a
qualidade da produção científica. A carga horária de 16h, capacitou-se uma bibliotecária.
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♦ Curso de Elaboração de Trabalhos Científicos, realizado na Biblioteca Pública de
Salvador, visa capacitar os bibliotecários na elaboração de trabalhos científicos, de
conclusão de cursos de graduação, dissertações e teses para uma adequada utilização das
Normas da ABNT. O Curso constou de 40h e capacitou cinco bibliotecárias.
♦ Curso de Comunicação e Cultura Contemporânea: Telemática nas Organizações e na
Sociedade, promovido pela Faculdade de Comunicação, Salvador, objetivando facilitar a
compreensão sobre o processo de rede, sua função e complexidade - 01 Bibliotecária.
♦ IV CINFORM E II Seminário de Bibliotecas Universitárias do Nordeste – Carga
horária de 24h, com participação de seis bibliotecárias.
♦ Bienal do Livro, ocorrida em Salvador, com carga horária de 4h, com a participação de
uma bibliotecária.
♦ Encontro de Editores Universitários do Norte/Nordeste – ABEU, ocorrido em
Salvador, com carga horária de 32h, com a participação de uma bibliotecária.
♦ XXVI Congresso da Intercom, realizado em Belo Horizonte. Teve como objetivo
desenvolver estudos interdisciplinares no campo da comunicação. Um servidor da área de
Relações Públicas participou, apresentando trabalho científico no Núcleo de Teorias da
Comunicação. A carga horária desse evento foi de 40h.
♦ Treinamento das Bases de Dados da EBSCO – Direcionado para atender a
bibliotecárias e funcionários que atuam no atendimento de Referência, objetivou
apresentar a forma de pesquisa nas Bases da EBSCO, com carga horária de 08h.
♦ Reunião do COMUT, realizada em Salvador, com vistas à atualização da mais recente
versão do COMUT. Carga horária de 08h, capacitando três bibliotecárias.
♦ IV Workshop Brasileiro de Inteligência Competitiva, realizado em Salvador. Os temas
em pauta foram os seguintes: O Tecnológico e a Inteligência nas Organizações; As
Tecnologias da Informação: Ética, Segurança e Competitividade na Esfera da Inteligência
Competitiva; Temas Emergentes em Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento;
Inteligência Competitiva: Visão do Futuro; Gestão por Competência e Aprendizagem
Organizacional como Suporte à Inteligência Competitiva. Caga horária de 24h,
participação de uma bibliotecária.
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♦ I Seminário Internacional de Estudos Midiáticos Bahia–Quebec, na FACOM-UFBA,
objetivando a presentar trabalho científico no grupo de trabalho Televisão 1 – 01
Bibliotecária.
♦ Curso de AACR2 – revisão 2002. Ocorreu no Campus da UFBA. O objetivo foi atualizar
o Código de Catalogação - AACR2. Carga horária 08h e participaram sete bibliotecárias.
♦ IX Encontro de Editores Científicos, em Caxambu, Minas Gerais. As discussões se
deram em torno dos temas iniciativa e programas de apoio à periódicos científicos
brasileiros e Avaliação da qualidade de periódicos científicos. A carga horária de 32h,
com a participação de uma bibliotecária.
♦ Curso: Construindo Bibliotecas Digitais. Ocorrido na Universidade Católica do
Salvador, com o objetivo de oferecer conhecimentos sobre implantação de Bibliotecas
Digitais. A carga horária de 40h, tendo participado duas bibliotecárias.
♦ I Seminário de Redação da Vida Acadêmica. Ocorreu na UNIB, em Salvador. O
objetivo foi proceder à Apresentação das Normas da ABNT, APA e Anglo-Saxônica e
exercícios de como redigir apresentação de Projetos de Pesquisa. Carga horária de 16h,
com participação de quatro bibliotecárias.
♦ Treinamento de Base de Dados Alemã. Realizado no ICBA, Salvador; abordou questões
sobre pesquisa em bases de dados alemãs. Carga horária de 08h, tendo participado uma
bibliotecária.
Tabela 38 - Demonstrativo dos serviços oferecidos e da demanda no Sistema de
Bibliotecas da UEFS
2001

ANO/
UNIDADE

Consulta

Emprést

2002
Fluxo

Fluxo

Consulta

301.930 555.066 1.564.422

Emprést.

Fluxo

-

500.531

461.616

BSEB

4.736

-

3.702

15.389

-

1.654

8.187

1664

9878

BSMG

17.685

-

1.834

37.502

-

1.332

30.708

-

2631

BSPK

13.535

-

13.150

17.770

-

10.325

13.351

-

8497

BSOA*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BSML

24.461

-

13.824

34.002

-

45.856

59.870

-

43049

BSSB

8.432

2.654

31.381

10.110

1.124

42.403

10.775

3950

34215

261.771 611.553

446.616

-

598.801

530.465

334.843

Emprést

BCJC

TOTAL

259.117 547.662

Consulta

2003

301.930 656.636 1.687.313

Fonte: BCJC – Direção - Dez. 2003
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Tabela 39 – Demonstrativo dos serviços oferecidos e da demanda da BCJC
SERVIÇO

* CONSULTAS
EMPRÉSTIMO
Levantamento Bibliográfico
Visitas Orientadas
Acesso à Base de Dados em
CD-ROM e ON-LINE
Acesso á Internet
COMUT
DSI
Portal da
CAPES(Treinamento)
Expos. Artística
Atividades Exp. Painéis
Extensioni Científicos
stas
Lançam. Livros
Apresentação
Teatral
**Treinamento Graduação
do Usuário
PósGraduação
Revisão e Normalização
Bibliográfica
Leitores Inscritos
Fluxo

2000

22.38
3
234.6
12
298
24
3.844
11.41
4
1.321
1.263

%

2001

%

10,1 461..619 20,7
3
5
9,30 259..117 11,0
4
255 97 728 -

2002

%

2003

334..84
3
301..93
0
367
322
475

-

156.44
2
-

-

160
15
1513

-

14.470

-

23.514

-

30.717

-

1.297
956
205

-

1.905
449
370

-

1.387
305
304

-

10
06

-

12
10

-

08
03

-

03
10

-

01
-

-

01

1.360
449

-

1.404
417

-

753
429

-

714
75

100

-

91

-

75

-

141

7.492
555..06
6

-

500.53
1

492..27 17,6 547..662 11,1
3
0
2
Fonte: BCJC – Direção – dez./2003

%

Obs: A partir de 2002 foram excluídos do item consulta os valores referentes ao Comut,

Acesso à Internet e Base de Dados que passaram a ser contabilizados individualmente.
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Tabela 40 - Demonstrativo da evolução do acervo de livros - BCJC

LIVROS
Volume Inicial

ANO

AQUISIÇÃO

Do Acervo
Título

COMPRA

Exemp.

130.959
1999
151.256
2000
54.165
160.004
2001
2002 58.523 169.962
2003 62.638 179.427

DOAÇÃO

TOTAL DO
ACERVO

CRESCIMENTO

Título

Exemp.

Título

Exemp.

Título

Exemp.

Título

Exemp.

-

16.703

3.594

-

20.297

-

151.256

-

6.675

-

2.073

-

8.748

54.165

160.004

2.692

7.916

1.666

2.042

4.358

9.958

58.523

169.962

1.883

6.497

2.232

2.968

4.115

9.465

62.638

179.427

659

2.637

1.554

1.979

2.213

4.616

64.851

184.043

Fonte: BCJC – Seção de Aquisição/dez./2003

Tabela 41 - Demonstrativo da evulução do acervo de periódicos - BCJC

PERIÓDICOS
AQUISIÇÂO
ANO
1999
2000
2001
2002
2003

ASSINATURA

RENOVAÇÃO

DOAÇÃO

Título
inicial

Estrang.

Nac.

Estrang.

Nac.

Estrang.

Nac.

1.247
1.567
1.669
2.069
2.485

6
65
1
-

7
114
9
-

112
82
71
97
-

154
78
81
140
66

12
42
8
4
-

308
49
61
165
-

TOTAL

%

1.567
1.669
2.069
2.485
2.551

6,51
23,97
20,11
2,66

Fonte: BCJC – Seção de Periódicos – nov./2003

Tabela 42 - Demonstrativo do acervo de livros do SISBI por
área do conhecimento

ÁREA DO
CONHECIMENTO

TÍTULOS EXEMPLARES

Ciências Exatas e da Terra

4.103

14.000

Ciências Biológicas

2.626

7.991

Engenharia – Tecnologia

2.632

7.742

Ciências da Saúde

5.853

16.579

Ciências Agrárias

1.117

2.098

Ciências Sociais e Aplicadas

20.436

62.723

Ciências Humanas

10.619

26.003

Língua – Literatura – Artes

17.910

43.053

Generalidades

2.113

7.006

Fonte: SISBI/UEFS-dez./2003

95

Tabela 43 - Investimentos efetuados em 2003
DESCRIÇÃO

Livros

Valor (R$)

130.350,21

Periódicos e Bases de Dados
Recuperação do acervo

22.296,90
5.100,00

Informatização e atualização do sistema

312.000,00

TOTAL

469.747,11

Fonte: Seção de Aquisição dez./2003
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Observatório Astronômico Antares

O Observatório Astronômico Antares desenvolve
atividades voltadas para as áreas de astronomia,
astrofísica, meteorologia e sensoriamento remoto. Vem
implementando importantes ações de apoio ao ensino de
graduação, notadamente nas áreas de Geociências,
Engenharia, Matemática e Física.
Com uma estrutura dotada de equipamentos com
moderna tecnologia, o Observatório vem se consolidando
como espaço de referência para as escolas, notadamente as
do ensino básico Registra uma média mensal de 1.400
visitas de professores, alunos e pessoas da comunidade.
Em 2003, objetivando melhorar tanto a infraestrutura física, quanto às instalações internas e os equipamentos, foram realizados serviços
de pintura, reforma e adaptação, ampliação do acervo de livros e periódicos.
Também foi construída uma sala, para apoio ao Curso de Física, equipada com
sistema de rede para computadores.
Investimentos, no que tange à melhoria dos equipamentos: revisão na
instalação da estação base de dupla freqüência da Trimble, no NUSERE, com
aquisição de monitor de 17 polegadas Studio Work, e implantação de mastro em
tubo galvanizado para colocação da antena de GPS no prédio do Nusere e nos
espelhos de cinco telescópios.
Ainda, para melhoria das suas ações, o Antares recebeu, por doação, um veículo
Marca Renault Máster, com 16 assentos.
Diversos projetos e atividades de grande relevância para a comunidade foram
desenvolvidos em 2003, destacando-se:


Realização de duas expedições para o local da
queda do Meteorito de Bendengó, na cidade de
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Monte Santo – Bahia, objetivando resgatar a história científica do acontecimento, fazendo
com que as novas gerações possam ter ciência de como aconteceu todo o processo desde a
queda do Meteorito até o seu transporte para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Na
primeira expedição, em 2002, foi realizado o levantamento planialtimétrico do local da
queda, com estação total georeferenciada, com gps diferencial das coordenadas
geográficas do local onde foi encontrado o meteorito de Bendegó. A segunda expedição
foi realizada em conjunto com o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, e foi utilizado
um magnetômetro de próton para a realização dos trabalhos. O objetivo principal desse
trabalho, foi de localizar possíveis pedaços do Meteorito de Bendegó, que provavelmente
tenham se espatifado quando da sua entrada na atmosfera. Foram feitos trabalhos de
levantamento planialtímetrico com estação total e estaquiamento de 20 em 20 metros,
tendo como ponto de referência o local da queda (eixo) e georeferenciando com GPS, e
levantamento gravimétrico de 10 em 10 metros.


Realização de um acompanhamento fotográfico do Eclipse total
da Lua (de 16 de maio), com a elaboração de gráficos da entrada e

saída da sombra, e vasto material fotográfico. O Observatório
Antares foi aberto à comunidade em geral, promovendo sessões de
palestras ilustrativas sobre o evento no auditório, com projeção de filmes, e
disponibilizando seis telescópios e estagiários, que atenderam mais de 800 pessoas,
especialmente alunos de escolas públicas e particulares.


Elaboração do Projeto Geração de Mapas Plani-Altimétricos
para o Centro Industrial do Subaé, com o objetivo desse trabalho

foi mapear as seguintes componentes geográficas das sedes das
indústrias instaladas, ruas, avenidas, locação de postes, e terrenos
sem edificações, definindo pontos cotados e calculados, curvas de
nível, com espaçamento entre as curvas de nível de 1 metro obtidas a partir da
interpolação dos pontos cotados (RMS – Root Mean Square menor que 0.50 metros).


Elaboração do Projeto de Geração de Mapas para a futura instalação do Pólo
Logístico de Feira de Santana, com o objetivo de mapear os componentes geográficas

das vias de acesso, estradas vicinais, cercas, postos de combustíveis, edificações existentes
ao longo do Projeto e medida de distâncias entre os pontos cotados e calculadas curvas de
nível, com espaçamento entre as curvas de nível de 1 metro obtidas a partir da
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interpolação dos pontos cotados (RMS – Root Mean Square menor que 0.50 metros). O
referido trabalho foi solicitado pelo Centro Industrial do Subaé.


Construção de uma Réplica do Meteorito de Bendegó, em

fibra de vidro e papel machê, assim como um pedestal feito em
mármore, igual ao edificado em 1888, cujo original encontra-se
no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A referida réplica
encontra-se instalada no hall de entrada do Observatório Antares.


Confecção de material de divulgação, com impressão de dois mil folders coloridos,
contendo todas as atividades, pesquisas e serviços prestados pelo Observatório
Astronômico Antares da UEFS, para distribuição aos alunos e
professores visitantes.



Elaboração e impressão do Anuário Astronômico para o ano 2003,
com 325 páginas em forma de livro, contendo dados de constantes
astronômicas, fases da lua, elipses, calendários, fenômenos
astronômicos, nascer e ocaso do Sol, da Lua e dos principais
planetas.



Confecção de 2.000 mapas impressos da Lua com a cratera Santos Dumont, que foram
distribuídos com os alunos das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares.



Atualizações no mapa cartográfico digital de Feira de Santana e distritos, com
informações de ruas e bairros.



Elaboração de plantas cartográficas para a Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, constando da roteirização de corredores de tráfego dos
ônibus urbanos, para todos os bairros e distritos, visando a implantação do sistema
integrado dos transportes coletivos.



Elaboração e impressão de diversos mapas geográficos do Estado da Bahia, com a
localização e área de atuação das polícias Civil e Militar, visando o serviço de integração
das mesmas, por solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.



Elaboração de diversos mapas cartográficos para servir ao Corpo de Bombeiros de Feira
de Santana, com a marcação e inclusão de pontos críticos e locação de pontos para coleta
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de água. Na elaboração do mapa de roterização, levou-se em consideração os corredores
de tráfego para os horários de picos e congestionamento.


Realização da 1º Olimpíada de Astronomia do Observatório Astronômico Antares, que
contou com a participação de 45 alunos selecionados, de praticamente todo o Estado da
Bahia, e principalmente, de alunos da UEFS, na área de Física, Geografia e Matemática.
Para a seleção desses alunos, foram aplicadas provas escritas, constando de duas fases.
Aos alunos primeiros colocados, foram concedidas medalhas e certificados. As inscrições
foram realizadas pela internet. A supervisão dos trabalhos e elaboração de provas, foram
feitas pelos Professores do Curso de Física da UEFS. Essa Olimpíada de Astronomia,
também contou com a parceria da Fundação Vítae.



Realização do 1º Festival de Astronomia da Primavera. O público em geral, durante uma
semana, marcou grande presença, com participação de aproximadamente 950 pessoas,
incluindo alunos, interessados e professores de diversos níveis. Neste Festival de
Astronomia, foram realizadas oficinas, diversas palestras com cientistas convidados da
USP e do Instituto Nacional de Atividades Espaciais,
apresentação de vídeos científicos, sessões no Planetário
e observações diretas ao telescópio de astros do
firmamento. A supervisão dos trabalhos e elaboração dos
eventos contou com a participação dos técnicos do
Observatório Astronômico Antares e de Professores do
Curso de Física da UEFS. Esse Festival de Astronomia
da Primavera, contou com a parceria da Fundação Vítae.
O Observatório atendeu 14.651 pessoas em 2003 -

conforme demonstrado na tabela 46, provenientes de escolas

Tabela 46 – Demonstrativo de
visitação pública em 2003

MESES
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
TOTAL

VISITAS
48
1.462
1.978
766
743
792
2.229
2.881
2.557
1195
14.651

Fonte: Observatório Antares

particulares e públicas, como também de grupos religiosos da cidade de Feira de Santana e
região, estendendo esse atendimento também aos dias de Sábado e Domingo.
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Administração, Planejamento
e Serviços
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Pró Reitoria de Administração e Finanças

Responsável pela gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais existentes na
Universidade Estadual de Feira de Santana, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças tem
trabalhado sistematicamente na tarefa de manter toda a infraestrutura de apoio ao ensino,
pesquisa e extensão, em condições adequadas para o cumprimento de sua missão e,
consequentemente, para o normal desenvolvimento dos trabalhos das diversas unidades da
UEFS. Desta forma, procurou desenvolver, durante o ano de 2003, ações voltadas para a
melhoria do entrosamento entre os componentes organizacionais administrativos e
acadêmicos, visando a agilização dos seus procedimentos e, principalmente, dos processos
que se referem ao gerenciamento das questões institucionais dentro de um contexto
estratégico previamente definido.
Direcionando suas ações para um trabalho que a todos procurou envolver, estreitando
relacionamentos, a PROAD foi uma aliada constante no profícuo trabalho desenvolvido por
todo o ano, apoiando as mais variadas investidas setoriais, quer na complexa busca e absorção
de novas e avançadas tecnologias, quer nas rotineiras tarefas de suprir adequadamente, com
materiais e serviços, as diferentes áreas desta Universidade.
Recursos Humanos
Com o crescimento das ações desenvolvidas pela UEFS através de suas diferentes
áreas, especialmente as do ensino, da pesquisa e da extensão, tornou-se necessária a
ampliação do seu contingente de docentes e de servidores técnico-administrativos, como
forma de garantir o atendimento das demandas decorrentes do acelerado desenvolvimento de
atividades em áreas específicas.
Esta ampliação se deu com a preocupação da inserção de novos profissionais com a
qualificação exigida para o momento presente, tomando-se por base o fato de que, como
organizações prestadores de serviços que têm como principal patrimônio a competência
intelectual de seus integrantes, as universidades entendem que a qualidade do seu pessoal é
imprescindível para que ela apresente a eficácia e a eficiência desejadas. E por assim
entenderem, intensificam dia após dia os investimentos na capacitação dos seus quadros,
102

acreditando verdadeiras as observações de que um pessoal docente de alta qualidade e
fortemente motivado e uma cultura profissional que o apóie são condições essenciais para
atingir a excelência acadêmica.
Dentro dessa linha de pensamento e objetivando melhorar o desempenho funcional e
conseqüentemente a eficiência das suas ações gerenciais, a Universidade Estadual de Feira de
Santana continuou investindo em 2003 na capacitação do seu corpo técnico-administrativo,
adotando política semelhante àquela desenvolvida em relação aos docentes e que tem
propiciado resultados significativos. Com isto, elevou o número de servidores cursando a pósgraduação stricto sensu, passando de 10 para 51 o quantitativo daqueles que estão em cursos
de Mestrado totalmente financiados pela Instituição.
A Tabela 44 mostra a nova configuração do quadro de servidores técnicoadministrativos da UEFS a partir dos novos investimentos feitos.
Tabela 44 - Quadro Técnico-Administrativo da UEFS – 2003.
Escolaridade / Titulação
1º Grau 1º Grau 2º Grau 2º Grau 3º Grau 3º Grau
GRUPO

Incomp Compl. Incomp Compl. Incomp Compl. Espec. Mestr.

Total

NA

26

1

1

17

2

1

-

-

48

NM

7

9

3

107

25

43

16

-

210

NS-1

-

-

-

-

-

46

-

-

46

NS-2

-

-

-

-

-

3

95

22

120

Relotados

-

-

-

14

-

1

-

-

15

Procurador

-

-

-

-

-

1

-

1

2

138

27

95

111

23

441

TOTAL
33
10
4
Fonte: PROAD / Sub-Gerência de Pessoal

Ainda com relação ao seu quadro funcional, a UEFS elaborou, neste ano de 2003, o
Plano de Desenvolvimento Institucional do Servidor Técnico-Administrativo, com o qual
objetiva subsidiar a implementação de uma política de desenvolvimento de pessoas, voltada
para a capacitação do servidor em todos os níveis, dentro da dimensão integrada de cidadania,
competência e consciência da dimensão do seu papel, relacionado ao dever da Universidade
em oferecer serviços públicos de qualidade à sociedade. Este plano deve ser discutido com a
categoria e sua implantação poderá ocorrer a partir dos primeiros meses do próximo ano.
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Material e Patrimônio
Na área da administração de material e patrimônio, a UEFS tem buscado implementar
ações que garantam o atendimento das suas necessidades na exata medida dos recursos
disponíveis. Com isto, tem desenvolvido gestões no sentido de racionalizar a aquisição,
guarda e distribuição de materiais, atuando junto as diferentes Unidades administrativas e
acadêmicas com o objetivo de estabelecer um planejamento capaz de garantir o abastecimento
de todas elas de forma racional e econômica, observados os princípios que norteiam a
administração pública.
No que se refere a questão patrimonial, a atenção da PROAD durante o exercício de
2003 esteve inteiramente voltada para o aprimoramento dos controles disponíveis, cuja
eficácia se torna cada vez mais necessária diante do crescimento institucional e do
conseqüente aumento do volume de bens nela disponível.
Orçamento e Finanças
Responsável pela gestão financeira da UEFS, a PROAD administrou durante o ano de
2003 um orçamento inicialmente previsto em R$70.967.000,00, ao qual foram adicionados
recursos suplementares que garantiram o encerramento do exercício com um orçamento na
casa dos R$72.517.000,00 (Setenta e dois milhões, quinhentos e dezessete mil reais), dos
quais R$60.457.000,00 (83,37%) provenientes do Tesouro do Estado. Vale ressaltar que a
execução do orçamento foi efetivada em 87,85% de sua totalidade, uma vez que não se
conseguiu efetuar a captação de todos os recursos alocados em rubricas de fontes diversas
àquela do Tesouro Estadual. Com relação aos recursos do Tesouro, a execução atingiu o
percentual de 99,88 %, representando em valores a quantia de R$60.387.290,84. Desse total,
76,34% foram consumidos com o pagamento de pessoal, ficando o restante distribuído entre
os diferentes dispêndios de custeio e investimento da Instituição.
A Tabela 45 mostra toda a execução do orçamento da UEFS no exercício,
demonstrando os valores orçados e gastos por Atividade e Projeto e os seus respectivos
percentuais.
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Tabela 45 - Demonstrativo de Execução orçamentária - Exercício 2003
Classificação
Pessoal

Fontes
Tesouro

Dotação Final
Valor
%

Executado
Valor
%

46.139.000,00

63,63

46.096.158,29

99,91

46.139.000,00

63,63

46.096.158,29

99,91

9.460.742,00

13,05

9.445.960,52

99,84

571.000,00

0,79

161.291,48

28,25

Total de Atividade

10.031.742,00

13,83

9.607.252,00

95,77

Tesouro

4.857.258,00

6,70

4.845.172,03

99,75

11.489.000,00

15,84

3.155.320,25

27,46

Total de Projeto

16.346.258,00

22,54

8.000.492,28

48,94

Total Tesouro

60.457.000,00

83,37

60.387.290,84

99,88

Total Outras Fontes

12.060.000,00

16,63

3.316.611,73

27,50

72.517.000,00

100,00

63.703.902,57

87,85

Total de Pessoal
Atividade

Tesouro
Outras Fontes

Projetos

Outras Fontes

TOTAL
Base: 31/12/03.
Fonte: SICOF
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Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional

A Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN) é responsável
pelos assuntos relacionados com o planejamento e desenvolvimento organizacional da
universidade e a programação orçamentária.
A ASPLAN tem como atribuição oferecer suporte e assistência aos demais órgãos da
universidade na definição e elaboração de planos, programas e projetos, coordenar, organizar
e controlar as atividades de planejamento, orçamento e desenvolvimento organizacional, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pela administração superior da universidade, e de
acordo com a legislação em vigor, promover ações para a melhoria e qualidade da
metodologia utilizada no planejamento global e setorial da universidade, e assessorar a
reitoria e demais órgãos da universidade nos processos de captação de recursos e
desenvolvimento organizacional.
Desenvolvimento Organizacional
Buscando assumir o desafio inerente ao seu próprio papel no que concerne ao
desenvolvimento organizacional, em 2003 define ações estratégicas dentro dessa nova feição.
Para cumprir esse papel, elabora dois grandes projetos: o Plano Institucional de
Desenvolvimento do Servidor Técnico Administrativo e o Plano de Estudos da Configuração
Organizacional - dimensão humana e aspectos estruturais, conforme resumidos a seguir.
O Plano Institucional de Desenvolvimento do Servidor Técnico Administrativo
tem como objetivo assegurar a implementação de uma Política de Recursos Humanos voltada
para o desenvolvimento do servidor técnico administrativo em todos os níveis, dentro da
dimensão integrada de cidadania, competência e consciência do dever da Universidade em
oferecer serviços públicos de qualidade à sociedade, e propiciar investimento na valorização
do potencial humano, através de mecanismos de profissionalização dos servidores técnicoadministrativos, desenvolvendo ações para estímulo ao desenvolvimento permanente. Está
estruturado em duas linhas de ações estratégicas assim definidas:
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1 - Incentivo à formação do servidor técnico-administrativo, objetivando a elevação de
nível educacional, abrangendo os seguintes aspectos:

− apoio à formação em nível básico de escolaridade - fundamental e médio;
− incentivo à formação em nível superior;
− incentivo à pós-graduação.
2 - Capacitação do servidor técnico-administrativo, abrangendo os seguintes aspectos:

− Desenvolvimento de Lideranças - Atividades voltadas para o desenvolvimento e
capacitação de gestores e líderes.
− Desenvolvimento Pessoal - Atividades voltadas para o servidor no seu aspecto
pessoal como ser individual e grupal, no contexto das inter-relações humanas
dentro da organização.
− Desenvolvimento Profissional - Atividades estabelecidas para aperfeiçoamento da
capacidade técnica visando o desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias a um melhor desempenho.
O Plano de Estudos da Configuração Organizacional: dimensão humana e
aspectos estruturais, tem o objetivo de lançar um olhar crítico para dentro da instituição,

entender mais profundamente como acontecem as relações internas, como são
operacionalizados os seus valores, e como as pessoas nela integradas se sentem e percebem a
instituição e o seu próprio papel em relação aos objetivos institucionais.
Os estudos sobre a configuração organizacional da UEFS e sobre os aspectos
relacionados à compreensão da dimensão humana, visam produzir informações que sirvam de
instrumento para a tomada de decisão administrativa, no que diz respeito ao reordenamento
estrutural formal-legal da instituição, e ao desenvolvimento de pessoas, propiciando
condições para repensar o conceito, as concepções, os procedimentos de trabalho, as relações
internas, a estrutura institucional e os critérios e procedimentos na administração.
Um outro projeto desenvolvido pela ASPLAN teve como objetivo preparar dirigentes
e funcionários da UEFS para uma melhor convivência com o ambiente de diversidade,
interagindo com os desafios do contexto, e as especificidades da gestão universitária. Foi o
projeto do Curso Básico de Gestão Universitária, destinado a fornecer instrumentos
metodológicos e fundamentos teóricos necessários para a formação de uma consciência crítica
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do processo de gestão, para o entendimento das profundas mudanças que ocorrem no
ambiente universitário e suas implicações nos aspectos gerenciais, e para a adequada
percepção das diversas dimensões que envolvem as especificidades da administração
universitária.
Paralelamente a essas ações, a ASPLAN buscou organizar-se internamente e, ainda em
2003, definiu os seguintes objetivos estratégicos para 2004:
1. Assessorar a Universidade no desenvolvimento de uma gestão estratégica –

objetivando implementar ações para o desenvolvimento do servidor, desenvolver estudos
sobre a configuração organizacional, desenvolver modelo e metodologia do Plano Estratégico
da UEFS, apoiar na consecução de estratégias de captação de recursos, e instrumentalizá-la
para maior eficiência e eficácia na gestão dos processos.
2. Buscar a eficácia e qualificação da gestão orçamentária - objetivando dotar a

Instituição de mecanismos mais eficazes de gestão orçamentária.
3. Assegurar a eficácia na gestão da ASPLAN - Elaboração e acompanhamento

sistemático do Planejamento Estratégico da ASPLAN; Fortalecer a imagem da ASPLAN;
Buscar estratégias para implementação dos projetos; Desenvolver novos projetos de interesse
institucional; Propor intervenções para melhorias dos processos (informatização, etc.); Buscar
a integração e interação com outros setores; Implementar ações para uma gestão participativa
na ASPLAN;
No desenvolvimento das suas atividades, a ASPLAN tem procurado priorizar as ações
institucionais caracterizadas como fatores críticos de sucesso, evidenciadas nas reflexões
estratégicas que deram base para este trabalho: aprimorar o sistema de planejamento; ampliar
a integração com as unidades; intensificar a formação de capital intelectual; ajustar sua
Estrutura Organizacional aos novos desafios institucionais; modernizar a comunicação
interna; aprimorar a articulação com seus parceiros; e implantar instrumentos de avaliação de
desempenho (indicadores).

108

Unidade de Desenvolvimento Comunitário

Programa de Assistência Social
Para promover a interação e assegurar a política de assistência à comunidade
Universitária, a Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário – UNDEC,
órgão diretamente ligado à Reitoria vem implementando ações voltadas para o social,
objetivando a promoção da saúde integral do cidadão e buscando sempre, através das relações
sociais, interferir em situações que visam promover a melhoria da qualidade da vida.
A ampliação do atendimento em 2003, significa a garantia do crescimento da
Instituição estimulando, dessa forma, a sua consolidação.
Serviço de Saúde
O Serviço de Saúde Universitário – SESU, vem

proporcionando à Comunidade Universitária, extensiva a seus
dependentes, serviços nas áreas de prevenção à saúde: médica,
enfermagem,

odontologia,

psicologia,

nutrição,

social

e

laboratorial.
O serviço de saúde, objetivando melhorar a sua atuação,
promoveu a ampliação do corpo médico com a incorporação de
03 novos profissionais e fez com que mais 03 (três) bolsistas do curso de Odontologia
passassem a integrar os serviços de saúde na área de odontologia, perfazendo um total de 08
(oito) estudantes que participam do Programa Bolsa Estágio Acadêmico.
Este serviço atua na área preventiva com o Programa de Prevenção e Intervenção
em Doenças Cardiovasculares – PPIDCV – Fatores de Riscos (hereditariedade,

hipertensão, diabete, obesidade, etilismo, tabagismo, estresse, sedentarismo, alcoolismo,
dislipdemias e falência hormonal), e vem se firmando a cada ano por tratar-se de um
Programa multidisciplinar, envolvendo profissionais como cardiologista, enfermeiro,
nutricionista, psicólogo e assistente social, buscando medidas de intervenções e prevenções no
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sentido de promover uma melhor qualidade de vida para sua clientela – servidores e alunos da
UATI.
O SESU conta com Laboratórios que registram saldo positivo para a Instituição, pois
prestam serviços relevantes à Comunidade Universitária, incluindo membros de Programas
Institucionais como a Universidade Aberta à Terceira Idade, além de pessoas carentes de
bairros circunvizinhos.
No Laboratório de Análises Clínicas são realizados exames diversos: Parasitológico
de Fezes, Planotest, Tipagem Sanguínea, Sumário de Urina, Hemograma, Tempo de
Sangramento, Tempo de Coagulação, Contagem de Plaquetas, Glicemia, VHS, VDRL,
Falcização. Atende ainda, a clientela do Programa PPIDCV nos exames de Colesterol Total,
HDL, LDL, Triglicérides, Ácido Úrico, Uréia, Creatina.
No Laboratório de Sorologia são realizados diagnósticos para Leshmaniose Visceral
Canina, como também para Doença de Chagas em crianças de 07 a 14 anos, através da reação
de Imunuofluorescência Indireta.
Neste ano, biólogas dos laboratórios participaram de eventos como: V Encontro
Nacional de Biólogos em Natal; II Simpósio Internacional de Hemoglobinopatia, em
Salvador; IV Conferência Municipal de Saúde, em Feira de Santana; e I Jornada Internacional
de Educação e Saúde, em Feira de Santana – UEFS.
O

Serviço

–

Odontológico

SESU/ODONTO presta atendimento preventivo
e

curativo,

Comunidade

promovendo

saúde

bucal

Universitária,

à

realizando

orientação sobre higiene bucal; raspagem e
alisamento corono radicular com profilaxia
(limpeza);
fluorterapia

remoção

de

(aplicação

cálculos
tópica

de

(tártaro);
flúor);

dentística operatória (restaurações diversas); endodontia (canal); exodontia (extração simples)
e gengivectomia (cirurgia na gengiva).
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Serviço Social
Presta assistência à Comunidade Universitária atuando nas ações voltadas ao trabalho,
saúde, educação, assistência social, relações interpessoais e conflitos, objetivando a melhoria
na qualidade de vida.
Durante o ano de 2003, o serviço social acompanhou o Programa de Atenção aos
Portadores de necessidades Especiais - PAPO, realizando articulações com diversos setores da
UEFS para operacionalização do mesmo e do Programa PPASP - Prevenção ao Abuso de
Substância Psicoativas.

Integração com a Comunidade
As ações desenvolvidas no decorrer de 2003 vêm solidificar o trabalho dos anos
anteriores com o objetivo de beneficiar, integrar e desempenhar ações sócio-culturais, visando
resgatar a auto-estima da Comunidade Universitária promovendo, assim, a integração no
âmbito das relações interpessoais.
Convênios e Programas vêm sendo renovados e/ ou firmados com Empresas e
Entidades, a exemplo da UNIMED, UNIODONTO, SOCIELA/ODONTO SYSTEM, SESC,
Clube de Campo Cajueiro, Programa Habitacional do Servidor Público Estadual, Programa de
Arrendamento Residencial – PAR, Caixa Econômica Federal, entre outros.
Buscando a participação efetiva dos servidores, e por acreditar que esses momentos
proporcionam um relacionamento mais aprazível, encontros vêm sendo realizados em datas
comemorativas como: Festa Junina, Dia do Motorista, entre outros.
A UNDEC, também comprometida com a melhoria dos serviços prestados por
empresas terceirizadas na UEFS na área de alimentação, supervisiona e acompanha os
serviços, especialmente das Cantinas e Restaurante. Os serviços de inspeção e supervisão são
realizados por estagiários do curso de Engenharia de Alimentos, sob a orientação de
professores desta unidade.
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Programa Cidadão
Tem como finalidade desenvolver ações nas
áreas de Assistência à Saúde, Jurídica e Social,
destacando a melhoria de habitação dos servidores mais
carentes, distribuição de cestas básicas, buscando, dessa
forma, minimizar as diferenças sociais elevando a autoestima e a melhoria da qualidade de vida desses
servidores.
Até setembro de 2003, foram beneficiados mais 03 (três) funcionários da UEFS, com
cesta básica, totalizando 370 atendimentos.
Centro de Educação Básica
O CEB é composto pela Creche e Escola
Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental),
implantado na UEFS, para atender os dependentes de
servidores, de estudantes e da comunidade. O Centro
de Educação Básica, através do Programa de Atenção
Integral à Criança desde a Educação Infantil até a 6ª
Série (04 meses a 11 anos), vem dando salto qualitativo na
formação dessa clientela. Em parceria com a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, o CEB desenvolve um
trabalho

pedagógico

relevante,

destacando-se

pelos

resultados obtidos em todo o processo. É também, o CEB,
um espaço privilegiado como campo de estágio para os
cursos de Licenciatura na UEFS.
Casa do Professor
Espaço destinado a pernoite aos docentes da UEFS, sem residência em Feira de
Santana, e que, em face de suas atividades acadêmicas, no dia seguinte não podem retornar
para suas cidades de origem. Funciona em dois apartamentos para atender à demanda
solicitada, sendo um para o sexo masculino e outro para o sexo feminino.
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Assistência Estudantil
A UNDEC, através da Coordenação de Assuntos Estudantis, vem ao longo dos anos
desenvolvendo ações que assinalam o crescimento da Instituição e de forma compartilhada
consolidam o Projeto Institucional, possibilitando a todos igualdade de condições. Nesse
contexto, além do trabalho interativo, assegura o apoio às atividades promovidas pelos
discentes, através dos DA´s, Núcleos e DCE, tratando também dos Programas de Bolsas
Institucionais e Estágios Extracurriculares.

Residência Universitária
Implantada

desde

1992,

a

Residência

Universitária vem ao longo desses anos oportunizando
aos

estudantes

carentes

a

sua

permanência

na

Universidade, a fim de concluir seu curso de graduação.
Com uma boa infraestrutura instalada, a residência oferece 96 vagas, sendo 48 para cada sexo.
O acesso a este espaço é feito a partir de seleção prévia, através de abertura de Edital e análise
da Comissão Administrativa da Residência Universitária – COARUNI.
Desde 2002 ampliou a oferta de vagas, disponibilizando casa alugada extra-campus,
beneficiando mais 12 (doze) estudantes carentes.

Livraria Universitária
O Programa Interuniversitário de Distribuição do
Livro – PIDL, procura incentivar a divulgação de
publicações de editoras universitárias, bem como possibilitar
o acesso de estudantes e professores a tais publicações, contribuindo, desse modo, para a
socialização do conhecimento e a melhoria das atividades acadêmicas em Instituições de
Ensino Superior.
A livraria se destaca no âmbito cultural e científico, devido a seu caráter extensionista
na divulgação do conhecimento elaborado nas Instituições que integram o Programa.
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Demonstrativo do desempenho da UNDEC em 2003
Tabela 46 - Desempenho do Programa de Assistência Social
Serviços
Atend.
1 - Serviço Social
- Estudantes
867
- Professores
140
- Funcionários
540
- Comunidade Externa
132
2 – Centro de Educação Básica
- Creche
73
- Educação Infantil
162
- Ensino Fundamental
538
- Serviço de Pedagogia
2.616
- Serviço Psicopedagógico
311
3 - Residência
106
Universitária
61
4 – Casa do Professor
5 - Programa Cidadão
- Moradia
09
- Medicamentos
00
- Assistência Jurídica
163
- Cesta Básica
370
- Vale-refeição
252.897
6 – Programa de Incentivos
Estudantis
- Apoio p/ participação em
129
eventos internos
- Apoio p/ participação em
eventos externos
1.142
(Simpósios, Congressos,
Seminários, etc.)
- Balcão de Estágio (alunos
331
cadastrados)
- Programa Institucional de
95
Bolsas
7 – Integração da Comunidade
- Eventos Promovidos
02
8 – Livraria Universitária
- Livros Vendidos
595
TOTAL
Fonte: UNDEC

Tabela 47 - Desempenho do Programa de
Assistência à Saúde - Atendimentos e
procedimentos realizados em 2003
Serviços
Atendimentos Médicos e
Pediátricos
Programa de Intervenção em
Doenças Cardiovasculares
Serviços de Enfermagem
Serviços Odontológicos /
Odontopediatria
Serviços no Laboratório de
Análises Clínicas
Serviços no Laboratório de
Sorologia
Serviços de Psicologia

Atend.

719
346

5.147
-

Proced.

5.299
928
8.987
2.928
2.456
4.473

-

867

Serviços de Nutrição

-

256

TOTAL
Fonte: UNDEC

6.212

26.194
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Tabela 48 - Crianças atendidas na Creche em 2003
Classe
Berçário
Estudantes
03
Funcionários
04
Professores
01
TO T A L
08
Fonte: UNDEC

01 ano
09
06
03
18

02 anos
04
08
02
14

03 anos
11
16
06
33

TOTAL
27
34
12
73

Tabela 49 - Crianças Atendidas na Educação Infantil em 2003:
Classe
04 anos
Estudantes
08
Professores
00
Funcionários
12
Comunidade
30
Externa
TO T A L
50
Fonte: UNDEC

05 anos
07
02
14

06 anos
01
04
18

TOTAL
16
06
44

29

37

96

52

60

162

Tabela 50 - Crianças Atendidas no Ensino Fundamental em 2003:
Classe

Estudantes
Professores
Funcionários
Comunidade
Externa
TOTAL
Fonte: UNDEC

03
01
23

01
04
15

00
01
12

00
02
10

03
00
21

02
01
08

TOTA
L
09
09
89

33

44

21

23

202

108

431

60

64

34

315

226

119

538

1ªSérie 2ª Série 3ª Série 4ª Série 5ª Série 6ª Série
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Tabela 51 - Balcão de Estágio
Curso
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Farmacêuticas
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Licenc. em Ciências Biológicas
Licenciatura Educação Física
Licenciatura em Física
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura Letras com
Espanhol
Licenciatura Letras com Francês
Licenciatura Letras com Inglês
Licenciatura Letras Vernáculas
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Pedagogia
Odontologia
Ensino Fundamental
TOTAL
Fonte: UNDEC

Estudantes Encaminhados
147
79
54
04
35
02
23
11
04
44
10
20
08

11
15
21
21
08
23
18
00
558
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Assessoria Especial de Intercâmbio

Para que se compreenda corretamente a importância da cooperação interinstitucional e
internacional para a UEFS, é preciso ativar a memória para lembrar que a Universidade tem
como principais funções:
• Criar condições para o progresso das Ciências, e, para isso, deve contar com as condições
necessárias para a criação de recursos humanos, o que implica em transposição das
fronteiras geográficas, sendo de caráter transnacional;
• Formar profissionais para a sociedade que circunda a universidade, influenciando no local
e no nacional;
• Contribuir para o desenvolvimento regional e internacional;
• Exercer uma função social para o desenvolvimento intelectual e social (cf. Relatório
DELORS, 2000, para a UNESCO).

Impulsionadas pelo processo de globalização em marcha, as Universidades, mesmo
nos chamados países desenvolvidos, têm buscado estabelecer parcerias seja para o
desenvolvimento de projetos, seja para ampliar mercados, pois se criou uma forte
competitividade no meio acadêmico.
Outra não deve ser a postura da UEFS, e das demais universidades regionais, tanto do
Sul quanto do Nordeste ou de qualquer outra região do Brasil, pois são confrontadas aos
desafios de uma globalização muitas vezes desleal: trata-se de arregimentar parcerias, buscar
conexões e estabelecer articulações capazes de tornar viáveis projetos e programas de
interesse comum a parceiros separados por distâncias geográficas que não faz mais sentido.
Para isso, a Assessoria Especial de Intercâmbio (AESPI) está criando um banco de
dados capaz de oferecer à comunidade nacional e internacional um inventário sempre
atualizado dos programas e projetos desenvolvidos na UEFS.
Outra estratégia para redimensionar e otimizar as ações da AESPI é a constituição de
um GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR E INTERDEPARTAMENTAL
formado por professores, pesquisadores e empreendedores que vão colaborar para o
redimensionamento da AESPI tornando-a, em breve tempo, uma Assessoria de Cooperação
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Interinstitucional e Internacional mais ativa, eficaz e eficiente, oferecendo à comunidade
intercâmbios baseados na reciprocidade, capazes de contemplar os quatro principais eixos:
•

Mobilidade estudantil;

•

Mobilidade de professores;

•

Programa e projetos de pós-graduação e extensão;

•

Projetos de edição de obras, revistas e outros documentos.

Intercâmbio Científico / Cooperação Técnica
O número de Convênios e acordos de cooperação técnica e científica, firmados com
entidades públicas e privadas - nacionais e internacionais -, demonstra a integração e o
compromisso da Universidade com a comunidade, ao tempo em que contribui para o
cumprimento da sua função social.
Em 2003 a Universidade manteve-se firme na disposição de garantir o intercâmbio, a
cooperação técnica e a parceria com os mais diversos órgãos financiadores e incentivadores
da pesquisa e da cultura, firmando novos convênios e ratificando os já estabelecidos,
conforme demonstrado na tabela a seguir.
Tabela 52 - Demonstrativo dos convênios vigentes em 2003
NATUREZA

Público

Municipal
Estadual
Federal

QUANTIDADE
22
65
23

Local
Estadual
Nacional

110
19
30
03

América
Europa

52
02
18

SUBTOTAL

Privado
SUBTOTAL
Internacional
SUBTOTAL

TOTAL
Fonte: Assessoria de Intercâmbio

20
182
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Dentre os acordos aqui demonstrados, alguns mereceram destaque no exercício de
2003 pela contribuição que ofereceram à otimização das atividades de pesquisas em
desenvolvimento. São eles:


Convênio com o Ministério do Meio Ambiente para elaboração de um Plano de Gestão
Etno-Ambiental, juntamente com o povo Pankararé, visando estabelecer programas e
projetos para o fortalecimento e a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento
sócio-econômico daquela comunidade, que ao mesmo tempo possibilite e promova a
conservação da biodiversidade na Reserva Indígena.



Convênio com a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia,
visando a montagem de um Laboratório de Preparação de Amostras e Desenvolvimento
de Pesquisas em Física Experimental na UEFS.



Convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia – INPA, visando o estabelecimento de um programa de
cooperação técnico-científica para pesquisas, treinamentos, consultas, troca de
experiências e prestação recíproca de assistência, bem como do intercâmbio de
pesquisadores, professores, técnicos e estudantes (de graduação e pós-graduação) em
regime de mútua cooperação.



Convênio com a Semp-Toshiba Informática Ltda visando a cessão de equipamentos de
informática, bem como a assistência técnica e acompanhamento quanto a utilização
destes, que serão utilizados em Projeto de Pesquisa na área da Informática Educativa,
desenvolvido pela UEFS.



Convênio com a Universidade Federal da Bahia – UFBA,

com o objetivo de

compatibilizar iniciativas entre as partes signatárias, com vistas a fortalecer a linha de
pesquisa em Tecnologias Limpas, visando o desenvolvimento de pesquisas no Estado da
Bahia, através de cooperação acadêmica.


Convênio celebrado com o Centro Industrial do Subaé com o objetivo de desenvolver o
Projeto Diagnóstico Situacional para Implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos com Características Domésticas na Zona Industrial de Feira de Santana.
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Assessoria Especial de Informática

Em 2003 as ações na área de Tecnologia e
Informação na Universidade Estadual de Feira de
Santana proporcionaram às áreas acadêmica e
administrativa velocidades de acesso à Internet
duplicadas, aumento do número de computadores,
maior satisfação no que se refere ao atendimento
para manutenção de equipamentos, aumento do
número de pontos que dão acesso à Internet, entre
outros, assim destacados:

Manutenção de equipamentos
A Sub-Gerência de manutenção dos equipamentos passou por uma reestruturação das
suas atividades com a implantação de um sistema de controle de satisfação do usuário. Esse
sistema consiste em verificar o grau de satisfação do solicitante do serviço logo após a
execução do mesmo. Para agilizar o reparo e manutenção de equipamentos, que eram
executados fora da instituição, por terceiros, foi criada uma oficina nas próprias instalações da
UEFS, onde dois técnicos ficam responsáveis pela manutenção, e reposição de peças, e ainda
auxiliam os outros técnicos na manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos
distribuídos no Campus. Com esse novo procedimento foram atendidos 1339 chamados para
manutenção de equipamentos e suporte no ano de 2003.

Hardware
Para atender ao aumento da demanda por equipamentos de informática, algumas ações
foram implementadas, tais como o aluguel de 110 (cento e dez) computadores e o “upgrade”
(atualização) das máquinas com configuração ultrapassada, tornando-as compatíveis com a
atualidade.
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Rede UEFS
A REDE UEFS teve um crescimento modular de acordo com a estimativa, os
circuitos de acesso à Internet tiveram sua velocidade aumentada de 1 Mbps para 2 Mbps via
TELEMAR, e o acesso à REDE GOVERNO (PRODEB) teve um aumento de 128 Kbps para
256 Kbps. Ambos contribuíram na velocidade de tráfego de informações, dando maior
agilidade na comunicação realizada de forma remota.
O Campus Avançado de Santo Amaro foi beneficiado com a criação de um laboratório
de informática, tendo este, acesso à internet via UEFS, juntamente com os computadores da
administração deste campus.
Em 2003 foram instalados 132 novos pontos de rede, relocados 34, ampliando para um
total de 1992 os pontos distribuídos em toda a UEFS.
Software
Na busca de oferecer aos docentes, discentes e servidores da UEFS as tecnologias
modernas, na área de desenvolvimento de aplicações foram desenvolvidos e atualizados
softwares, tais como: Controle de Equipamentos (manutenção); Controle de TICKETS
(manutenção); Sistema de Controle Orçamentário (em desenvolvimento); Sistema de
Matrícula – CUCA (desenvolvimento, implantação e treinamento); Sistema para Controle de
Pessoal para o Departamento de Letras (em desenvolvimento); Sistema Semi-árido (em
desenvolvimento); Sistema de Controle de Materiais LABEXA - (desenvolvimento,
implantação e treinamento); Sistema de Atividades Complementares (desenvolvimento,
implantação e treinamento); Suporte à Divisão de Assuntos Acadêmicos.

Sites
Foram criados novos sites para: UEFS (site principal internet) http://www.uefs.br;
UEFS (site principal intranet) http://naja.uefs.br; Biblioteca Central Julieta Carteado –
http://www.uefs.br/biblioteca/; Colegiado do Curso de Direito – www.uefs.br/coldir; Fórum
Empresarial de Feira de Santana – http://www.uefs.br/fefs/; Núcleo de Estudos e Pesquisas na
Infância e Adolescência – http://www.uefs.br/nepa/.
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Estúdio / Videoconferência
Em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia no Programa de Formação Continuada para Professores da
rede pública, foi implantada uma “sala estúdio” para transmissão
de aulas via videoconferência, com equipamentos de última
geração, conforme fotos
A sala de videoconferência teve seu link para
comunicação com o exterior refeito,

reativando a

comunicação com outros países e estados da federação.
Assim, nesta sala foram apresentadas 08 videoconferências
com a Universidade de Sherbrooke (Canadá) e 13 com a
Universidade Federal de Santa Catarina.
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Assessoria de Comunicação

A Assessoria de Comunicação é responsável pela veiculação das ações desenvolvidas
pela UEFS através das suas diversas Unidades, desenvolvendo um sistemático trabalho de
divulgação institucional, produzindo e encaminhando constantes informações aos meios de
comunicação de Feira de Santana e Salvador, bem como, às publicações especializadas de
todo o país, buscando utilizar o potencial instalado pela mídia para ampliar e otimizar a
relação com a sociedade.
Dessa forma, ao estabelecer uma cooperação continuada com a imprensa, a ASCOM
consegue manter permanentemente aberto o canal de comunicação da Universidade com a
comunidade, facilitando a constante divulgação de suas atividades, seus avanços, suas
realizações e suas produções, possibilitando, não somente a difusão dos seus feitos, como
também, colocar à disposição da comunidade informações acerca de sua vida administrativa e
acadêmica.
Além de produzir informes regulares sobre a UEFS, a ASCOM desenvolve outras
importantes atividades, destacando-se o Jornal Intercampus, de circulação nacional, e a
elaboração de divulgação de Clipping mensal, contendo notícias relacionadas à instituição,
veiculadas na mídia impressa, e Clipping especializado.
Em 2003, a ASCOM desenvolveu as seguintes atividades:


389 press releases enviados;



854 matérias publicadas;



03 Jornal Intercampus publicados;



12 Clipping produzidos;



Participação em Feiras e Exposições.

A Assessoria de Comunicação atua, também, no campo das relações públicas,
elaborando roteiros e acompanhando visitas à UEFS, além de promover a divulgação de
eventos universitários junto a outras instituições de ensino superior, notadamente as
localizadas em Salvador (UFBA, UCSAL e UNEB).
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Imprensa Universitária

Durante o ano de 2003, a Imprensa Universitária (IU), além de desenvolver atividades
de acordo com a sua finalidade, colaborou efetivamente com diversos eventos acadêmicos,
culturais, técnicos e científicos e cedeu espaço para treinamento e aperfeiçoamento prático de
jovens e adultos, através da Assessoria de Intercâmbio, em convênio com a Secretaria
Estadual do Bem-Estar Social.
No

ano

de

2003

a

IMPRENSA

UNIVERSITÁRIA realizou algumas produções técnicas
e científicas da comunidade universitária e de Feira de
Santana, destacando-se: Teses de Doutorado - 14;
Dissertações de Mestrado - 22; e livros, cartilhas, revistas
e outros - 16.
Como parte do trabalho desta Imprensa foram efetuadas arte final, impressão e
reprodução de jornais dos Diretórios Acadêmicos

dos diversos cursos de Graduação,

Cadernos de Produção Científica de Colegiados de Cursos, revistas técnicas e científicas,
convites para diversos eventos e formaturas, cartazes, folders, entre outros, além dos
documentos do ProSel e ProSel Especial.
Neste ano foram registradas 653.511 reproduções / impressões coloridas, com média
mensal de 54.459, e 7.725.454 em preto e branco, numa média mensal de 643.788, com um
total de 8.378.965 reproduções / impressões

e média mensal de 698.247, conforme

demonstrado na tabela .
A IU está equipada com equipamentos de alta tecnologia para execução dos serviços,
que possibilitam, entre outras coisas, a encadernação, o grampeamento e o alceamento
automáticos, com plenas condições de prestar serviços em escala gráfica industrial, podendo,
inclusive, não só diminuir os custos para a Instituição, a partir da redução de trabalhos
encaminhados às gráficas particulares, como também gerar recursos, à medida em que venda
serviços a terceiros. A seguir apresenta-se a relação de equipamentos que compõe o parque
gráfico da Imprensa Universitária.
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Tabela 53 - Demonstrativo dos serviços de impressão/
reprodução realizados em 2003
QUANTIDADE
MESES

Preto e Branco

Colorido

Janeiro

582.510

30.313

612.823

Fevereiro

701.976

56.737

758.713

Março

393.807

63.752

457.559

Abril

643.165

78.000

721.165

Maio

909.609

60.571

970.180

Junho

597.213

34.137

631.350

Julho

777.556

51.205

828.761

1.187.841

76.064

1.263.905

Setembro

441.510

52.518

494.028

Outubro

390.325

60.726

451.051

Novembro

595.621

50.854

646.475

Dezembro

504.321

38.634

542.955

7.725.454

653.511

8.378.965

Agosto

TOTAL

TOTAL

Fonte: I.U./2003

Tabela 54 - Equipamentos existentes na IU

Equipamentos
Copiadora/Impressora (color e P&B)
Grampeadora/Dobradeira
Microcomputador 486 pentium
Microcomputador 52X pentium III
Fiery
Network
Scanner
Zip Drive
Média Server
Encadernadora
Guilhotina automática
Desumidificador de ar
Estufas

Qtde
07
01
02
03
03
01
02
01
01
03
01
01
03

Tabela 55 - Demonstrativo de
produção com arte final – em
2003
ITENS

Livros/Livretos
Anais/Resumos
Boletim/Revista
Cadernos
Teses
Encadernação
Outros
TOTAL
Fonte: I.U./2003

QTDE

09
03
03
01
35
8.408
561
9.020

Fonte: I.U./2003
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Unidade de Infra-estrutura e Serviços

A Unidade de Infraestrutura e Serviços (UNINFRA) colabora nas ações diretivas da
UEFS e assessora na definição e no estabelecimento de políticas e diretrizes relacionadas ao
desenvolvimento da infra-estrutura física e de serviços da Universidade. Para isso, conta, em
sua estrutura, com a Prefeitura do Campus e com a Gerência de Projetos e Obras, através dos
quais aciona setores subordinados que desenvolvem as tarefas que lhe são pertinentes. Sob
sua responsabilidade estão os serviços básicos de água, luz, telefone, conservação e
manutenção do campus, transporte, segurança, projetos e obras.
Na manutenção geral e conservação do campus, busca desenvolver a manutenção
preventiva, no sentido de zelar pelo patrimônio de forma permanente. Na gestão de
transportes desenvolve trabalho baseado no planejamento e controle racional das viagens,
possibilitando o atendimento às solicitações das diferentes unidades da UEFS, utilizando a
frota do patrimônio e outros veículos de empresas contratadas em viagens de campo,
transporte de docentes e funcionários. Para atender de forma satisfatória à crescente demanda,
os serviços de limpeza, vigilância e manutenção, foram terceirizados.
Projetos
Diversos projetos foram desenvolvidos em 2003, destacando-se: UEFS FARMA;
Laboratório de Biologia do Campus Avançado de Lençóis; Ampliação do EEA; Ampliação
do Laboratório de Exatas; Laboratório de Medicina; Pavimentação das vias do Campus;
LAPH – Cobertura do Serpentário; Ampliação do Horto; Muro do Horto; Sala de Transmissão
da Vídeo Conferência; Recuperação do Casarão da Chácara Xavante; Farmácia Escola;
Museu de Morfologia; Laboratório de Biomolecular; Sede do SINTEST; Guarita do Feira VI;
Projetos para confecção de móveis para laboratórios; Atualização do Cadastro dos Módulos
da UEFS; Atualização da planta geral do Campus; Lay-out do Labpesca; Lay-out

do

Laboratório de Matemática; Lay-out do Laboratório de Língua Estrangeira; Lay-out do
Laboratório de Microbiologia e Análise sensorial para Eng. de Alimentos; Lay-out do
Laboratório de Habilidades Físicas – Tutoriais; Revisão Geral do Lay-out dos CAUs I e II.
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Investimentos
Em 2003, investimentos significativos foram realizados em construções, ampliações e
reformas de espaços da universidade, destacando-se a construção dos laboratórios de
Biologia, Engenharia de Alimentos, Letras e Artes e o PAT VII, a reforma da Sala de Vídeo
Conferência e a ampliação da sala de pós-graduação do CION – Centro Integrado de
Odontologia.
As construções, realizadas pela SUCAB neste exercício, atingiram o valor de R$
2.977.043,53, que somadas às ampliações e reformas totalizaram R$ 3.082.415,60 (três

milhões, oitenta e dois mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos). Foi um
investimento considerável, não somente pelo seu montante, mas principalmente pela
importância dessas obras para a instituição. Conforme demonstrado na tabela ---, as obras em
andamento estão em sua fase final, devendo ser concluídas no início de 2004.
Tabela 56 - Demonstrativo dos investimentos em obras, em 2003
DESCRIÇÃO
Construções:
Laboratório Didático de Biologia **
Construção do PAT VII **
Laboratório de Eng. de Alimentos **
Laboratório de Educação e Letras **

ESTÁGIO DE
EXECUÇÃO
80%
70%
85%
75%

Total Sucab (construções)
Reforma Sala de Vídeo Conferência
Ampliação Sala de Pós-Graduação do CION

TOTAL

935.858,01
2.041.185,52
2.977.043,53

100%

3.493,20

85%

101.878,87

TOTAL

3.082.415,60

Fonte: UNINFRA
** Obras iniciadas em out/2002

Ampliações
Com relação às ampliações efetuadas, destaque-se a
Ampliação do CION – Centro Integrado de Odontologia,

obra destinada à Pós graduação de Saúde Coletiva com área
construída de 217,45 m² fazendo composição com o prédio do
CION no VI módulo. Encontra-se com 70% (setenta por cento) da obra executada.
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Adaptações
Neste item, as principais ações estão abaixo indicadas:


Adaptação para Lab. de Microbiologia e de Analise Sensorial
Alimentos) -

(Engenharia de

Laboratórios destinados ao Curso de Graduação em Engenharia de

Alimentos, executada pela equipe de manutenção da UEFS. Estão instalados no Módulo
III, na área dos MPs.


Adaptação para Lab. de Pesca (Biologia) -

Laboratórios destinados ao Curso de

Biologia, executada pela equipe de manutenção da UEFS. Está instalado no módulo II, na
área dos Módulos Teóricos (MTs).


Sala de Transmissão da Vídeo Conferência ( CPD ) – Ligado ao CPD da UEFS, está

instalado no módulo V.
Construções
As construções demonstradas na tabela 59 têm as seguintes características:


Laboratório Didático de Biologia: Construção

iniciada em 2002, possui área construída de 1.141,14
m². O prédio é semelhante aos Pavilhões Teóricos
(PATs), e encontra-se em fase de acabamento, tendo
sido iniciado o serviço de pintura, estando com
aproximadamente 70% (setenta por cento) do total da obra executado. Projeto e Obra
licitados e fiscalizados pela SUCAB. Trata-se de construção em concreto armado,
fundação direta com sapatas, alvenaria de bloco cerâmico, cobertura em telha de
fibrocimento ondulada, constando de 11 salas específicas para atender às necessidades do
curso de biologia, 01 laboratório de informática, almoxarifado, coordenação, copa,
lavagem, sanitários, circulação.


Pavilhão de Aulas Teóricas – PAT VII:

Construção iniciada em 2002, possui área
edificada de 1.383,30 m². O prédio está
localizado no módulo VII e encontra-se em
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fase de andamento, com serviços variados tais como alvenaria, cobertura revestimentos,
estando com aproximadamente 60% (sessenta por cento) do total da obra executado.
Projeto e Obra licitados e fiscalizados pela SUCAB. Trata-se de construção em concreto
armado, fundação direta com sapatas, alvenaria de bloco cerâmico, cobertura em telha de
fibrocimento ondulada. A obra é compreendida em subsolo (503,43 m²), o qual tem 05
salas de aula e 01 sala de apoio técnico, e térreo (879,88 m²), onde existem 10 salas de
aulas, sanitários e circulação.


Laboratório de Engenharia de Alimentos:

Obra iniciada em 2002, possui área construída
de 2.826,98 m², distribuída em dois pavimentos.
O prédio está localizado no módulo III próximo
ao Laboratório de Tecnologia, e encontra-se
com serviços de pavimentações, revestimentos
internos

e

externos

em

andamento,

representando aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do total da obra
executado. Projeto e Obra licitados e fiscalizados pela SUCAB. Trata-se de construção
em concreto armado, fundação direta com sapatas, alvenaria de bloco cerâmico, cobertura
em telha de fibrocimento ondulada, que compreende 02 pavimentos. O pavimento térreo
é composto de 18 salas, sanitários e circulação, e o pavimento superior é composto por 20
salas, sanitários e copa.


Laboratório de Educação e Letras: Obra

iniciada em 2002, possui área construída de
2.826,98 m² distribuída em dois pavimentos.
O prédio está localizado no módulo II e
apresenta aproximadamente 65% (sessenta e
cinco por cento) do total da obra executado.
Projeto e Obra licitados e fiscalizados pela SUCAB. Trata-se de construção em concreto
armado, fundação direta com sapatas, alvenaria de bloco cerâmico, cobertura em telha de
fibrocimento ondulada, que compreende 02 pavimentos. O pavimento térreo é composto
de 17 salas, sanitários e circulação e o pavimento superior é composto por 12 salas,
sanitários, copa e gabinete de professores.
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Laboratórios implantados
No exercício de 2003, foram implantados os seguintes laboratórios:


Laboratório de Biologia (Entomologia ):



Laboratório Didático e de Pesquisa em Catálise e Absorção:



Laboratório de Informática (Pedagogia):



Laboratório de Saúde (Toxicologia )



Laboratório Central de Farmácia:



Laboratório de Informática do Campus Avançados de Lençóis



Laboratório de Medicina



Laboratório de Engenharia de Alimentos (Microbiologia e Análise Sensorial)



Sala de Transmissão de Vídeo Conferência.
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Balanço Social da UEFS

A Universidade Estadual de Feira de Santana apresenta nas tabelas a seguir, dados do
seguinte balanço social.
Indicadores do Corpo
Funcional

Funcionários

%

Professores

%

Total

% Total

Nº de Servidores em
31/12/2003 *

441

33,46

877

66,54

1.318

Nº de homens que
trabalham na instituição

156

26,26

438

73,74

594

45,07

Nº de mulheres que
trabalham na instituição
* Professores - Geral /
Funcionários - efetivos

285

39,36

439

60,64

724

54,93

QUANTITATIVOS

Rotatividade
Func.

%

Prof.

%

Total

Nº de servidores em 01/01/2003

441

34,53

836

65,47

1.277

Nº de admissões no período

14

9,79

129

90,21

143

11,20

Nº de demissões no período

14

13,73

88

86,27

102

7,99

-

-

41

100,00

41

3,21

Crescimento

%

QUANTITATIVOS

Tempo de serviço prestado à instituição
Func.

%

Prof.

%

Total

%

Mais de 20 anos na instituição

163

12,37

118

8,95

281

21,32

Entre 16 e 20 anos na instituição

15

1,14

92

6,98

107

8,12

Entre 11 e 15 anos na instituição

85

6,45

129

9,79

214

16,24

Entre 05 e 10 anos na instituição

113

8,57

219

16,62

332

25,19

Menos de 05 anos na instituição

65

4,93

319

24,20

384

29,14

441

33,46

877

66,54

1.318

100,00

TOTAL GERAL
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Grau de Escolaridade - Funcionários
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Ensino Médio
Ensino Fundamental
TOTAIS

Quant
23
101
104
165
48
441

%
5,22
22,90
23,58
37,41
10,88
100,00

Grau de Escolaridade - Docentes
Pós-Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Ensino Médio
Ensino Fundamental
TOTAIS

Quant
189
418
228
42
-

%
21,55
47,66
26,00
4,79
-

877

100,00

Faixa Etária

Func.

%

Prof.

%

Total

%

Nº de servidores abaixo de 20 anos de idade

-

-

-

-

-

-

Nº de servidores entre 20 e 30 anos de idade

36

8,16

74

8,44

110

8,35

Nº de servidores entre 31 e 40 anos de idade

150

34,01

360

41,05

510

38,69

Nº de servidores entre 41 e 50 anos de idade

151

34,24

254

28,96

405

30,73

Nº de servidores entre 51 e 60 anos de idade

76

17,23

151

17,22

227

17,22

Nº de servidores acima dos 60 anos de idade 28
TOTAL
441
Fonte: PROAD

6,35
100,00

38
877

4,33
100,00

5,01
66
1.318 100,00
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