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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 
 

3  



4  



 
 
 
 
 

 
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 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 acaba de ser 
Recredenciada conforme decreto Governamental nº 9. 271 de 14 de dezembro de 2004, 
publicado no Diário Oficial do Estado de 15/12/2004. Este Recredenciamento significa que a 
Instituição está apta a manter o seu status de universidade por mais 8 anos, período 
máximo concedido pelo Conselho Estadual de Educação, uma vez que foi aprovada nos 
requisitos exigidos por aquele Conselho. O Parecer que conferiu à UEFS o 
Recredenciamento foi resultado da análise dos seguintes aspectos: identificação, histórico e 
contexto institucional; bases legais; organização processual; organização administrativa, 
acadêmica e de pessoal; projeto acadêmico-institucional: graduação, pós-graduação, 
pesquisa e extensão; recursos humanos; produção científica dos docentes; infra-estrutura 
física e logística; bibliotecas; equipamentos; laboratórios e instalações especiais; recursos 
de informática, audiovisuais e multimídia. Estes aspectos evidenciam a maturidade 
acadêmica desta Instituição. 

Uma Universidade é do tamanho dos sonhos daqueles que laboram na sua 
construção. Como e quanto desses sonhos foram realizados orientam para o arrolamento 
das ações, o que redunda em um Relatório, como este ora apresentado, referindo-se ao 
período de janeiro a dezembro de 2004. 

Constará deste documento os investimentos dispendidos, os avanços obtidos, a 
interação com a comunidade externa e o atendimento às suas demandas, bem como as 
ações voltadas para a formação de profissionais, enquanto cidadãos, que vão contribuir 
propositivamente com a sociedade da qual se querem sujeitos. Todas estas ações atestam 
o contínuo empenho de todos aqueles que estão comprometidos com a Missão desta 
Instituição. 

Os resultados exitosos, até aqui alcançados, credenciam a UEFS entre as mais 
promissoras universidades do Estado e do País. Os avanços nos domínios do Ensino de 
Graduação e Pós-Graduação, da Extensão e Cultura e da Pesquisa, permitiram que a UEFS 
desse um salto qualitativo extremamente importante, assegurando que tenhamos, hoje, um 
espaço científico capaz de vislumbrar um futuro condizente com os nossos maiores sonhos. 
Sonhos acalentados e protegidos, a cada dia, que vão se tornando realidade graças ao 
trabalho consciente, dedicado, competente e, sobretudo, coletivo, de professores, 
funcionários e estudantes que aqui exercitam a cidadania e a capacidade de produzir.  

Embora palavras, gráficas e números não sejam capazes de traduzir, 
fidedignamente, o dinamismo, o entusiasmo e o que é viver a UEFS na plenitude do seu 
mover, expressando suas contradições, seus encontros e desencontros é, ainda, o 
Relatório, a forma de que se dispõe para este representar.  

Em suma, o relatório informa índices, percentuais, operações, dever e haver... Mas à 
sombra da letra fria do número procuramos, também, vislumbrar a pujança, o compromisso, 
a responsabilidade profissional com que professores, funcionários e estudantes vêm 
construindo esta Universidade. 

 
José Onofre Gurjão Boavista da Cunha 

Reitor 

 15



 

 16 16



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA E 
SOCIAL 

 
 

 17



 18

ENSINO  

 

Ensino de Graduação 
 

Pela sua importância e por sua tarefa de 

formar profissionais qualificados que irão atuar na 

sociedade, a Graduação pode ser considerada a 

espinha dorsal da Universidade. Por conseguinte, a UEFS busca elevar o nível 

cultural e de preparo profissional, produzindo, sistematizando e tornando acessível o 

conhecimento através do Ensino de Graduação. 

 
Oferta de cursos 

 
A oferta de um ensino de graduação de qualidade pressupõe investimento 

constante da Universidade e uma permanente interação com a comunidade regional, 

com a finalidade de atender às exigências do seu desenvolvimento. Com este 

propósito a UEFS possui 27 cursos de graduação de oferta regular, sendo 13 

licenciaturas e 14 bacharelados, nas diversas áreas do conhecimento. Além 

desses, oferece dois Programas de Formação de Professores em convênios com 

municípios da região, para oferta de 14 cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia 

com Habilitação nas Séries Iniciais, e Secretaria de Educação do Estado, para oferta 

de 6 cursos de licenciaturas em diversas áreas. Com isso, a UEFS totaliza a oferta 

de 47 cursos de graduação. 

Neste ano foi implantado mais um novo curso: o 

bacharelado em Geografia, permitindo ao geógrafo, 

nesta modalidade, acesso a uma formação voltada para 

a pesquisa e a utilização das técnicas geográficas. Esta 

ação, além de conferir mais qualidade ao curso, amplia o 

potencial de empregabilidade. 



A matrícula, neste exercício, registrou um total de 9.108 estudantes regulares. 

Dentre eles, destacam-se 1.283 dos Cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia 

com Habilitação nas Séries Iniciais, cujo objetivo é a formação de professores do 

ensino fundamental, ação que se realiza em parceria com 14 prefeituras municipais 

da microrregião de Feira de Santana. Em 2004 houve o estabelecimento de novas 

parcerias com os municípios de Araci e Água Fria, o que propiciou a abertura de 100 

vagas em cada uma dessas localidades. 

Ressalte-se, neste ano de 2004, o fortalecimento do trabalho conjunto da 

UEFS com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC/BA, que resultou 

em um Programa de Formação de Professores com a oferta especial de mais 300 

vagas nos cursos de licenciatura em letras vernáculas, matemática, biologia, história 

e geografia.  

Ações fundamentais para a melhoria da qualidade dos cursos continuaram a 

ser implementadas, destacando-se a revisão dos projetos político-pedagógicos e 

adequações curriculares, conforme Resoluções do Conselho Nacional de Educação. 

Com prioridade para os cursos de licenciatura, este trabalho será ampliado em 2005 

de forma a contemplar todos os cursos de graduação ofertados pela Instituição.  

Objetivando estimular o aperfeiçoamento da formação profissional dos 

estudantes, a UEFS busca apoiar o desenvolvimento do movimento de Empresas 

Juniores nos diversos cursos de graduação. Esse trabalho tem apresentado 

significativos resultados, especialmente pelo desempenho dos discentes que vêm 

conquistando espaço no mercado, pela responsabilidade, competência e ética com 

que oferecem seus serviços. 

Para assegurar a qualidade das ações que aqui são implementadas, e 

visando a buscar soluções para a evasão e retenção dos estudantes, está sendo 

levado a efeito um trabalho de diagnóstico do perfil discente, incluindo desempenho 

e vida acadêmica do estudante. 

O Quadro 1 demonstra a distribuição dos alunos da Graduação pelos diversos 

cursos regulares da Instituição, bem como o quantitativo de vagas ofertadas 

anualmente em cada curso.  
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Quadro 1 – Estudantes/Vagas dos Cursos Regulares de Graduação - 2004 

ÁREA NÍVEL / CURSO Nº DE 
ALUNOS 

REGULARES 

Nº DE 
VAGAS 
ANUAIS 

Licenciatura em Ciências Biológicas 253 80 
Bacharelado em Ciências Biológicas 205 - 
Licenciatura em Educação Física 312 60 
Enfermagem 367 80 
Ciências Farmacêuticas 132 30 
Medicina 56 30 

 
 
 
Ciências  
Naturais e 
da  
Saúde Odontologia 253 60 

Ciências Contábeis 507 80 
Ciências Econômicas 468 80 
Administração 502 80 
Direito 454 80 
Licenciatura em História 375 80 
Licenciatura em Geografia 381 80 
Licenciatura em Pedagogia 250 80 
Licenciatura em Pedagogia – 2º Grau 82 - 
Licenciatura em Pedagogia – Pré-Escolar 84 - 

 
 
 
 
Ciências  
Humanas e 
Filosofia 

Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação nas Séries Iniciais – (FSA) 224 80 

Licenciatura em Letras com Língua 
Espanhola 202 40 

Licenciatura em Letras com Língua 
Francesa 161 30 

Licenciatura em Letras com Língua Inglesa 199 40 
Licenciatura em Letras Vernáculas (FSA) 400 80 

 
 
 
Letras 

Licenciatura em Letras Vernáculas (Santo 
Amaro) 35 - 

Engenharia Civil 464 80 
Engenharia de Alimentos 383 80 
Engenharia da Computação 59 30 
Física 241 80 
Licenciatura em Física 64  
Bacharelado em Física 21 - 

 
 
 
Ciências 
Exatas e  
Tecnologia 

Licenciatura em Matemática 415 80 
 TOTAL 7.549 1.520 

Fonte: PROGRAD/DAA - 2004 
 

 
O Quadro 2, a seguir, demonstra a distribuição dos alunos do Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais da Instituição 

que se realiza em parceria com as Prefeituras Municipais.  
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 Quadro 2 – Estudantes/Vagas do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação nas Séries Iniciais em Convênio com Municípios (Graduação – Oferta 
Especial) 

NOME DO MUNICÍPIO Nº DE ALUNOS Nº DE VAGAS 
Feira de Santana 92 100 
Amélia Rodrigues 99 100 
Conceição do Jacuípe 89 100 
Irará 87 100 
Itaetê 86 100 
Muritiba 72 100 
Ouriçangas 91 100 
Santo Amaro 94 100 
Santo Estêvão 93 100 
São Francisco do Conde 93 100 
São Sebastião do Passé 95 100 
Água Fria 100 100 
Antônio Cardoso 92 100 
Araci 100 100 

TOTAL 1.283 1.400 

Fonte: PROGRAD/DAA - 2004 
 

 

O Quadro 3 relaciona a quantidade de estudantes matriculados no Programa 

de Formação de Professores (5a a 8a Séries e Ensino Médio), ação que se realiza 

em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC/Bahia. 
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Quadro 3 - Formação de Professores do Ensino Fundamental - 2004/Convênio SEC/BA 
(Graduação – Oferta Especial) 
 

CAMPUS MUNICÍPIOS 
CURSOS 

OFERECIDOS 
ALUNOS 

MATRICULA
DOS 

Matemática 44 
Ciências 
Biológicas 

48 

Letras 
rnáculas Ve

46 

História 43 

 
CAMPUS 
FEIRA DE 
SANTANA 

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

Geografia 47 
CAMPUS 
SANTO 
AMARO 

Cachoeira, Governador Mangabeira, 
Muritiba, Santo Amaro, São Félix, São 
Francisco do Conde, São Sebastião do 
Passé, Saubara e Teodoro Sampaio 

Letras 
Vernáculas 

48 

TOTAL 276 

Fonte: PROGRAD/DAA - 2004 
 
 

Processo Seletivo 

 
 

Em 2004 o Processo Seletivo na UEFS – ProSel –, para os cursos regulares, 

registrou uma demanda média de 18,65 candidatos/vaga, conforme demonstrado no 

Quadro 4-A, com 26.861 candidatos concorrendo aos diversos cursos da graduação, 

em processos ocorridos nos dois semestres do 

ano. Essa demanda tem se tornado cada vez 

maior, atestando, a cada ano, o crescimento e a 

credibilidade da Instituição junto à comunidade. 
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Quadro 4-A – Processo Seletivo - ProSel- Candidatos Inscritos e Vagas Oferecidas - 
2004 

Nº DE VAGAS Nº DE 
INSCRITOS 

RELAÇÃO 
CANDIDATO /VAGA 

 
CURSOS 

2004.1 2004.2 2004.1 2004.2 2004.1 2004.2 
Administração 40 40 821 968 20,52 24,20 
Ciências Biológicas 40 40 839 875 20,97 21,88 
Ciências Contábeis 40 40 561 677 14,03 16,93 
Ciências Econômicas 40 40 437 563 10,92 14,08 
Ciências Farmacêuticas* 30 - 643 - 21,43 - 
Direito 40 40 1.270 1.637 31,75 40,93 
Enfermagem 40 40 1.209 1.502 30,23 37,55 
Engenharia Civil 40 40 371 516 9,27 12,90 
Engenharia da Computação* 30 - 621 - 20,70 - 
Engenharia de Alimentos 40 40 457 556 11,43 13,90 
Lic. e Bacharelado em Física 40 40 276 274 6,90 6,85 
Lic. em Educação Física 30 30 607 577 20,23 19,23 
Lic. em Geografia  40 40 603 594 15,08 14,85 
Lic. em História 40 40 663 695 16,57 17,38 
Lic. em Letras com Língua 
Espanhola 

20 20 246 224 12,30 11,20 

Lic. em Letras com Língua 
Francesa 

15 15 78 104 5,20 6,93 

Lic. em Letras com Língua 
Inglesa 

20 20 159 185 7,95 9,25 

Lic. em Letras Vernáculas 40 40 547 582 13,67 14,55 
Lic. em Matemática 40 40 333 365 8,32 9,13 
Lic. em Pedagogia 40 40 662 614 16,55 15,35 
Medicina* 30 - 2.420 - 80,67 - 
Odontologia 30 30 690 840 23,00 28,00 

SUBTOTAL 765 675 14.513 12.348 18.97 18.29 

TOTAL 1.440 26.861 18.65 

* ProSel anual. Fonte: PROGRAD – 2004 
 
 

 

É digno de nota o montante da oferta de vagas destinadas ao curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais, para o qual a 

UEFS oferece processo seletivo especial, objetivando atender aos professores do 

ensino fundamental. Esse processo seletivo especial registrou, em 2004, uma 

demanda de 1.302 inscritos, para concorrer a 380 vagas, apresentando uma média 

de 3,43 candidatos/vaga, conforme mostra o Quadro 4-B. 
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Quadro 4-B – Processo Seletivo Especial - Candidatos Inscritos e Vagas Oferecidas - 
2004 

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

Nº DE VAGAS Nº DE 
INSCRITOS 

RELAÇÃO 
CANDIDATO /VAGA 

 
Município 

2004.1 2004.2 2004.1 2004.2 2004.1 2004.2 
Feira de Santana* 80  610  15,25  
Água Fria  100  151  3,02  
Antonio Cardoso 100  96  1,91  
Araci  100  445  8,90  

 
TOTAL 

 
380 

 

 
1.302 

 
3,43 

* Oferta regular anual 

Fonte: PROGRAD – 2004 
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Alunos Graduados 

Como resultado da atuação dos seus diferentes cursos, ao final do exercício a 

UEFS oferece ao mercado de trabalho mais 560 profissionais, como demonstra o 

Quadro 5. 

Quadro 5 - Demonstrativo de Alunos Graduados - 2004 

ÁREA CURSO ALUNOS 
GRADUADOS 

Licenciatura em Ciências Biológicas 17 
Bacharelado em Ciências Biológicas 05 
Licenciatura em Educação Física 27 
Enfermagem 32 
Ciências Farmacêuticas 13 

 
 
 
Ciências  Naturais e da  
Saúde 

Odontologia 21 
Ciências Contábeis 40 
Ciências Econômicas 41 
Administração 34 
Direito 27 
Licenciatura em História 23 

 
 
 
Ciências  Humanas e 
Filosofia 

Licenciatura em Geografia 46 
Licenciatura em Pedagogia 30 
Lic. em Pedagogia – Ens. Fund. (vesp.) 37 

 
 

Educação 

Lic. em Pedagogia – Ens. Fund. (not.) 40 
Lic. em Letras com Língua Espanhola 19 
Lic. em Letras com Língua Francesa 10 
Lic. em Letras com Língua Inglesa 13 
Lic. em Letras com Inglês 05 

 
 
 
Letras 

Lic. em Letras Vernáculas ( F.Sa.) 38 
Engenharia Civil 19 
Licenciatura em Física 01 
Licenciatura em Matemática 21 

 
 
Ciências Exatas e 
Tecnologia 

Engenharia de Alimentos 01 
TOTAL  560 

Fonte: PROGRAD – 2004 
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Reconhecimento de Cursos 

Em 2004 foram reconhecidos os cursos de Direito, Engenharia de Alimentos, 

Educação Física, Farmácia e Bacharelado em Biologia, na sede; e Letras 

Vernáculas no Campus Avançado de Santo Amaro. 

Encontram-se em processo de reconhecimento os cursos recém-implantados 

Medicina e Engenharia da Computação. Este processo de reconhecimento evidencia 

a crescente valorização da UEFS junto aos órgãos oficiais reguladores e 

normalizadores do Ensino Superior, e seu crescimento com qualidade assegurada 

para a comunidade de Feira de Santana e Região. 

 

Recredenciamento da Instituição 

 
Através de Decreto Governamental nº. 9.271 de 14 de dezembro de 2004 a 

UEFS foi recredenciada. 

Este Recredenciamento significa que a instituição está apta a manter o seu 

status de universidade por mais 8 anos, período máximo concedido pelo Conselho 

Estadual de Educação, uma vez que foi aprovada nos requisitos exigidos por aquele 

Conselho. O Parecer que conferiu o Recredenciamento foi resultado da análise dos 

seguintes aspectos: identificação, histórico e contexto institucional; bases legais; 

organização processual; organização administrativa, acadêmica e de pessoal; 

projeto acadêmico-institucional: graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 

recursos humanos; produção científica dos docentes; infra-estrutura física e 

logística; bibliotecas; equipamentos; laboratórios e instalações especiais; recursos 

de informática, audiovisuais e multimídia. O conjunto desses elementos evidenciou a 

maturidade acadêmica desta Instituição e respaldou o parecer técnico exarado por 

aquele Conselho. 
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Perfil do Corpo Docente 

Os resultados dos investimentos, até aqui efetuados na capacitação docente, 

apontam para um considerável quantitativo de professores titulados, por 

Departamento, conforme demonstrado no Quadro 6. Destacam-se, também, os 

percentuais representativos da participação de cada uma dessas unidades no 

universo do pessoal qualificado. 

Quadro 6 – Docentes Efetivos por Titulação e Departamento - 2004 
 

TITULAÇÃO  
DEPTº 

GRAD % ESP % MEST % DOUT % TOTAL 
BIO 3 3,45 14 16,09 24 27,59 46 52,87 87 

CHF 3 4,63 10 13,70 42 57,53 18 24,66 73 

CIS 5 4,63 34 31,48 59 54,63 10 9,26 108 

EDU 1 1,35 7 9,46 51 68,92 15 20,27 74 

EXA 4 6,67 8 13,33 32 53,33 16 26,67 60 

FIS 0  1 3,85 8 30,77 17 65,38 26 

LET 3 3,75 18 22,50 36 45,00 23 28,75 80 

SAU 4 2,50 47 29,38 72 45,00 37 23,13 160 

TEC 3 5,88 8 15,69 25 49,02 15 29,41 51 

TOTAL 26 3,62 147 20,45 349 48,54 197 27,40 719 
Fonte: PROGRAD – 2004 

 

No gráfico 1 pode-se visualizar a distribuição do total de docentes efetivos da 

UEFS – 719 professores – distribuídos pelos diversos Departamentos. 

Gráfico  1 - Distribuição dos Docentes Efetivos por Departamento - 2004 
Departamento
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O gráfico 2, que apresenta a distribuição de docentes por titulação, mostra 

que 76% do quadro de professores da UEFS são portadores do título de mestre e 

doutor, reflexo dos investimentos em qualificação empregados nos últimos anos pela 

Instituição. 

Gráfico  2 - Distribuição dos Docentes Efetivos por Titulação 

MEST
49%

DOUT
27%

ESP
20,5%

GRAD
3,6%

 

 

Os Quadros 7 e 8 apresentam o demonstrativo do corpo docente por 

departamento, com a distribuição por classe e por carga horária. O Quadro 9 

apresenta o demonstrativo do total de docentes, incluindo professores efetivos, 

substitutos e visitantes. O Quadro 10 demonstra o total de professores substitutos e 

visitantes em atuação no ano de 2004. 

 

Quadro 7 - Docentes Efetivos por Departamento e Classe - 2004 
 

CLASSE DEPTº 
Auxiliar % Assistente % Adjunto % Titular % TOTAL 

BIO 9 10,34 25 28,74 34 39,08 19 21,84 87 
CHF 9 12,33 35 47,95 18 24,66 11 15,07 73 
CIS 39 36,11 43 39,81 15 13,89 11 10,19 108 
EDU 14 18,92 40 54,05 18 24,32 2 2,70 74 
EXA 6 10,00 27 45,00 17 28,33 10 16,67 60 
FIS 2 7,69 8 30,77 12 46,15 4 15,38 26 
LET 20 25,00 37 46,25 15 18,75 8 10,00 80 
SAU 40 25,00 62 38,75 33 20,63 25 15,63 160 
TEC 4 7,84 23 45,10 19 37,25 5 9,80 51 
TOTAL 143 19,89 300 41,72 181 25,17 95 13,21 719 

Fonte: PROGRAD – 2004 
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Quadro 8 – Docentes Efetivos por Departamento e Carga Horária – 2004 

CARGA HORÁRIA  
DEPTº 

DE % 40 h % 20 h % TOTAL 
BIO 60 68,97 25 28,74 2 2,30 87 
CHF 42 57,53 29 39,73 2 2,74 73 
CIS 10 9,26 94 87,04 4 3,70 108 
EDU 39 52,70 32 43,24 3 4,05 74 
EXA 38 63,33 19 31,67 3 5,00 60 
FIS 18 69,23 7 26,92 1 3,85 26 
LET 39 48,75 38 47,50 3 3,75 80 
SAU 64 40,00 95 59,38 1 0,63 160 
TEC 28 54,90 21 41,18 2 3,92 51 
TOTAL 338 47,01 360 50,07 21 2,92 719 

Fonte: PROGRAD – 2004 
 
 
Quadro 9 – Total de Docentes por Departamento – 2004 
 

DEPTº EFETIVOS % SUBSTITUTOS % VISITANTES % TOTAL 

BIO 87 87,00 8 8,00 5 5,00 100 
CHF 73 85,88 10 11,76 2 2,35 85 
CIS 108 89,26 12 9,92 1 0,83 121 
EDU 74 82,22 13 14,44 3 3,33 90 
EXA 60 77,92 13 16,88 4 5,19 77 
FIS 26 83,87 2 6,45 3 9,68 31 
LET 80 80,81 13 13,13 6 6,06 99 
SAU 160 77,29 37 17,87 10 4,83 207 
TEC 51 79,69 1 1,56 12 18,75 64 

TOTAL 719 82,27 109 12,47 46 5,26 874 
Fonte: PROGRAD – 2004 
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Quadro 10 – Contratação de Professores Substitutos e Visitantes por Departamento – 
2004 

PROFESSOR SUBSTITUTO PROFESSOR VISITANTE 
Departamento 

Contratado Recontratado Contratado Recontratado 

BIO 01 01 - 01 
CHF 03 01 01 01 
CIS 06 01 - 02 
EDU 06 - - - 
EXA 01 03 02 - 
FIS - - 01 - 
LET 09 01 01 01 
SAU 14 02 02 03 
TEC 02 - 02 01 

TOTAL 42 09 09 09 
     Fonte: PROGRAD – 2004 

 

 
Dentre as ações desenvolvidas no exercício de 2004, na área do ensino, 

destaca-se o início de um trabalho de diagnóstico do perfil docente que tem por 

objetivo melhorar a distribuição e a utilização das suas potencialidades, além de 

otimizar o planejamento de capacitação e ampliação do quadro. 

 

Capacitação do Corpo Docente da UEFS 

Para assegurar a qualidade das atividades 

acadêmicas, a UEFS vem investindo permanentemente 

na qualificação de seus professores, direcionando 

esforços e recursos para garantir, não só a liberação de 

integrantes dos seus quadros para a realização de 

cursos de pós-graduação em universidades nacionais e 

estrangeiras, como incrementar a implantação de cursos 

institucionais e interinstitucionais em seu próprio 

campus. Atualmente 122 professores encontram-se em 

capacitação, sendo 84% em nível de doutorado. O 

Quadro 11 mostra a situação dos docentes em 

capacitação e como estão distribuídos pelos diversos níveis de titulação. 
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Quadro 11  – Demonstrativo de Docentes em Capacitação - 2004 

ESPECIFICAÇÃO Mes-
trado 

Douto-
rado 

Pós-
Dout. 

TOTAIS 

Docentes Afastados com Bolsa Integral PICDT 
/CAPES 

- 16  16 

Docentes Afastados com Bolsa PACDT/UEFS 06 35 - 41 
Docentes Afastados com Bolsa CAPES Exterior - 02 - 02 
Docentes Afastados com Bolsa – outras 
modalidades 

- 10 - 10 

Docentes Afastados sem Bolsa (já usufruíram Bolsa) 05 15 - 20 
Total Docentes Afastados 11 78 - 89 

     
Docentes Cursando Pós-Graduação sem 
Afastamento 

12 18 - 30 

Docentes Cursando Pós-Graduação na UEFS - 03 - 03 

Total Sem Afastamento 12 21 - 33 

     
Total Docentes em Capacitação 23 99 - 122 

Fonte: PPPG – 2004 

 
 

A UEFS tem como uma das suas prioridades a capacitação docente/técnico, 

visando a ampliar o número de doutores, entendendo que a manutenção dessa 

iniciativa propiciará a implantação de novos programas de pós-graduação, aumento 

da produção científica e da captação de recursos, o que resulta, sempre, em 

enriquecimento para as atividades de ensino, pois que incorpora os novos 

conhecimentos. Em termos de titulação a UEFS conclui 2004 com 197 doutores, 349 

mestres, contando, ainda, com 122 docentes em capacitação. Para tanto, houve um 

investimento em bolsas de Mestrado e Doutorado (Programa de Ajuda de Custo 

para Docentes e Técnicos - PACDT) da ordem de R$ 600.000,00. A este montante 

foi acrescentado aproximadamente R$ 150.000,00 previstos de outras fontes, 

principalmente PICDT/CAPES e FAPESB. 
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Concurso Público e Seleção Pública para Docentes 

Ao longo do ano de 2004 foram realizados Concurso Público e Seleção 

Pública, objetivando o preenchimento de vagas permanentes e temporárias para o 

quadro docente, conforme Quadros 12 e 13:  

Quadro 12 – Concurso Público para as classes de Auxiliar, Assistente e Adjunto –
Professores Concursados e Nomeados em 2004  

 
Edital 001/2004 

 
AUXILIAR ASSISTENTE ADJUNTO 

Departa 
mento Vagas Inscr

itos 
Aprova

dos 
Nomea

dos 
Vagas Inscri 

tos 
Aprova

dos 
Nomea

dos 
Vagas Inscri  

tos 
Aprova

dos 
Nomea

dos 

BIO - - - - 02 19 07 - 03 14 04 - 

CHF - - - - 01 09 03 01 - - - - 

CIS 03 22 - - - - - - 01 02 - - 

EDU 02 30 08 02 02 22 05 01 01 - - - 

EXA 02 57 13 01 08 72 19 02 04 19 04 01 

FIS - - - - - - - - 04 07 03 01 

LET 02 16 04 - - - - - 04 10 06 02 

SAU 04 36 11 02 06 17 07 01 01 02 - - 

TEC - - - - 07 33 11 03 09 16 07 - 

Total 
Parcial 
(A) 

13 161 36 05 26 172 52 08 27 70 24 04 

Concurso Público para a classe de Titular – Professores Concursados e Nomeados em 
2004 

Edital 001/2002 

Departamento Vagas Inscritos Aprovados Nomeados 

BIO 02 02 02 02 
SAU 01 01 01 01 

Total Parcial (B) 03 03 03 03 

Resumo 

Departamentos Vagas/todas as 
classes Inscritos Aprovados Nomeados 

09 69 406 115 20 
 

Total Geral (A+B) 69 406 115 20 
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Quadro 13 – Seleção Pública para Professor Substituto 2004 
 

Departamento N.º Edital Vagas Inscritos Aprovado Contratados 

BIO 001/2004 
004/2004 

02 05 04 01 

LET 001/2004 
002/2004 
004/2004 

07 30 10 06 

CHF 001/2004 
004/2004 

02 04 03 02 

CIS 001/2004 
002/2004 
007/2004 

09 17 05 05 

SAU  001/2004 
003/2004 
004/2004 

13 31 23 12 

EDU 001/2004 
002/2004 

06 38 07 04 

EXA 001/2004 01 05 02 01 
Total Parcial (A) 40 130 54 31 

Contratação de Professor Substituto em 2004 
Referente a Editais Anteriores 

 

Departamento N.º Edital Vagas Inscritos Aprovado Contratados 

CHF 002/2003 01 11 06 01 
CIS 002/2003 01 17 02 01 
EDU 001/2002 01 03 02 01 
LET 002/2003 02 12 06 02 
SAU 001/2003 

002/2003 
01 
05 

02 
12 

01 
09 

01 
02 

Total Parcial (B) 11 57 26 08 
Total Geral (A+B) 51 187 80 39 
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Ensino de Pós-Graduação 
 

A UEFS tem ampliado a cada ano suas ações na 

área da Pós-graduação, atuando fortemente no sentido 

de consolidá-la nos seus diferentes níveis. Os cursos de 

pós-graduação (lato e stricto sensu) que oferece, visam à 

qualificação de pessoal para as novas exigências do 

mercado de trabalho, especialmente para a docência, em 

instituições públicas e privadas e órgãos de pesquisa em 

diversas áreas das Ciências e da Tecnologia. 

Em 2004 a pós-graduação stricto sensu  

consolidou os seus cursos tanto em nível de mestrado  

quanto em doutorado, com avaliação da CAPES, sendo 

que o Programa de Pós-graduação em Botânica obteve conceito 4. Neste ano foi 

concluído o programa de capacitação docente, em nível de doutorado com a 

Universidade de Sherbrooke, e, em nível de mestrado com a Federal de 

Pernambuco. Como resultado dessas iniciativas, mais os professores que 

concluíram a pós-graduação em outras universidades dentro e fora do País, a UEFS 

incorporou ao seu quadro, neste ano de 2004, 24 mestres, 27 doutores e 03 pós-

doutores, um resultado que se mostra significativo, no que tange à qualificação 

docente. 

Assim, o investimento em capacitação e a conseqüente elevação no nível de 

titulação refletirá, em futuro muito próximo, em maior ampliação da produção 

científica, implementação de programas de Pós-Graduação stricto sensu e captação 

de recursos para financiamento das pesquisas em desenvolvimento. 

Ao longo do exercício de 2004 a UEFS manteve 22 cursos de pós-
graduação lato sensu, com 806 alunos matriculados, e 06 stricto sensu (04 de 
mestrado e 02 de doutorado), com 226 alunos matriculados, conforme 

demonstra o Quadro 14. 
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Quadro 14 – Cursos de Pós-Graduação por Departamento – 2004 

LATO SENSU STRICTO SENSU 
Qtde. Cursos 

 
Alunos 

Matriculados 
Departamento 

 
 

Qtde. 
Cursos 

 

  
Turmas Alunos 

 Mest. Dout. Mest. Dout. 

Ciências Biológicas 2 2 110 1 1 34 27 

Ciências H. e Filosofia 1 1 18 - - - - 

Ciências S. Aplicadas 5 5 230 2 - 72 - 

Educação 2 4 165 - 1 - 12 

Ciências Exatas 3 4 64 1 - 30 - 

Letras e Artes 2 2 34 1 - 19 - 

Saúde 4 4 93 1 - 32 - 

Tecnologia 3 3 92 - - - - 

TOTAL 22 25 806 6 2 187 39 
Fonte: PPPG – 2004 
 

Verifica-se que alguns departamentos têm seu principal suporte em cursos de 

pós-graduação lato sensu para, numa fase posterior, propor cursos stricto sensu que 

demandam autorização pela CAPES. Outros, como os departamentos de Saúde e 

Biologia, investem tanto no lato sensu quanto, e especialmente, no stricto sensu, 

consolidando, assim, os processos de orientação e a produção científica. 

Em 2004 deve ser destacado o envio, para avaliação pela CAPES, de três 

programas de pós-graduação stricto sensu: Modelagem em Ciências da Terra e do 
Ambiente (Mestrado) do Departamento de Ciências Exatas; Zoologia (Mestrado) e 

Biotecnologia (Mestrado e Doutorado), ambos oriundos do Departamento de 

Ciências Biológicas. 

O Quadro 15 verifica-se a relação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

existentes, o número de alunos e as instituições parceiras no ano de 2004. 
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Quadro 15 – Relação dos Cursos de Pós-Graduação Institucional e em Parceria – Lato 
Sensu - 2004 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

Nº. Departamento Curso Alunos Institucional  
Em Parceria 

1 Zoologia 10 Institucional. 
2 

 
BIO Educação, Ciência e 

Contemporaneidade 
100 Parceria. IAT 

3 CHF História da Bahia 18 Institucional 
4 Gestão Empresarial – Turma 1 50 Institucional 
5 Gestão Empresarial – Turma 2 50 Institucional 
6 Finanças Empresariais 46 Institucional 
7 Economia e Gestão Pública 51 Institucional 
8 

 
 
 

CIS 

Economia Financeira e 
Análise de Investimento 

33 Institucional 

9 Alfabetização 50 Institucional 
10 

 
EDU Supervisão Escolar – 3 

Turmas 
115 Institucional 

11 Desenvolvimento de Sistema 
de Informação 

18 Institucional 

12 Educação Matemática 24 Institucional 
13 

 
 

EXA 
Modelagem em Ciências da 
Terra e do Ambiente 

22 Institucional 

14 Estudos Literários 11 Institucional 
15 

 

LET 
Desenho, Registro e Memória 23 Institucional 

16 Prótese Dentária 12 Parceria ABO 
17 Odontopediatria 12 Institucional 
18 Saúde Pública – Salvador 34 Parceria SESAB 
19 

 
 

SAU 
Saúde Pública – Barreiras 35 Parceria SESAB 

20 Gerenciamento da Construção 
Civil 

30 Institucional 

21 Gestão de Resíduos Sólidos 
Socialmente Integrada 

27 Parceria UEFS 

22 

 
 
 

TEC 
Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade 

35 Institucional 

Total      806 
Fonte: PPPG – 2004 
 
 
No quadro 16 está a distribuição dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, a 

quantidade de alunos, quais são os institucionais e em parceria, bem como os 

conceitos conferidos pela CAPES. Acompanha este quadro o total geral de 

estudantes de 2004: 
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Quadro 16 – Relação dos Cursos de Pós-Graduação em caráter Institucional e 
em Parceria – Stricto Sensu 
 
 
CURSOS DE MESTRADO 
Nº. Departamento Curso Alunos Institucional  

Em Parceria  
Conceito 
CAPES 

1 BIO Pós-Graduação em 
Botânica 

34 Institucional 4 

2 EXA Ensino, Filosofia e 
História das Ciências 

30 Parceria UFBA 3 

3 SAU Saúde Coletiva 32 Institucional 3 

LET Literatura e 
Diversidade Cultural 

19 Institucional 3 

5 Direito 24 Parceria UFPE 5 
6 

 

CIS Gestão para servidores 
da UEFS 

48 

Total    187 

Parceria European 
University 

* 

 
CURSOS DE DOUTORADO 
Nº. Departamento Curso Alunos Institucional  

Em Parceria  
Conceito 
CAPES 

1 BIO Botânica 27 Institucional 4 
2 EDU Educação 12 

Total       39 
Parceria Sherbrooke * 

Total geral de estudantes em 2004 
Níveis Quantidade 

Graduação 9.108 
Pós-Graduação (lato sensu) 806 
Pós-Graduação (stricto sensu) 226 

Total 10.140 

4 

* Instituição Estrangeira 

Fonte: DAA/PPPG – 2004   
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PESQUISA 

 
Coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, a pesquisa na UEFS vem se consolidando, 

quantitativa e qualitativamente. Em grande parte, esse 

crescimento está associado ao aumento do número de 

doutores, à estruturação dos cursos de pós-graduação, que 

fomentam a elaboração de monografias, dissertações e teses, 

bem como a diversificação de publicações em diversos 

veículos reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Em 2004 foram registrados 300 projetos junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (Vide Quadro 17), em diversas áreas do conhecimento, com 

destaque para um grande número de projetos relacionados às áreas de Ciências da 

Vida, Saúde, Exatas e da Terra, envolvendo os diversos Departamentos. Ressalte-

se que, nos últimos anos, as pesquisas tecnológicas ganharam grande impulso no 

seio da Instituição, especialmente aquelas concernentes às Engenharias, à 

Computação e à Biotecnologia. 

Quadro I7 – Projetos de Pesquisa Cadastrados - 2004 

Áreas Projetos de Pesquisa 
UEFS 

Grupos de Pesquisa 

Ciências Biológicas 90 16 
Ciências Sociais 13 02 
Ciências Humanas 34 14 
Ciências Exatas e da Terra 49 21 
Lingüística Letras e Artes 31 07 
Saúde 46 12 
Engenharias 37 09 

TOTAL 300 81 

Fonte: PPPG - 2004 
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Os 81 grupos de pesquisa registrados junto ao CNPq, com 09 docentes 

(Bolsistas de Produtividade), atuam como pesquisadores científicos diretamente 

ligados àquela instituição, e 02 pesquisadores Bolsistas de Produtividade da 

FAPESB. Este fato demonstra a competitividade positiva dos nossos pesquisadores 

em relação a outros das mesmas áreas no Estado e no País. 

Para o desenvolvimento das pesquisas, a UEFS vem investindo na 

concessão de bolsas de Iniciação Científica para discentes da graduação cujo 

histórico escolar esteja compatível, com que a Instituição exige, e que desejem 

participar ativamente dos grupos de pesquisa, sob a orientação dos docentes. A 

UEFS conta com um Programa próprio de pesquisa, o PACDT, e com a participação 

de instituições externas. Além disso, tem incluído em suas atividades de pesquisa, 

bolsistas em nível de graduação, mestrado e doutorado do CNPq e FAPESB. 

(Quadro 18). 

         Quadro 18 - Bolsas de Iniciação Científica – 2004 
 
 

Modalidades de Bolsa Número de Bolsas 
CNPq – Demanda Espontânea 10 
MILÊNIO/CNPq 10 
PIBIC/CNPq 29 
PROBIC/UEFS 140 
FAPESB 40 

TOTAL 229 
     Fonte: PPPG – 2004 

 

Mesmo 2004 não tendo sido um ano muito favorável à produção científica, 

pois, em função do orçamento, aos docentes foi restringido o financiamento para 

participação em eventos científicos com apresentação de trabalho. Os resultados se 

mostram bastante positivos, embora ainda não satisfatórios em relação ao número 

de mestres e doutores existentes no quadro. Os levantamentos em base no 

Currículo Lattes do CNPq, mostram o perfil da produção científica, técnica e artística 

dos nossos docentes: 
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Quadro 19 – Perfil da Produção Científica, Técnica e Artística dos 
Docentes – 2004: 

DEPARTAMENTOS Natureza da 
Produção 

BIO CHF CIS EDU EXA FIS LET SAU TEC Total 

Artigos Publicados 74 01 03 11 08 - 03 85 11 196 

Livros publicados 04 02 - - 02 - 01 04 - 13 

Capítulos de Livros 14 - 01 04 18 05 04 13 - 59 

Trabalhos completos em 
Anais  

06 02 11 09 13 17 03 06 32 99 

Resumos em Congressos 111 06  03 29 21 13 58 13 254 

Processo, Técnica ou 
Produtos Tecnológicos 
com registro ou Patente 

05 - - - - - - - - 05 

Processo, Técnica ou 
Produtos Tecnológicos 
sem Registro ou patente 

- - - - - - - 02 02 04 

Tradução de Livros - - - 10 - - - - - 10 

Edição de Livros 2 1 1 - - 3 - 1 - 08 

Doutorado – Teses 
Orientadas Aprovadas 

2 - - - - - - 3 - 05 

Mestrado, Teses 
orientadas Aprovadas 

12 1 4 1 3 - 1 - - 22 

Especialização – 
Monografia orientadas 
Aprovadas 

- - 2 16 3 - 1 11 8 41 

Graduação – Monografia 
Orientadas Aprovadas 

9 8 32 5 2 - 3 81 2 142 

Artigos Publicados em 
Jornais e Revistas 

18 5 0 1 - - 8 3 3 38 

Produção Artística e 
Cultural 

- - - - - - 4 - 2 6 

Total Geral 1.532 
 

A produção científica é representada por uma variada gama de produtos que 

inclui livros e capítulos de livros, publicações em revistas indexadas no País e no 

exterior, resumos, relatórios técnicos, monografias, dissertações e teses, 

possibilitando que, praticamente, todos os Mestres e Doutores façam jus, a cada 

dois anos, ao Incentivo Funcional por Produção Científica, Técnico e Artística. 
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Para o financiamento das pesquisas, além dos investimentos empreendidos 

pela UEFS, vários projetos captam recursos oriundos de diversas fontes federais, 

municipais e empresas outras. Nos últimos dois anos a UEFS foi contemplada com 

projetos aprovados junto à FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, Ministério 

da Ciência e Tecnologia - MTC, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio 

Ambiente - FNMA, Fundação VITAE, Coelba e Petrobrás, e, também, na Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado das Bahia – FAPESB.  

O Quadro 20 mostra a movimentação de recursos captados para os projetos 

de pesquisa, nos últimos dois anos, junto aos diferentes órgãos financiadores: 

Quadro 20 – Financiamentos Externos captados por projetos de Pesquisa 

Modalidade Quantidade Período Valor (R$) 
em 2004 

CNPq 17 2003 – 2004 260.000,00 
Inst. Milênio – MCT/CNPq 01 2002 – 2005 773.866,00 
Petrobrás 01 2004 – 2005 137.500,00 
Fundação Vitae 01 2004 – 2005 105.000,00 
FNMA 02 2002 –2004 200.000,00 
MMA 01 2002 – 2004 100.000,00 
Coelba 01 2004 –2005 140.000,00 
FAPESB 50 2004 – 2005 4.906.102,99 
FINEP 02 2004 – 2005 1.244.047,00 
MMC – PPBio 01 2004 – 2005 1.500.000,00 
RENORBIO / BNB 01 2004 – 2006 1.500.000,00 

TOTAL 78  10.866.515,99 
Fonte: PPPG – 2004 
 

 

Além dos projetos de pesquisa existentes, a UEFS desenvolve importantes 

trabalhos em outras áreas do conhecimento, através dos núcleos temáticos como os 

relacionados no Quadro 21: 
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Quadro 21 – Núcleos Temáticos de Pesquisa por Área de Conhecimento - 2004 

Área de Conhecimento Quantidade 
Ciências Agrárias 02 
Ciências Biológicas 15 
Ciências Exatas e da Terra 18 
Ciências Humanas 13 
Ciências Sociais Aplicadas 01 
Ciências da Saúde 12 
Engenharias 07 
Lingüística, Letras e Artes 07 
Educação 04 

TOTAL 79 
Fonte: PPPG – 2004 

 
 
 
 

Os quadros 20 e 21 mostram que os maiores núcleos de pesquisa na UEFS são os 

que mais captam financiamentos externos ligados em grande parte, aos projetos de 

pesquisa em meio ambiente do semi-árido, com ênfase em biodiversidade, energia, 

captação de CO2 e bioprospecção. Deve ser destacada a aprovação de quase 5 

milhões pela FAPESB para o biênio 2004-2005. Dezessete projetos de alunos de 

Mestrado e Doutorado em Botânica receberam financiamento externo para suas 

dissertações e teses. 
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EXTENSÃO 

 
Considerando os desafios por que 

passam as universidades brasileiras, a exemplo 

da busca pela qualidade científica, tecnológica e 

cultural, interagindo constantemente com a 

comunidade por meio de ações que promovam 

e garantam os valores da igualdade, democracia 

e desenvolvimento social, bem como, ressaltando a responsabilidade da extensão 

universitária neste contexto, a UEFS entende que o momento político exige um 

processo institucional que valorize e reconheça a Extensão como elemento 

intrínseco do fazer acadêmico. 

Em razão disso, entende-se a extensão universitária como sendo uma 

alternativa de mudança rumo à construção de uma nova política educacional que 

possibilite a redefinição, pela comunidade acadêmica, de novas teorias e práticas 

com base em uma nova compreensão sobre a produção do conhecimento. A 

extensão é realizada, considerando o compromisso social da universidade, enquanto 

instituição pública, empenhada no equacionamento das questões que afligem a 

comunidade. A extensão é compreendida como uma ação que possibilita a interação 

entre a universidade e a sociedade, constituindo-se no meio capaz de 

operacionalizar a relação teoria e prática, promovendo a troca entre os saberes 

acadêmico e popular. 

Desta forma, a indissociabilidade entre as atividades de extensão, ensino e 

pesquisa é fundamental no fazer acadêmico, caracterizando professores e alunos 

como sujeitos do ato de ensinar e aprender, promovendo a produção do 

conhecimento de forma integrada. 

Assim, visando a atingir o papel crucial na formação de cidadãos críticos, 

participantes e atuantes, podemos destacar alguns objetivos das atividades de 

extensão: 
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1. Dimensionar essas atividades com base nos recursos humanos e 

materiais alocados para sua realização. 

2. Caracterizar a extensão no Plano de Ação da Pró-Reitoria de 

Extensão. 

3. Especificar metas, linhas e formas de atuação. 

4. Acompanhar as atividades de extensão, com vistas a potencializar o 

papel da universidade, enquanto elemento dinâmico na solução de 

problemas da sociedade em que está inserida. 

5. Elaborar perfil da extensão universitária. 

6. Servir de material para discussão e reorientação, como mais um 

instrumento gerencial para a melhoria dos fluxos dos processos. 

Os projetos de extensão têm por objetivo contemplar o perfil situacional da 

comunidade, definindo ações prioritárias que possam conduzir a futuras 

modificações no cenário extensionista. Assim, os projetos de extensão buscam 

apontar ações transformadoras, que abordem as principais diretrizes estratégicas 

para a execução das atividades voltadas à Pró-Reitoria de Extensão. 

Em conseqüência, a Extensão na UEFS tem se posicionado como referencial 

de qualidade, tendo em vista a consonância de seus objetivos e direcionada para a 

Formação Continuada de Docentes da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, ações comunitárias e projetos nas áreas social, de 

saúde e meio ambiente.  

Na área de Educação, destaca-se a Formação Continuada do Educador, 
que tem oportunizado a realização de ações educacionais para o desenvolvimento 

integrado de municípios baianos, através de atividades ligadas à gestão pública, 

práticas educativas e culturais, na modalidade de atualização docente. Essas ações 

promovem a formação continuada de professores em serviço, permitindo a reflexão 

e o aprimoramento humano, na busca da conquista plena da cidadania, valorizando 

a educação integral do indivíduo. 

 46



Os Programas Alfabetização de Jovens e Adultos; Alfabetização 
Solidária, Brasil Alfabetizado, AJA Bahia, Pronera e outros, vêm provocando 

impactos de significativa relevância social para os municípios atingidos, através de 

uma expressiva redução do índice de pessoas não escolarizadas. Esses programas 

têm viabilizado o estabelecimento de parcerias desta Universidade com outros 

segmentos sociais na busca de (re) significação do compromisso em se fazer 

próxima dos aprendizes da educação escolar, voltada para uma reflexão sobre seu 

cotidiano e uma maior compreensão do significado da escrita. 

O Programa ONG Forte, destaca-se como um projeto que possibilita o 

fortalecimento das organizações e favorece o estreitamento das relações entre a 

Academia e a comunidade, considerando a força e a relevância das ações 

extensionistas que são articuladas às políticas sociais. 

Da mesma forma, os projetos na área de Biologia e Meio-ambiente vêm 

propiciando a melhoria da qualidade de vida e a manutenção de atividades 

comprometidas com a responsabilidade ambiental e social. Ao lado disso, promove e 

socializa a consciência acerca dos avanços conquistados pela humanidade e a 

perspectiva de preservação do meio ambiente.  

Merecem relevância, ainda, os programas da área de saúde, a saber: 

Prevenção e Controle do Câncer de Boca, do Câncer Cérvico Uterino e de 
Mama, Programa de Vacinação contra a Hepatite B e Programas ligados à 
Odontologia. Estes programas se ressaltam pelas ações educativas de caráter 

preventivo que oferecem, bem como pelo tratamento dessas enfermidades a 

pessoas oriundas de comunidades carentes. 

As ações que ocorrem no âmbito desta Pró-Reitoria são orientadas pelo 

princípio da indissociabilidade entre os eixos acadêmicos ensino, pesquisa e 

extensão, esta se estabelecendo como a prática acadêmica que os articula às 

demandas da sociedade.   

Este princípio tem definido a Instituição como sendo o locus de produção, de 

difusão de conhecimento que, junto à comunidade, socializa este saber atendo-se, 

também, às atividades de preservação da cultura. Neste sentido, busca preparar 
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recursos humanos para, assim, garantir a preservação dos conhecimentos que são 

construídos com os saberes oriundos da comunidade.  

Este perfil da ação extensionista que a UEFS realiza levou-a a ser 

reconhecida como referencial de excelência, considerando o direcionamento de 

suas atividades para a formação continuada de docentes (nos diversos níveis), 

ações comunitárias, eventos acadêmicos e investimento significativo nos programas 

de bolsas trabalho e extensão.   

No ano de 2004 os programas, que envolvem estudantes, professores, 

técnicos e a comunidade em um espaço concreto de troca de conhecimentos, 

beneficiaram um contingente superior a 100.000 pessoas nas mais diferentes 

regiões do Estado, através de projetos institucionais e interistitucionais como mostra 

o quadro: 

Quadro 22 - Projetos por Área de Extensão Continuada - 2004 
 

Área Institucionais Interinstitucionais Total 
Educação 13 04 17 
Saúde 25 02 27 
Meio Ambiente 20 - 20 
Trabalho e Ação Social 04 03 07 
Interdisciplinaridade 1 1 2 

TOTAL 63 10 73 

Fonte: PROEX – 2004 

 

Além de desenvolver os projetos, aqui enumerados, a UEFS realizou diversos 

outros eventos de extensão para os quais contou com as seguintes parcerias: 

Prefeituras Municipais na Bahia e de outros Estados, Movimento de Organização 

Comunitária – MOC, Instituto Xingó, Governo Federal (através do Ministério da 

Educação e Cultura e outros órgãos), Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

FIESP, Empresas Privadas e Governo do Estado da Bahia. Merece destaque a 

Feira do Semi-Árido que já faz parte do calendário Institucional que, neste ano se 

realizou pela segunda vez, superando em atividades e público a do ano anterior.  

Estes eventos podem ser identificados, com seus quantitativos, no Quadro 23. 
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Quadro 23 – Resumo dos Eventos de Extensão - 2004 
 

Evento Quantidade de Eventos Participantes 
Atividades Culturais 93 8948 
Atividades Esportivas 10 500 
Campanhas 5 895 
Conferências 14 10267 
Congressos 3 962 
Cursos 120 6049 
Encontros 7 598 
Exposições 172 31435 
Jornada 2 465 
Lançamento  12 1765 
Mesa Redonda 88 6119 
Mini-cursos 167 4420 
Mostra de Vídeo 13 1975 
Oficinas 65 1665 
Palestras 291 16698 
Semanas Acadêmicas 5 928 
Seminários 21 4195 
Outros  176 10274 

TOTAL 1.264 108.158 
Fonte: PROEX – 2004 
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Capacitação de Professores da Rede de Ensino Fundamental e Médio 

 
Neste ano de 2004 a UEFS continuou investindo em ações voltadas para a 

capacitação de professores, obtendo expressivos resultados. Conforme demonstra o 

Quadro abaixo, desenvolveu cinco grandes projetos de formação continuada, 

beneficiando um número total de 1.914 professores e 50.795 estudantes, em doze 

municípios. 

 Quadro 24 - Demonstrativo dos Projetos de Formação Continuada do Professor 

Projetos Parcerias / Municípios 
beneficiados 

Professor 
atendido 

Estudante 
atendido 

TRANSE-DIA 02 136 2.715 
CAT – Conhecer, Analisar, 
Transformar – Capacitação de 
Professores da Zona Rural. 

06 258 6.450 

PALLE – Aprimoramento em 
Língua e Literaturas Estrangeiras 

01 90 2.000 

Alfabetização 01 30 1.050 
Capacitação de Professores em 
Municípios Baianos 

02 1.400 38.580 

TOTAIS 12 1.914 50.795 

Fonte: PROEX – dezembro/2004 
 
 
 
Educação de Jovens e Adultos 

 A UEFS vem desenvolvendo 

ações importantes na preparação de 

profissionais que se dedicam à 

escolarização de jovens e adultos, 

emprestando a sua efetiva participação 

no combate ao analfabetismo. Apoiada 

por convênios firmados com órgãos 

governamentais e não governamentais, 

como mostra o Quadro 25: 
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 Quadro 25 - Demonstrativo dos Projetos de Educação de Jovens e Adultos – 2004 
População beneficiada Projeto Parcerias Municípios 

atendidos 
Profes-
sores 

Estudan-
tes 

Alfabetização 
Solidária 

Governo Federal (MEC), Empresas 
Privadas, BNDES, Banco Bradesco, 
FIESP, SENAI-SP, SESI-SP, 
SUDENE, Programa Alvorada, 
UEFS e diversas prefeituras 
municipais 

17 326 6.520 

Projeto AJA 
BAHIA 

Secretaria de Educação do Estado 
Prefeituras Municipais 
UEFS 

32 11.286 14.100 

TOTAIS 49 11.612 20.620 
Fonte: Proex 

 

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 mais de 10 anos, uma história de intervenção teórico-prática, junto ao 

segmento de indivíduos da terceira idade da comunidade feirense e de municípios 

da Região circunvizinha. Firma, a cada dia, o compromisso da participação social, o 

que está respaldado no texto da Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994 que 

regulamenta a Política Nacional do Idoso. 

O comprometimento sócio-educativo do Programa inicia-se pelo estudo dos 

aspectos biológicos, psicossociais e culturais do envelhecimento, passando por um 

processo de sensibilização, na busca de 

estratégias para o enfrentamento e 

combate às manifestações segregativas e 

assistencialistas, preparando o longevo 

para uma reflexão positiva sobre si 

mesmo, capaz de garantir a sua inclusão 

na sociedade. 
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O meio educativo que permeia esta ação extensionista pressupõe um 

repensar a partir da experiência de grupos da terceira idade. De caráter ativo, 

problematizador, parte 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 dessa personagem como ser socialmente 

produtivo em gozo de liberdade 

e autonomia, que valoriza a vida 

e dignificando a longevidade. 

Com suporte teórico-

metodológico oferecido pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas 

da Terceira Idade - NEPTI - o 

Programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade, através de sua 

política expansionista congrega, atualmente, outros quatro grupos de longevos: 

Grupo Viver Feliz, do núcleo do bairro Cel. José Pinto, Grupo Renascendo, do bairro 

CASEB, Grupo Renascer do Distrito de Maria Quitéria e o Grupo de Convivência 

Alegria de Viver/CSU. O número de participantes destes grupos foi de 374 idosos, 

nas diversas atividades desenvolvidas, conforme demonstrado no Quadro seguinte: 

 

     Quadro 26 - Resumo das Atividades Desenvolvidas pela UATI - 2004 
 

Número de Turmas Atividades Quant. 
UATI CSU CASEB 

Total de 
Turmas 

Oficina do Corpo 17 10 01 02 30 
Oficina Sócio Educativa 14 14 02 01 31 
Total de Oficinas 31 24 03 03 61 

Total de participantes 374 
Fonte: PROEX - 2004 
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Bolsas de Extensão 

O programa de Bolsas de Extensão, no exercício de 2004, apresenta o 

desempenho que demonstra o Quadro 27. Neste espaço estão relacionados o 

número de bolsistas, os cursos beneficiados e a quantidade de 

núcleos/projetos/programas existentes. 

 Quadro 27 - Demonstrativo de Bolsas de Extensão – 2004 
 

N.º Área Quantidade de 
Núcleo/Projeto/Programa 

N.º de Bolsistas 

1. Biologia 10 16 
2. Educação 07 26 
3. Educação Ambiental 06 08 
4. Letras 04 05 
5. PROEX 05 07 
6. Saúde 10 17 
7. Tecnologia 01 01 

TOTAL 43 80 
Fonte: PROEX - 2004 
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INTEGRAÇÃO ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Horto Florestal 

O Horto Florestal 

desenvolve estudos e pesquisas 

na área de Biotecnologia e se 

constitui em um campo fértil para a 

geração de conhecimentos sobre o 

semi-árido, objetivando o 

aproveitamento dos recursos 

naturais da região. 

Incorporado à Instituição desde 1997, através de um convênio firmado com a 

Secretaria de Agricultura do Governo do Estado, o Horto Florestal tem desenvolvido 

uma série de ações na área da Pesquisa e Extensão, dentre as quais destacam-se: 

suporte ao curso de Ciências Biológicas, funcionamento de laboratórios, 

desenvolvimento de pesquisas pelo Programa de Iniciação Científica com o Projeto 

de Micropropagação in vitro de espécies vegetais; prestação de serviços à 

comunidade, através do fornecimento de mudas e consultoria a projetos de 

arborização e paisagismo, o desenvolvimento de um programa voltado para o 

atendimento aos municípios da região do semi-árido. 

Atualmente o Horto possui uma infra-estrutura física de pesquisa dotada de 

04 laboratórios, 03 viveiros (02 de plantas nativas e 01 de plantas medicinais), e 01 

estufa agrícola de plantas nativas. O Horto Florestal vem se constituindo em um 

espaço de relevante importância nas áreas de ensino, pesquisa e extensão para a 

graduação e a pós-graduação.  
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Campus Avançado de Santo Amaro  

 

No Campus Avançado de Santo 

Amaro são mantidos dois cursos de 

graduação – Licenciatura Plena em Letras 

Vernáculas, e Pedagogia (Ensino 

Fundamental). Além disso, oferece suporte 

às ações de ensino, pesquisa e extensão 

cultural, possuindo uma biblioteca setorial 

– Biblioteca Setorial Solar do Biju, o Museu 

Galeria de Arte Caetano Veloso, e 

Laboratório de Informática. 

 
Campus Avançado de Lençóis 

 
Também no município de Lençóis a UEFS mantém um Campus Avançado. 

Neste local tem-se oferecido programas de extensão e desenvolvido ações de pós-

graduação através dos cursos de Especialização em Antropologia e Turismo: 

Patrimônio Cultural e Ambiental e de Especialização em 

Língua Portuguesa – Gramática – com o objetivo de formar 

profissionais de nível superior, comprometidos com suas 

comunidades e capacitados para promover o 

desenvolvimento sustentável da região onde estão 

inseridos. 

Além de ter suas salas adaptadas para atender às 

demandas acadêmicas, o prédio, hoje, incorporado ao 

patrimônio da UEFS, conta com uma biblioteca setorial e 

com um laboratório de informática. Para 2005 está prevista 

a implantação do curso de Graduação em Ciências 

Biológicas. 
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Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA 

 

O Centro Universitário de 

Cultura e Arte – CUCA – 

funciona, desde 1996, como a 

unidade de desenvolvimento 

organizacional responsável pelo 

planejamento, coordenação e 

execução das políticas culturais 

da UEFS. Constitui-se em um 

complexo difusor de grande 

importância para a comunidade 

intelectual e artística de Feira de Santana e Região. 

Fazem parte da estrutura do CUCA: o Centro de Cultura Amélio Amorim; o 

Museu Regional de Arte de Feira de Santana; a Galeria de Arte Carlo Barbosa 

Museu-Galeria de Arte Caetano Veloso (em Santo Amaro); o Seminário de Música; a 

Biblioteca Setorial Pierre Klose; o Núcleo de Cultura Popular; a Experimentoteca e o 

Teatro Universitário do CUCA. 

 

Centro de Cultura Amélio Amorim – CCAAm 

O “Amélio”, como é comumente identificado, é 

um espaço que oferece um teatro com 

capacidade para 700 lugares, dotado de infra-

estrutura privilegiada para atender às 

demandas interna e externa, no que tange à 

realização de eventos culturais.  

Em 2004 o CCAAm sediou os mais 

variados e importantes eventos acadêmicos, 

além de abrigar manifestações artístico-

culturais da comunidade feirense. 
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Museu Regional de Arte de Feira de Santana – MRA 

Unidade que detém 

valiosíssimo acervo composto de 

235 obras, podendo ser, assim, 

discriminadas: 185 Pinturas com 

técnica mista e óleo sobre tela; 16 

Xilogravuras; 08 Pinturas a bico de 

pena; 18 Esculturas; 04 Tapeçarias 

e 03 Fotografias. Promove, 

regularmente, exposições nos seus 

salões, onde tem recebido um 

número significativo de aficionados 

pelas artes e curiosos. O Projeto “A escola vai ao MRA”, constitui-se em uma de 

suas principais iniciativas. Atendeu, neste ano de 2004, 12 escolas, com freqüência 

média de 24 aulas/mês.  

 

Galeria de Arte Carlo Barbosa – GACB 

Espaço de difusão cultural e de apoio e estímulo aos artistas, especialmente 

aos talentos emergentes, está situado em um dos anexos do prédio do Museu 

Regional de Arte. Firmando-se como um centro de promoção e comercialização de 

obras de arte em Feira de Santana, a GACB promove, tradicionalmente, exposições 

individuais e coletiva. 

Em 2004 implementou o programa de parcerias com outras entidades, 

levando grandes mostras a outros espaços, com o objetivo de atender a um público 

mais variado e, também, promover a democratização de acesso às artes. 

Como resultado dessas iniciativas a Galeria realizou um número significativo 

de eventos, a exemplo do acervo flutuante e das exposições individuais; e, como 

forma de reconhecimento ao talento dos artistas locais, enfatizou a implantação de 

exposições em datas especiais. Neste ano registrou a presença de um público na 

ordem de 3.835 pessoas. 
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 Museu-Galeria de Arte Caetano Veloso – (Santo Amaro) 

Inaugurado em Setembro de 1998, com o status de galeria, mais tarde 

incorporando o de museu, vem se constituindo, cada vez mais, em um espaço 

cultural importante na vida daquela cidade. É considerado um referencial de fomento 

à arte e à cultura local e regional. 

 

Seminário de Música – SM 

Espaço de formação de músicos, considerado de grande relevância para a 

cidade, promove, semestralmente, cursos básicos de musicalização e execução de 

instrumentos. Ao lado disso são oferecidas oficinas que se encarregam de instruir o 

aluno quanto aos conhecimentos básicos nesta área.  

Em 2004 promoveu cursos e oficinas nas diversas modalidades musicais, 

procurando oferecer aos participantes um elenco de disciplinas teórico-práticas que 

abordassem, além do conhecimento histórico-musical, a destreza instrumental. 

Como forma de ampliar a oferta de oficinas desenvolveu o Projeto Curso Básico de 

Musicalização, com formação em música em nível médio, com a oferta de turmas 

experimentais.  

Dentre os cursos oferecidos destacam-se: Musicalização, Laboratório de 

Performance Musical, Flauta 

Doce e Prática de Instrumentos 

Musicais (piano, violão 

clássico, regência, trompete, 

trombone, clarinete, violino, 

flauta transversal, clarineta e 

saxofone) e outras oficinas 

específicas, tais como: 

Teclado, Violão Popular, 

Técnica Vocal e Coral Scherzo, 

que complementam o curso de 

musicalização.  
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Coordenação Pedagógica – COOPED 
 

Criada para coordenar, dentro de 

técnicas e métodos específicos e modernos, 

as diversas oficinas do Sistema CUCA, a 

Coordenação Pedagógica atua, juntamente 

com a Oficina de Criação Artística (OCA) e a 

Coordenação de Dança (CD), oferecendo 

variadas modalidades de oficinas, a saber: 

Dança, Teatro, Artes Plásticas, Karatê, 

Yoga. Atenta às novas tecnologias, inseriu 

no seu elenco de oficinas, a de Informática. 

Como resultado desse trabalho 

conjunto, a Coordenação de Dança ofereceu 

neste período 24 turmas com 262 alunos. 

Na área de teatro, destacou-se a Companhia de Teatro do Cuca que já se 

apresentou em diferentes espaços com as peças “A Flauta de Pã” e “Maria 

Minhoca”, tendo sido efusivamente aplaudida. 

O Quadro 28 mostra as ações, representadas pelas oficinas diversas, que 

estão sob a orientação da Coordenação Pedagógica – COOPED. 

 59



Quadro 28 - Demonstrativo das Oficinas - 2004 

I SEMESTRE II SEMESTRE TOTAL 2004 
OFICINAS 

Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 
Oficinas diversas 
Karatê 02 32 02 20 04 52 
Yôga 05 90 06 113 11 203 
Informática 03 52 03 34 06 86 
Oficina de teatro 
Teatro infantil 01 13 01 11 02 24 
Teatro adolescente 01 15 01 18 02 33 
Teatro adulto I 01 13 01 06 02 19 
Teatro adulto II - - 01 08 01 08 
Teatro adulto III 01 15 01 08 02 23 
Oficinas de Artes 
Desenho I e II - - 02 22 02 22 
Desenho I 02 22 - - 02 22 
Desenho II 01 05 - - 01 05 
Pintura contemporânea 02 17 01 10 03 27 
Pintura acadêmica 01 12 01 13 02 25 
Texturas 01 05 01 05 02 10 
Desenho em quadrinhos 01 03 - - 01 03 
Mosaico - - 01 07 01 07 
Fotografia I 01 12 01 09 02 21 
Arte para crianças I e II - - 01 12 01 12 
Arte para crianças I 01 13 - - 01 13 
Arte para crianças II 01 04 - - 01 04 
Oficina de dança 
Introdução à dança 02 20 02 34 04 54 
Ballet 1 02 29 02 30 04 59 
Ballet 2 02 15 01 12 03 27 
Ballet 3 01 09 01 07 02 16 
Ballet 4 - - 01 07 01 07 
Dança do ventre - - 02 18 02 18 
Dança do ventre I 02 24 - - 02 24 
Jazz dance 02 14 02 10 04 24 
Dança de salão 01 16 01 17 02 33 

TOTAL 37 450 36 431 73 881 
Fonte: Coordenação Pedagógica / CUCA / UEFS 
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Biblioteca Setorial Pierre Klose – BSPC 

Com um público constituído, basicamente, de docentes e discentes dos 

ensinos Fundamental e Médio vinculados ao Projeto Interação Ciência e Arte no 

Desenvolvimento das Potencialidades Regionais, a BSPC oferece um acervo 

bibliográfico especializado nas áreas de arte, ciência e cultura. Em 2004, o público 

circulante da biblioteca atingiu 8 mil visitantes, os quais realizaram mais de 10 mil 

consultas. 

 

Núcleo de Cultura Popular – NCP 

Criado dentro da estrutura administrativa do CUCA/UEFS, em agosto de 

2004, o NCP tem a missão de assessorá-lo no que concerne descobrir, apoiar e 

divulgar a cultura e a arte, em todas as modalidades de linguagem, inclusive a 

cultura de raiz ou cultura popular, no Município de Feira de Santana e região de 

influência. Desde que foi criado, este núcleo apóia campanhas e eventos culturais 

dessa natureza. 

 

Experimentoteca 

Criada a partir de um convênio com os Institutos de Física e Química do 

Campus de São Carlos da Universidade de São Paulo, a Experimentoteca é um 

laboratório de Ciências que atua racionalizando o uso do material experimental e 

funciona da mesma maneira que uma biblioteca 

pública. Tem o objetivo de facilitar o acesso a 

um considerável acervo de Kits experimentais, 

vídeos e atlas ilustrativos do corpo humano, 

com vistas a interrelacionar o conteúdo teórico 

à vigência prática na consolidação de uma 

aprendizagem sólida e duradoura. Tem o seu 

acervo formado por kits experimentais, filmes 

para vídeos, mapas, modelos, jogos e uma 

interessante coleção biológica em resina.  
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A Experimentoteca conta com a participação de Biólogos, Artistas Plásticos e 

Estagiários oriundos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Essa 

interação propicia a implementação do “Projeto Integrado de Ciências e Artes no 

Desenvolvimento das Potencialidades Regionais” que congrega ações 

interdisciplinares desenvolvidas nos seguintes sub-projetos: Experimentoteca 

Pública como Instrumento Didático para o Ensino de Ciências; Construção e 

Ampliação do Acervo Experimental; Fazer Ciências com Arte; e O Ensino da Física 

na Capoeira. 

Como parte da sua programação anual a Experimentoteca atendeu 117 

escolas e um total de 7.783 alunos. Dessas escolas 63 pertencem ao circuito do 

ensino público com 5.338 alunos e 54 à rede privada, com 2.445 alunos. Esta 

programação se estendeu por Feira de Santana e municípios vizinhos.  

 

Ações Culturais 

Dentre as ações culturais empreendidas pelo CUCA merecem destaque, 

neste exercício, aquelas realizadas pelo Núcleo de Estudos da Linguagem 
Imagética e Sonora, as quais perspectivam criar uma estrutura que ofereça suporte 

à realização de estudos e pesquisas acadêmicas nos campos da história e da 

cultura. O Projeto Ganga Zumba é uma dessas ações. Criado com um objetivo 

sócio-cultural-educativo tem como base a universalidade da música e seu potencial 

educativo e agregador para buscar a integração e a valorização do jovem dos 

bairros e comunidades carentes, interferindo, propositivamente, na melhoria da 

qualidade de vida e da elevação da sua auto-

estima. A Caminhada do Folclore, que visa a 

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, busca resgatar, preservar e 

fortalecer, na comunidade, os sentimentos de 

brasilidade e regionalismo que afloram nas 

mais diversas manifestações culturais. 
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Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses 

O Museu Casa do Sertão é um órgão 

suplementar da UEFS cujo objetivo é preservar a 

cultura do homem sertanejo e aspectos do seu 

cotidiano, através da coleta, guarda, conservação, 

exposição e divulgação de seus acervos iconográfico, 

fonográfico, bibliográfico e documental, promovendo o 

resgate e a valorização da memória coletiva da região 

de Feira de Santana. Conta com um acervo composto 

de 1250 (mil duzentos e cinqüenta) peças de pequeno, médio e grande porte, as 

quais são confeccionadas em couro, palha, barro, metal, tecido, madeira e fibras. 

Possui, também, matrizes de xilogravuras, fotografias, discos, fitas, cd’s, obras do 

artista plástico Trípoli Gaudenzi sobre a “Guerra de Canudos” e uma vasta coleção 

de Literatura de Cordel. O Museu abriga, ainda, o Acervo Literário do Departamento 

de Letras e Artes da UEFS, para suporte aos cursos de especialização e mestrado 

em Literatura e Diversidade Cultural (cuja área construída é de 839,70m2). 

Registrou, em 2004, público da ordem de 3.576 visitas às exposições e 2.558 

à Biblioteca Setorial, perfazendo um total de 6.134 pessoas.  

Os assuntos pesquisados, durante o período de janeiro a dezembro de 

2004, foram bastante diversificados, sendo que alguns temas se destacam: Feira de 

Santana – violência, tuberculose, feira do gado, micareta, mulheres, personagens 

feirenses; cultura popular; literatura de cordel; municípios baianos; folclore; cangaço; 

manuscritos; jornais antigos; festas populares; biografia de Maria Quitéria e Luiz 

Gonzaga e de artistas feirenses. 

 
Atividades de Apoio à Pesquisa Realizadas pelo Centro de Estudos Feirenses: 

O Centro de Estudos Feirenses (CENEF) desenvolveu, em 2004, atividades 

de pesquisa e de apoio à pesquisa, dentre as quais ressaltam-se o Projeto Memória 

Técnica que está associado ao Projeto de Regularização do Fluxo Escolar de 1ª a 8ª 

Série e a Elaboração do Material Didático Alternativo: História e Geografia do 

Município de Feira de Santana e Festas Populares. 
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Observatório Astronômico ANTARES 

Fundado em setembro de 1971 e incorporado a 

UEFS desde 1992, o Antares constitui-se em um importante 

centro de pesquisa nos campos das ciências astronômicas, 

física solar, atmosférica, e de sensoriamento remoto, além de 

desenvolvimento de plantas e mapas cartográficos. 

Com uma estrutura dotada de equipamentos de alta 

tecnologia, e interligado aos mais importantes centros 

astronômicos e astrofísicos do mundo, o Antares vem se consolidando como espaço 

de utilidade pública e de referência na comunidade.  

O CNPq outorgou ao Observatório Antares o mérito de Centro de Excelência 

em virtude da sua importância pela natureza de atividades que ali desenvolve. 

Em 2004 recebeu um total de 10.725 visitantes, com atendimento e 

palestras no Observatório e no Planetário, tendo participado 455 professores e 

10.270 estudantes oriundos de 425 estabelecimentos de ensino, englobando 

universidades, escolas públicas, escolas particulares, instituições federais de ensino 

e associações comunitárias diversas. 

Através do Núcleo de Sensoriamento Remoto – NUSERE – que tem estação 

de referência GPS, o Observatório Antares tem prestado relevantes serviços à 

comunidade, especialmente na área de segurança, em parceria com a Polícia Militar. 

Dentre as atividades desenvolvidas neste espaço de pesquisa destacam-se: 

Projeto de Monitoramento de Ônibus Urbanos de Feira de Santana; Projeto de 

Monitoramento de Ônibus Intermunicipais e Ferry-boat – AGERBA –, Projeto 

Geração de Mapas Planialtimétricos para o Centro Industrial do Subaé; Elaboração, 

edição e correção do Mapa Digital de Feira de Santana; Projeto da Arquitetura de 

diversos bancos de dados relacionados à Base Cartográfica de Feira de Santana.   

Merecem destaque, ainda, outros projetos educativos e informativos, tais 

como o Projeto “Astronomia vai ao Shopping”, com o objetivo de divulgar a 

Astronomia e as atividades desenvolvidas no Observatório Astronômico Antares; 

Projeto “Astronomia vai às Escolas”, que tem como objetivo a aplicação prática do 

ensino de Astronomia nas lições dos estudantes do ensino Fundamental e Médio 

das escolas públicas do Estado, ação que desenvolve em parceria com a Fundação 

Vitae. 
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ESTRUTURA DE APOIO AO ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Infra-estrutura física 

 
A Universidade Estadual de Feira de 

Santana é dotada de infra-estrutura física 

composta pelo Campus Universitário e 

unidades Extra-Campus, constituindo-se em um 

patrimônio de grande relevância para a sociedade. 

Cuidados especiais têm sido dispensados para a permanente melhoria das 

condições de apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, notadamente quanto aos 

espaços destinados ao desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

Em conseqüência dessa atenção, significativos investimentos foram 

realizados em 2004, com a conclusão de três importantes obras: o Laboratório 

Didático de Biologia, o Laboratório de Engenharia de Alimentos e o Pavilhão de 

Aulas Teóricas – PAT VII. Em 2005 serão concluídas as obras do Laboratório de 

Letras e Educação.  

 

O Campus 

O Campus Universitário estende-se por um total de 

1.161.728 m², sendo 66.191,07 m² de área construída. 

Atualmente comporta 07 unidades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, 06 Pavilhões de Aulas Teóricas – PAT´s, a 

Biblioteca Central, o Prédio da Administração Central, o Centro de Informática, o 

Complexo Laboratorial, com prédios equipados para abrigar os laboratórios e salas 

especiais. Além desses espaços estão situados no Campus: 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 

–, o CAU I, II e III – que são três construções que abrigam o Restaurante, a 

Imprensa Universitária e outros órgãos, mais o galpão da Garagem e Manutenção. 
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Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão 

A UEFS dispõe de Laboratórios, Núcleos e 

Salas Especiais para atendimento às suas diversas 

necessidades. O complexo de laboratórios, 

investimento de extrema importância para a 

Universidade, é composto pelas seguintes unidades: 

LABEXA – Laboratório de Ciências Exatas: 

congrega 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: abrange os Laboratórios de Hidráulica e 

Mecânica dos Fluidos, Geoplan, Geotecnia, Estrutura, Saneamento, Tecnologia de 

Materiais e Tecnologia da Construção, Topografia e Cartografia. 

LABOFÍS – Laboratórios de Física: contempla os Laboratórios de Física Geral e 

Experimental, Eletrônica, Física Moderna, Fotoacústica e Energia Solar, 

Instrumentação e Física Computacional.  

LABIO – Laboratório de Ciências Biológicas: 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, Entomologia, Etnobiologia, Ornitologia e 

Mastozoologia, Biologia Pesqueira, Microbiologia Vegetal, Taxonomia Vegetal, o 

Serpentário, o Ranário (anfigranja), o Vespário e o Minhocário. O Herbário que 

abriga 85.000 espécimes, em 2004 recebeu o título de Fiel Depositário pelo 

Ministério  do Meio Ambiente. 

LABORATÓRIO DE FARMÁCIA – É composto pelos Laboratórios de Controle de 

Qualidade e Microbiologia, Farmácia Central, Farmacotécnica e Cosmetologia, 

Fotoquímica, Química Farmacêutica e Toxicologia e funcionam no Módulo Especial 

VI. 
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CION – Centro Integrado de Odontologia oferece serviços 

de Radiologia, Interpretação Radiográfica, Periodontia, 

Odontologia Preventiva e Prótese e dispõe de uma 

moderna clínica com 20 equipos. 

Ainda, como espaço para as experiências 

acadêmicas, a Instituição conta com os Laboratórios de 

Prática Contábil e de Práticas Jurídicas, sob a coordenação do Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas; o Centro de Documentação, coordenado pelo 

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, e o Centro de Estudos e 

Documentação em Educação que está sob a coordenação 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.  

No Centro Administrativo, distribuído em três unidades: CAU I, CAU II e CAU 

III, funcionam o Restaurante, Postos Bancários, Imprensa Universitária, Unidade de 

Desenvolvimento e Organização Universitária – UNDEC, o Centro de Pesquisa e 

Documentação de Feira de Santana – CDOC, o Programa Interuniversitário para a 

Distribuição do Livro – PIDL, Laboratório de Medicina ao lado de outros espaços 

administrativos.  

Mais outros 25 laboratórios de informática estão distribuídos por todos os 

departamentos e demais unidades, a exemplo do 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 estimada em 14.858,15 m².  São estas: Centro Universitário de Cultura e 

Arte, Centro de Cultura Amélio Amorim, Observatório Astronômico Antares, Centro 

Social Urbano, Chácara Xavantes, Biblioteca Monteiro Lobato, Horto Florestal, 05 

Clínicas Odontológicas, o Campus Avançado de Santo Amaro e o Campus 

Avançado de Lençóis. 

Também funcionam, extra Campus, outros laboratórios que prestam apoio 

às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, a saber: Experimentoteca e 

Laboratório Fotográfico, situados no CUCA, Serviço de Assistência Jurídica, no 

Fórum Filinto Bastos Cerqueira, Laboratório de Sensoriamento Remoto, Planetário e 

Astrolábio Fotoelétrico, no Observatório Antares e os Laboratórios de Ecofisiologia, 

Extração de Produtos Naturais, Germinação de Sementes e Cultura de Tecidos 

Vegetais, no Horto Florestal. 

 

Clínicas Odontológicas 

As Clínicas Odontológicas destacam-se, no contexto da área de saúde, pela 

dimensão acadêmico-social que aportam. Funcionam como um programa 

interdisciplinar, inserido na estrutura do Curso de Odontologia, e buscam a 

integração ensino-pesquisa-extensão como realidade objetiva do trabalho 

acadêmico. Oportuniza 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 Campus principal; as demais 

(cinco) funcionam em espaços extra-campus, quais sejam: Clínica Odontológica da 

Mangabeira, Clínica Odontológica da Maria Quitéria, Clínica Odontológica da 
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Cooperfeira, Clínica Odontológica do Centro Social Urbano e Clínica Odontológica 

16 de junho. 

 

Centro Social Urbano Governador Roberto Santos 

 
O Centro Social Urbano 

Governador Roberto Santos – CSU –, 

localizado no bairro Cidade Nova, 

possui área total de 32.020,00 m², 

sendo 2.514,17 m² construída. 

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). Oferece outras 

atividades de extensão, propiciando melhorias à população do seu entorno e 

fornecendo suporte às atividades de ensino e pesquisa que são realizadas pelos 

cursos de Odontologia, Enfermagem, Educação Física e Pedagogia. 

 

Centro de Treinamento Xavantes 

 
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 da Xavantes está 

relacionada à promoção de eventos acadêmicos e administrativos, a exemplo de 

treinamentos, seminários, reuniões, workshops, constituindo-se em uma unidade de 

suporte especial às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Investimentos em 2004 

 
Com vistas a dotar a Instituição de 

infra-estrutura que assegure o 

desenvolvimento das atividades, 

procede-se à conclusão de obras de 

edificações, preparando-as para ser 

equipadas e colocadas em 

funcionamento, em 2005. São estas as 

obras: 

Laboratório Didático de Biologia - Com 

1.141,14 m², esta obra compreende a 

construção de 11 salas específicas para atender às necessidades do Curso de 

Biologia. Comporta 01 laboratório de informática, almoxarifado, coordenação, copa, 

lavagem, sanitários, inclusive para portadores de necessidades especiais, sistema 

de segurança contra incêndio e pânico. 

Laboratório de Engenharia de Alimentos - Com 2.826,98 m², comporta 02 

pavimentos. O pavimento térreo concentra os Laboratórios de Carne, Leite e 

Derivados, Análise Sensorial, Cereais, Frutas, Química de Alimentos, Microbiologia e 

Biotecnologia. No pavimento superior ficam localizados os Laboratórios de 

Embalagem, Físico-Química, Fenômeno de Transportes, GEOPLAN, e, além da sala 

da Pós-graduação, onze gabinetes para professores, mais sanitários e copa. O 

prédio é dotado de sistema de segurança contra incêndio e pânico, cabeamento 

estruturado de voz e dados, elevador para portadores de necessidades especiais, 

sanitários especiais, chuveiros e lava-olhos de segurança. 

Pavilhão de Aulas teóricas – PAT VII - Com 1.383,30 m², esta obra compõe-se de 

um subsolo (503,43 m²) onde estão distribuídas 05 salas de aula, sanitários e 01 

sala de apoio técnico; um espaço térreo (879,88 m²) com 10 salas de aula, sanitários 

e circulação. A obra possui sanitários específicos para portadores de necessidades 

especiais e rampa de acesso entre os pavimentos. 
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Obras Concluídas em 2004 e em Funcionamento  

Em relação à execução de obras relaciona-se, a seguir, 

aquelas concluídas em 2004 e que já se encontram em 

funcionamento: 

Centro Integrado de Odontologia - CION – Ampliada para a 

instalação dos Núcleos de Pós-graduação em Saúde Coletiva, esta área de 217,45 

m², que abriga os seguintes núcleos: Núcleo de Pesquisa Integrada de Saúde 

Coletiva - NUPISC, Epidemiologia, Núcleo de Saúde Coletiva NUSC e Núcleo de 

Educação e Pesquisa na Adolescência - NEPA.  

Laboratório de Línguas Estrangeiras Professora Itan Barbosa - É o resultado da 

adaptação da sala MP24. Para esta obra foram instalados pisos melamínico, 

divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico, pintura geral, instalação 

elétrica e aquisição de móveis e bancadas. 

Estufas Agrícolas de Biologia - Ligadas ao Laboratório de Sistemática Molecular 

foram executadas através de financiamento externo. As estufas estão localizadas no 

Campus da UEFS, ao fundo do Laboratório de Biologia. Uma foi construída com 

recursos da FAPESB e a outra da FINEP. Com uma área total de 550 m² foram 

alocados R$ 29.800,00 para estas construções. 

Estufa de Vegetação - Obra realizada através de recursos do Projeto MILLENIUM 

esta estufa, modelo Poly House, possui 192 m² de área e custou R$ 36.500,00, e 

está situada no Horto Florestal. 

Laboratório de Patologia – Implantado no interior do CION com confecção e 

montagem de bancadas e instalação de equipamentos. Compõe este Laboratório a 

recepção, expurgo, sala de laudos e sala de projeção totalizando uma área de 

104,92m². 

Chácara Xavantes – Foi reformada com execução de serviços como substituição de 

esteios estragados, reconstrução de sanitários, retelhamento, revisão da instalação 

elétrica e hidro-sanitária e pintura geral. 

Laboratórios de Química, Herbário e Estruturas - Estas obras já têm os seus projetos 

arquitetônicos concluídos e complementares para que sejam licitadas e construídas 

com recursos da FINEP e contrapartida da UEFS. 
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Sistema de Bibliotecas 
 

O Sistema de 

Bibliotecas da UEFS – 

SISB/UEFS – é constituído 

pela Biblioteca Central Julieta 

Carteado – BCJC – e por mais 

sete Bibliotecas Setoriais, 

quais sejam: Biblioteca Centro 

Escola Básica – BCEB; 

Biblioteca Setorial Monsenhor 

Renato Galvão – BSMG; 

Biblioteca Setorial Pierre Klose – BSPK; Biblioteca Setorial Observatório 

Astronômico Antares – BSOA; Biblioteca Setorial Monteiro Lobato – BSML; 

Biblioteca Setorial Solar do Biju – BSSB (Campus de Santo Amaro) e Biblioteca 

Setorial Campus de Lençóis – BSCL. O objetivo é cumprir a função de prestar um 

serviço informacional de qualidade, que subsidie as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. O SISBI-UEFS desenvolve serviços pautados em tecnologias de acesso à 

informação e assegura a guarda e preservação do acervo. 

O ano de 2004 foi marcado pela mudança no software de automação do 

SISBI-UEFS, com a adoção de uma solução desenvolvida pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná – o 

Pergamum, totalmente integrado e 

operacionalizado em rede. O novo 

software dinamiza os procedimentos 

técnicos e oferece aos usuários 

novos serviços como renovação e 

reservas eletrônicas. 
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Serviço de Atendimento aos 
Usuários 

 
 Com o objetivo de otimizar a 

utilização dos recursos oferecidos 

por suas bibliotecas, em 2004 o 

SISBI realizou o treinamento de 

usuários, esclarecendo seus 

direitos e deveres, promovendo 

palestras sobre os serviços 

disponíveis, formas de acesso, e 

outros temas pertinentes ao bom 

uso do sistema.  

O quadro, a seguir, demonstra a evolução do fluxo de atendimento ao usuário 

no que diz respeito à consulta do acervo: 

 
Quadro 29 – Evolução dos Serviços de Atendimento ao Usuário 
do Sistema de Bibliotecas da UEFS - 2004 

FLUXO ANO/ 
UNIDADE 

2002 2003 2004 
BCJC 555.066 602.098 664.199 

BSEB 1.654 9.878 7.873 

BSMG 1.332 2.631 2.340 

BSPK 10.325 8.497 6.767 

BSML 45.856 43.049 34.808 

BSSB 42.403 34.215 36.778 

BSCL - 963 792 

TOTAL 656.636 701.331 753.557 

Fonte: BCJC, 2004 
 

Ainda em relação aos serviços prestados pela Biblioteca aos usuários, 

destacam-se as atividades extensionistas, visitas orientadas, revisão e normalização 

bibliográfica, treinamento ao usuário, conforme se apresenta no quadro a seguir: 
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 Quadro 30 - Serviços Prestados pelo Sistema de Bibliotecas da UEFS - 2004 

SERVIÇO 2001 2002 2003 2004 

Levantamento Bibliográfico 255 367 160 69 

Visitas Orientadas 97 322 15 19 

Acesso à Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE 728 475 1513 1.329 

Acesso à Internet 14.470 23.514 30717 33.350 

COMUT 1.297 1.905 1387 898 

DSI 956 449 305 248 

Portal da CAPES (Treinamento) 205 370 304 301 

Exposições 16 22 11 30 

Lançamento de Livros 03 01 - - 

 
Atividades Extensionistas 

Apresentação Teatral 10 - 01 01 

Graduação 1.404 753 714 1.417 Treinamento do Usuário 

Pós-Graduação 417 429 75 230 

Revisão e Normalização Bibliográfica 91 75 141 69 

Solicitações de ISBN 12 26 13 09 

Solicitação de ISSN 01 03 - 01 

Leitores Inscritos  7.492 - 11.327 

Fonte: BCJC - 2004 

 

Atividades Extensionistas 

 
 

Em 2004 também foram ampliadas as ações extensionistas desenvolvidas 

pelo SISBI-UEFS, oferecendo cursos e treinamentos para auxiliares de bibliotecas 

dos municípios conveniados com a UEFS. Além disso, o SISBI-UEFS passou a 

integrar o Projeto Cinema na UEFS, promovendo a exibição gratuita de filmes 

nacionais e estrangeiros para a comunidade universitária, alunos de escolas 

públicas e particulares da região e outros. No Quadro 31 registra-se a sua 

programação cultural. 

 

 74



 Quadro 31 - Serviços Prestados pelo Sistema de Bibliotecas da UEFS - 2004 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
Exposições artísticas 12 
Exposição de Painéis Científicos 08 
Peça teatral 02 
Recital poético 02 
Exibições do Projeto Cinema na UEFS 32 

TOTAL 56 
Fonte: BCJC - 2004 

 

Ampliação e Qualificação dos Acervos do Sistema de Bibliotecas 

 
O serviço de Formação e Desenvolvimento do Acervo tem por objetivo 

qualificar o acervo do SISBI para atender às necessidades informacionais de todas 

as atividades desenvolvidas nos cursos de graduação e de pós-graduação. Os 

últimos 05 anos registraram um crescimento absoluto de 28.000 (vinte e oito mil) 

exemplares no acervo, conforme demonstrado nos Quadros 32, 33 e 34. 
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Quadro 32 - Evolução do Acervo de Títulos do SISBI-UEFS - 2004 

LIVROS 

AQUISIÇÃO Volume Inicial do 
Acervo COMPRA DOAÇÃO 

 
CRESCIMENTO 

TOTAL DO 
ACERVO ANO 

Título Exemp. Título Exemp. Título Exemp. Título Exemp. Título Exemp. 

2000 - 151.256 - 6.675 - 2.073 - 8.748 54.165 160.004 

2001 54.165 160.004 2.692 7.916 1.666 2.042 4.358 9.958 58.523 169.962 

2002 58.523 169.962 1.883 6.497 2.232 2.968 4.115 9.465 62.638 179.427 

2003 62.638 179.427 659 2.637 1.554 1.979 2.213 4.616 64.851 184.043 

2004 64.851 184.043 400 1.695 1.928 2.544 2.328 4.239 67.179 188.282 

Fonte: BCJC – 2004 

 
Quadro 33 - Evolução do Acervo de Periódicos do SISBI-UEFS - 2004 

AQUISIÇÃO 

ASSINATURA RENOVAÇÃO DOAÇÃO 

 
ANO 

 
Título 
Inicial Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac. 

 
TOTAL 

2000 1.567 06 07 82 78 42 49 1.831 

2001 1.831 65 114 71 81 08 61 2.231 

2002 2.231 01 09 97 140 04 165 2.647 

2003 2.647 - - - 66 - - 2.713 

2004 2.713 - 02 - 98 18 30 2.861 

Fonte: BCJC - 2004 

 
Quadro 34 - Livros Existentes no SISBI/UEFS por Área do Conhecimento - 2004 

ÁREA DO CONHECIMENTO TÍTULOS EXEMPLARES 
Ciências Exatas e da Terra 4.133 14.171 
Ciências Biológicas 2.640 8.099 
Engenharia – Tecnologia 2.649 7.773 
Ciências da Saúde 5.922 16.959 
Ciências Agrárias 487 1.490 
Ciências Sociais e Aplicadas 20.482 62.931 
Ciências Humanas 10.740 26.540 
Língua – Literatura – Artes 17.996 43.295 
Generalidades 2.130 7.024 

TOTAL 67.179 188.282 
Fonte: BCJC - 2004 
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Infra-Estrutura do Sistema de Bibliotecas 

O SISBI-UEFS procedeu, em 2004, ao redimensionamento dos espaços e 

adequação de alguns setores aos serviços oferecidos. A Sala PBL (Aprendizagem 

Baseada em Problema) foi transferida para a antiga sala de Reserva, enquanto que 

os livros da reserva foram inseridos na Coleção Geral. Foi criada a sala do Acervo 

Especial, abrigando a coleção Frederico Freitas, o acervo Memória da UEFS e o 

espaço para a prática do jogo de xadrez. A Referência ganhou mais dois 

computadores para o acesso à Internet e os serviços de Disseminação Seletiva da 

Informação - DSI - e Comutação Bibliográfica – COMUT - foram integrados em uma 

mesma sala. Também foram adquiridos novos equipamentos para garantir suporte 

às ações da BCJC: projetor multimídia, aparelho de DVD, impressora Bematech e 

leitor de cartão. 

O sistema informatizado do SISBI-UEFS também sofreu mudanças visando a 

acompanhar os avanços de tecnologia e agilizar os serviços prestados. Para tanto 

optou-se pela troca do software Ortodocs pelo Pergamum. O Pergamum 

disponibiliza certos serviços, a exemplo de renovação e reserva eletrônica. Quanto à 

renovação eletrônica, o usuário pode renovar o material que está em mãos, caso 

outro usuário não tenha reservado. Já a reserva eletrônica poderá ser efetuada de 

qualquer computador, desde que esteja ligado à Internet. 

Capacitação do Quadro de Pessoal 

Em 2004 o Sistema de Bibliotecas adotou uma política de capacitação e 

atualização profissional, através da participação de funcionários em cursos, 

congressos e seminários. Os conhecimentos produzidos pelos profissionais do 

SISBI-UEFS também motivaram sua participação em cursos, como facilitadores e 

em seminários e congressos para apresentação de trabalhos, com destaque para a 

II Feira do Semi-árido e o Congresso Internacional de Comunicação. 
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Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

 

Responsável pela coordenação das ações administrativas e financeiras, a 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAD – especialmente, no exercício 

de 2004, um período de intensa atividade relacionada às questões estruturais. Este 

fato reiteirou-a a criar, sobretudo, um modelo organizacional mais compatível com a 

atual realidade da Instituição. Desta forma, decidiu por começar o ano priorizando a 

mobilização de todo o seu pessoal para uma avaliação das condições presentes, 

especialmente na própria unidade, contemplando o exame apurado dos diferentes 

aspectos da política administrativa institucional e da sua conseqüente 

operacionalização.  

Com isso, foi possível elencar ações de relevância sistêmica que reclamavam 

intervenções imediatas e, em conseqüência, definir a estratégia de atuação para o 

período, iniciando um trabalho de reordenamento das questões administrativas. 

Ação que tem como objetivo solucionar as dificuldades levantadas e, sobretudo, 

promover um atendimento pleno e eficaz às novas demandas resultantes do 

expressivo desenvolvimento institucional. 

 Baseado nessa estratégia, o trabalho desenvolvido em 2004 pela PROAD, 

envolvendo as suas gerências Administrativa e Financeira, foi marcado por ações 

que se alternaram entre a operacionalização das tarefas a ela pertinentes, e o 

exercício constante da busca de novos e adequados elementos de consolidação da 

sua atuação como unidade de apoio. Para tanto, deu início a avaliação de questões 

institucionais as mais variadas, dentre as quais podemos destacar a gestão dos 

processos no âmbito da Instituição, o estudo da configuração organizacional, a 

gestão dos recursos humanos e materiais e a qualificação dos serviços ofertados. 

 

 Sub-Gerências de Materiais e de Patrimônio 
 

 Através da Sub-Gerência de Materiais, diretamente subordinada à Gerência 

Administrativa, a PROAD desenvolveu as suas atividades de atendimento às 

diferentes unidades institucionais no que tange ao suprimento de materiais e a 

contratação de serviços. Na efetivação desse atendimento foram efetuados 53 
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processos licitatórios, sendo 41 na modalidade de Convite, 07 como Tomada de 

Preços e 05 Concorrências Públicas. Foram emitidas, igualmente, 4.265 

Autorizações de Fornecimento, movimentando recursos da ordem de 

R$3.412.807,04 (três milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e sete reais e 

quatro centavos). 

 Através da Sub-Gerência de Patrimônio a PROAD registrou, neste exercício, 

incorporação de bens da ordem de R$1.261.326,81, em atendimento às diferentes 

unidades da UEFS nas suas necessidades relacionadas com materiais permanentes 

e equipamentos. 
 

Sub-Gerência de Pessoal 
 

 Objetivando ampliar o seu quadro de pessoal técnico-administrativo para 

atender às demandas decorrentes do seu expressivo crescimento, a UEFS realizou, 

ao final do ano de 2004, concurso público para preenchimento de 200 vagas 

distribuídas entre os níveis superior, médio e de apoio. Os candidatos aprovados 

serão empossados no final do mês de janeiro de 2005 e reforçarão o contingente de 

servidores encarregados das mais diferentes tarefas no âmbito institucional e cujo 

quantitativo hoje, com escolaridade e titulação de cada um deles, vai apresentado no 

Quadro 35 a seguir: 

Quadro 35 - Demonstrativo de Pessoal Técnico-Administrativo 

Escolaridade / Titulação 

GRUPO 

1º
 g
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u 
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Es
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M
es

tra
do

 

D
ou

to
ra

do
 

QUADRO 
ANTERIOR TOTAL 

APOIO 25 1 1 16 2 1       50 46 
MÉDIO 7 8 3 118 20 48 15     240 219 

SUPERIOR           48 95 23   180 166 

TÉ
C

N
IC

O
 

TOTAL 
TÉCNICO 32 9 4 134 22 97 110 23 0 470 431 

S/ VÍNCULO       56 7 22 4       89 
REDA*     1 34   1         36 

TOTAL 
TITULAÇÃO 32 9 5 224 29 120 114 23 0 470 556 

*REDA = Regime de Direito Administrativo. Fonte: Sub-Gerência de Pessoal / PROAD. 
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Execução Orçamentária 
  
 No ano de 2004 a Universidade Estadual de Feira de Santana executou 

84,89% do orçamento previsto para o exercício, englobando todas as fontes 

(Tesouro do Estado, receitas próprias, convênios e contratos), o que representou um 

valor total de R$76.619.150,57, dos quais 95% foram de recursos originários do 

Tesouro Estadual. Vale ressaltar que do total executado, 69% corresponderam às 

despesas com pessoal, 15% com projetos e 16% com os gastos de custeio.  

 Na tarefa de execução do orçamento e da movimentação financeira do 

exercício, foram emitidos, pela Gerência Financeira da PROAD, 5.981 processos de 

receitas e despesas, os quais integraram o expressivo volume de documentos, ali 

contabilizados, e que garantiram a aplicação dos recursos orçamentários 

disponíveis. 
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Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional 

 
A Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional – ASPLAN – tem 

como objetivo desenvolver programas e ações de modernização administrativa da 

Instituição. Atua em parceria com outras Unidades em assuntos relacionados ao 

planejamento, ao desenvolvimento organizacional e à gestão orçamentária da 

Universidade. 

A ASPLAN tem como principais responsabilidades oferecer assessoramento 

aos demais órgãos da Universidade, na concepção e desenvolvimento de 

estratégias, planos, programas e projetos e coordenar, organizar e controlar as 

atividades de planejamento, orçamento e desenvolvimento organizacional, em 

aderência aos objetivos institucionais definidos pela administração superior, e de 

acordo aos aspectos legais. Busca desenvolver ações que promovam o 

aperfeiçoamento da metodologia do planejamento global e setorial, assistindo à 

Reitoria e demais unidades no processo de captação de recursos e no 

desenvolvimento organizacional.  

No ano de 2004, fortalecendo a posição de crescimento sustentável da 

UEFS, em consonância com as novas demandas da gestão universitária, a ASPLAN 

levou a termo as seguintes atividades: 

Implantação do sistema informatizado de planejamento orçamentário, cujo objetivo 

foi o de iniciar o processo de orçamento participativo, envolvendo todas as unidades 

da Instituição e levando-as à produção e acompanhamento do orçamento 2005, de 

maneira automatizada, fazendo uso da Tecnologia da Informação; 

Encaminhamento do processo de elaboração do planejamento estratégico 2005-

2008, definindo as estratégias e linhas de ação para sua construção, a partir de um 

modelo metodológico participativo.  

Apresentação da Proposta para o Conselho Superior Universitário – CONSU - do 

Programa Institucional de Desenvolvimento do Servidor Técnico-Administrativo. 

No que tange às ações orçamentárias, a ASPLAN realizou o efetivo 

acompanhamento da execução do orçamento de 2004, o qual foi fixado, 

inicialmente, em R$ 81.037.000,00 (oitenta e um milhões e trinta e sete mil reais). 

Deste montante, 82% dos recursos seriam financiados pelo Tesouro do Estado – 
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representando R$ 66.211.000,00 (sessenta e seis milhões, duzentos e onze mil 

reais); outros 8,6% provenientes de recursos próprios – num total de R$ 

6.971.000,00 (seis milhões, novecentos e setenta um mil reais), e 9,4% provenientes 

de recursos de convênios – em um total de R$ 7.855.000,00 (sete milhões, 

oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais). 

No decorrer do exercício foram realizadas algumas suplementações com 

recursos do Tesouro do Estado, o que elevou o orçamento para R$ 90.255.781,00 

(noventa milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil reais), um acréscimo na ordem 

de 11,4%, que representou R$9.218.781,00 (nove milhões, duzentos e dezoito mil, 

setecentos e oitenta e um reais), a mais, distribuídos na rubrica de pessoal, 

manutenção e projetos. 

 Ressalte-se que, no orçamento do exercício, o Governo do Estado destinou 

para as construções da UEFS um montante de R$1.587.811,00 (um milhão, 

quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e onze reais), administrados pela 

Superintendência de Construções da Bahia – SUCAB - órgão responsável pela 

execução e controle das obras do Estado da Bahia. 

 
 Quadro 36 – Demonstrativo do Orçamento e Despesas Realizadas – Tesouro Estadual 

e Outras Fontes – 2004 
 

%  Classificação Fontes Dotação Inicial Dotação Final EXECUTADO 
Executado 

Pessoal e 
Encargos Tesouro 50.235.000,00 55.375.000,00 52.682.406,81 95,14 

Total de Pessoal  50.235.000,00 55.375.000,00 52.682.406,81 95,14 
Tesouro    9.500.000,00 12.163.320,00 12.159.714,95 99,97 

Atividade Outras Fontes    1.041.000,00 1.041.000,00 54.835,69 5,27 
Total de Atividade  10.541.000,00 13.204.320,00 12.214.550,64 92,5 

Tesouro    5.000.000,00 7.891.461,00 7.872.799,14 99,76 Projetos / 
Finalística Outras Fontes  13.785.000,00 13.785.000,00 3.849.393,98 27,92 

Total de Projeto  18.785.000,00 21.676.461,00 11.722.193,12 54,08 
OBRAS    1.476.000,00 1.993.996,00 1.996.645,30 100 

Total Tesouro  66.211.000,00 75.429.781,00 72.714.920,90 96,4 
Total Outras Fontes  14.826.000,00 14.826.000,00 3.904.229,67 26,33 

TOTAL  81.037.000,00 90.255.781,00 76.619.150,57 84,89 
Fonte: SIPLAN / SICOF –  Base: 31/12/04. 
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Assessoria de Comunicação 

 
 

A Assessoria de Comunicação – ASCOM – tem por objetivo realizar, 

sistematicamente, a gestão da comunicação da UEFS com seu público interno e 

externo. É responsável pela veiculação das ações desenvolvidas pela Universidade, 

através das suas diversas Unidades, produzindo e divulgando informações 

institucionalmente, bem como pelos meios de comunicação especializados em todo 

País, buscando otimizar o potencial disponível pela mídia, na relação da Academia 

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, propagando suas realizações, atividades, 

avanços, produções acerca do seu cotidiano acadêmico e administrativo. 

Em 2004 o desenrolar das atividades da Assessoria de Comunicação se deu 

em função das necessidades de divulgação apresentadas pela Administração 

Superior, oriundas dos Departamentos e das outras unidades em divulgar as suas 

ações e realizações. Foi, também, mantido um trabalho de divulgação, 

especialmente na mídia impressa e nas emissoras de Rádio. Nestas últimas, 

programando entrevistas sobre cursos, seminários, conferências, palestras, projetos 

e programas, ou enviando, sistematicamente, releases para veiculação sobre os 

eventos nestas áreas.  

De outra forma, a emissora de TV da cidade procurou atender ao 

chamamento da Assessoria, fazendo a cobertura jornalística dos eventos realizados 

pela UEFS. Além da produção e encaminhamento de informações regulares através 

de Press-releases (informes) aos meios de comunicação de Feira de Santana e de 

Salvador e, eventualmente às publicações especializadas (revistas e jornais 

impressos e eletrônicos), a ASCOM também desenvolveu outros trabalhos como 

elaboração de subsídios para pautas, matérias e reportagens especiais da imprensa 

em geral. 

No ano de 2004 merece destaque a criação do programa “Momento UEFS”, 

veiculado pela Rádio Carioca de segunda a sexta feira, sempre às 10 horas da 
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manhã. O programa estreou no dia 11 de outubro, com o objetivo de oferecer 

informações à comunidade feirense sobre as atividades desenvolvidas nos diversos 

setores da Universidade. Reitor, pró-reitores, assessores, diretores de 

departamentos e chefes de unidades tiveram a oportunidade de se pronunciarem 

sobre objetivos e atividades específicas da Instituição. 

Outras ações levadas a efeito pela ASCOM em 2004: 

Elaboração do Jornal Intercampus, jornal interno da Universidade, de circulação 

bimestral e distribuição entre instituições de ensino superior do País. 

Elaboração de Clipping (seleção de recortes) mensal, contendo notícias 

relacionadas à UEFS veiculadas na mídia impressa. 

Elaboração de Clipping especializado (Concurso Vestibular janeiro e julho de 2004 e 

Reunião da SBPC).  

Elaboração de roteiros e acompanhamento de visitas solicitadas à UEFS, pela 

direção de escolas e de outras instituições interessadas em conhecer a 

Universidade, favorecendo a integração com a comunidade. 

Promoção de entrevistas de dirigentes, professores e pesquisadores da 

Universidade com a imprensa em geral. 

Elaboração do boletim eletrônico, de periodicidade semanal, enviado a todos os 

setores da Universidade. 

Registro dos eventos internos e externos ao campus, com máquina fotográfica digital 

e disponibilização das mesmas para o acesso através do sistema de rede interna. 
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Assessoria de Informática 

 
 

A UEFS vem priorizando o uso da 

tecnologia da informação como importante 

ferramenta de apoio à modernização dos seus 

processos acadêmicos e administrativos 

voltados para o efetivo suporte às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

Em 2004 foram realizadas melhorias na Rede - UEFS com a aquisição de 

novos equipamentos, expansão dos serviços de informática e ampliada a velocidade 

de acesso à INTERNET. 

Para dotar a Instituição de tecnologia compatível às suas necessidades de 

crescimento, importantes providências foram adotadas, a saber: 

Bloqueio de tráfego indevido na REDE UEFS. 

Confecção da rede e acesso à internet para o campus de Santo Amaro. 

Implantação de recursos para segurança de rede na UEFS, assim como sua 

ampliação e manutenção.  

Implantação do Sistema Integrado de Bibliotecas. 

Implantação do Portal do Aluno (aplicativo WEB onde o aluno poderá consultar 

dados acadêmicos). 

Implantação da SECRETARIA DIGITAL (o estudante solicita serviços à Divisão de 

Assuntos Acadêmicos pela Internet, promovendo mais agilidade e comodidade nas 

solicitações). 

Implantação do Sistema de Diplomas. 
Desenvolvimento do Sistema para Planejamento Orçamentário. 

Desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária para 

a Pró-Reitoria de Administração - PROAD. 

Videoconferências. 

Outros 
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Quanto à manutenção de equipamentos, a Assessoria Especial de Informática 

AEI -  tem desenvolvido ações no sentido de assegurar a eficácia no atendimento 

aos usuários e a redução de custos. Registrou, neste período, uma retenção de  

40%. 

Foram alugadas 150 (cento e cinquenta) máquinas e 30 impressoras, as 

quais foram distribuídas pelos setores acadêmico e administrativo. 

A área de desenvolvimento de sistemas atendeu à maioria das demandas, 

desenvolvendo novos aplicativos, customizando e dando manutenção em aplicativos 

já existentes. 

A REDE UEFS apresentou crescimento modular de acordo com a estimativa 

prevista, com circuitos de acesso à Internet com velocidade de 2 Mbps via 

TELEMAR. O acesso à REDE GOVERNO (PRODEB) teve um aumento de 128 

Kbps para 256 Kbps. Ambos contribuíram na velocidade de tráfego de informações, 

imprimindo maior agilidade à comunicação realizada de forma remota. 

Para atender às instâncias do ensino e da pesquisa assegurou o 

funcionamento de 27 laboratórios de informática (26 instalados na Sede e 01 no 

Campus Avançado de Santo Amaro). Em 2004 foram implantados 02 novos 

laboratórios de informática, um na área de Letras e Artes e outro na área de Saúde, 

conforme descrição do Quadro a seguir, no qual observa-se a distribuição de 

equipamentos por Laboratório / Unidade. 
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Quadro 37 - Laboratórios de Informática da UEFS 

Depto / 
Setor 

Laboratório Ano Local Computadores 

DTEC  Computação em Engenharia 1996 MP 3 40 
DTEC Geoprocessamento 1997 MP 3 10 
DFIS Física Computacional 1997 MP 4 15 
DCIS  Informática em Administração 1997 MT 4 22 
DCIS Informática em Economia 1997 MT 4 23 
DCIS Informática em Contábeis 1997 MT 4 23 
DEXA Informática Educativa  1997 LABEXA 23 
DSAU Informática em Saúde  1997 MP 6 74 
DCHF Informática Geográfica 1998 MT 7 25 
DLET Núcleo de Desenho e 

Computação 
1998 MP 5 12 

DTEC Topografia 1998 MP 3 06 
DBIO  Informática em Ciências 

Biológicas 
1998 MT 22 23 

Observatório 
Antares 

Sensoriamento Remoto 1998 Antares 12 

CUCA Treinamento 1999 CUCA 10 
CSU I Treinamento I 1999 CSU 10 
CSU  Treinamento II 2000 CSU 15 
DEXA LAB-ALUNO 2000 LABEXA 20 
DEXA Geoprocessamento 2000 LABEXA 06 
DLET Informática em Letras 2001 MP 2 22 
DEDU Tecnologias Inteligentes 2001 CPD 20 
DCIS Informática em Direito 2001 - 22 
DCHF Informática em História 2001 - 22 
DCIS Prática Contábil 2003 - 13 
DEDU Informática em Pedagogia 2002 MP 58 21 
DLET Laboratório de Informática 2003 Sto Amaro 08 
DLET Lab. de Estudos Lingüísticos 2004 MA II 08 
DSAU Centro de Referência 

Informática em Saúde - CRIS 
2004 Anexo MA 

VI 
21 

TOTAL 526 
Fonte: AEI – 2004 
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Assessoria Especial de 
Intercâmbio 

 

Cooperação Técnico-Científica 

A Assessoria Especial de 

Intercâmbio – AESPI – é responsável 

pelas questões da cooperação 

interinstitucional técnico-científica, 

através de acordos com instituições 

nacionais e internacionais. Para tanto,  

envolve grupos em projetos conjuntos de pesquisa, missões de trabalho, intercâmbio 

discente e docente, programas de pós-graduação, buscando a aproximação e o 

estreitamento das relações com essas instituições, e estabelecendo ações efetivas 

para o progresso da ciência e da cultura, e a difusão do conhecimento. 

As ações desenvolvidas pela Assessoria de Intercâmbio visam à otimização 

das atividades acadêmicas no que tange ao entrelaçamento de saberes e culturas. 

Na relação a seguir, estão dispostas as instituições com as quais a Universidade 

mantém acordos de cooperação e as modalidades de atuação: 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia – Portugal. Cooperação 

Técnico-Científica e Cultural, com vistas ao desenvolvimento de projetos e 

atividades voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e 

difusão de tecnologia, publicação, planejamento e desenvolvimento institucional. 

Abrange as áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

European University – Portugal. Cooperação para estudos de Pós-graduação. 

Universidade Técnica de Lisboa – Portugal. Cooperação para atividades de caráter 

acadêmico, científico e cultural em áreas de interesse comum. 

Universidade Autônoma de Lisboa – Portugal. Reconhecer e aprofundar laços 

pedagógicos e científicos em todas as áreas da sua atividade, no âmbito de um 

princípio geral de fraternidade acadêmica. 
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Universidade de Évora – Portugal. Cooperação acadêmico-científica e de 

intercâmbio cultural. 

Universidade de Coimbra – Portugal. Desenvolver ações nas áreas de ensino e 

pesquisa, no âmbito da pós-graduação em Biocinética do Desenvolvimento Humano. 

Instituo Universitário Dom Afonso III – Portugal. Cooperação para atividades de 

caráter acadêmico, científico e cultural em áreas de interesse comum. 

Universidade de Minho, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra – 

Portugal. Intercâmbio acadêmico, científico e cultural entre estudantes da 

graduação. 

Universidade de Artois, Universidade François Rabelais – França. Cooperação para 

atividades de caráter acadêmico, científico e cultural em áreas de interesse comum, 

realização de eventos conjuntos e publicações, cooperação no campo da formação 

de grupos de pesquisa e realização de estudos de pós-graduação e intercâmbio 

docente e discente. 

Escola Superior de Negócios – Universidade Pierre Mendès – França. Cooperação 

para atividades de caráter acadêmico, científico e cultural em áreas de interesse 

comum. 

Royal Botanic Gardens – Kew – Inglaterra - Cooperação técnica e científica. 

Universidade de Cantabria – Espanha. Promover o desenvolvimento e a difusão da 

cultura no âmbito do ensino da graduação da pós-graduação, assim como a 

promoção da investigação científica. 

Universidade de Ottawa – Canadá. Cooperação nos campos da pesquisa e do 

ensino e intercâmbio docente e discente. 

Projeto Alfa Cambio – Projeto de Formação de Rede Internacional de Universidades 

Européias e Latino-Americanas, sendo a UEFS a única Universidade Brasileira a 

integrar a Rede. 
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Assuntos Comunitários 

 
A Unidade de Organização 

e Desenvolvimento Comunitário – 
UNDEC – tem como objetivo 

desenvolver um papel estratégico 

na política de integração e 

valorização da comunidade 

universitária. Através das relações 

sociais, interfere em situações que 

compatibilizem com as reais 

necessidades dessa comunidade, estabelecendo o diálogo e a expansão de suas 

ações, tendo como princípio a melhoria da qualidade da vida.  

Nessa perspectiva desenvolve importantes serviços na área social e de 

saúde.   

 

 Serviço de Saúde 

O Serviço de Saúde Universitário – SESU – de 

atenção primária e secundária, oferece serviços de ação 

preventiva, objetivando promover à Comunidade melhor 

qualidade da vida, através de atendimentos voltados para 

as áreas de medicina, enfermagem, odontologia, 

psicologia, nutrição e, também, social. 

Como ação preventiva mantém o Programa de Prevenção e Intervenção 
em Doenças Cardiovasculares – Fatores de Riscos – PPIDCV, com o objetivo de 

identificar portadores de fatores de risco em doenças cardiovasculares a exemplo da 

hipertensão arterial, diabetes, obesidade, etilismo, tabagismo, estresse, 

sedentarismo, alcoolismo e dislipdemias no seio da comunidade universitária. Ao 

lado disso, adota medidas de intervenção e preventiva, como forma de evitar a 

instalação e agravo destas doenças, e ações que orientam para a mudança de 

hábitos  e ensejem a promoção e manutenção da saúde.  
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Esse programa, de caráter multidisciplinar, vem se firmando, a cada ano, 

envolvendo profissionais da saúde e do trato social, com especialidades específicas. 

Em 2004 este programa promoveu 603 procedimentos e 903 atendimentos, inclusive 

a alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI – e a empregados das 

Empresas Terceirizadas que prestam serviço à UEFS. 

      Destaca-se, neste ano, a atuação do SESU, em parceria com o Departamento 

de Saúde, na Reunião Regional da SBPC, nesta Universidade que ocorreu no 

período de 22 de novembro a 02 de dezembro. Nesta ocasião foram realizadas 

atividades buscando a prevenção e promoção da saúde com atendimentos clínicos, 

laboratorial  (Laboratório de Análises Clínicas – LAC), anamnese de enfermagem e 

nutricional, aferição de pressão arterial, peso, altura, circunferência de cintura, 

cálculo de índice de massa corpórea, tipagem sanguínea e glicemia. Estas ações 

foram realizadas com 271 pessoas, em stands montados para este fim, com 

acompanhamento de profissionais das áreas de nutrição e enfermagem. 

Os Laboratórios de Análises Clínicas e de Sorologia apresentaram 

resultados significativos para a Instituição, prestando serviços relevantes à 

Comunidade Universitária, inclusive com atendimento à UATI e a pessoas carentes 

de bairros circunvizinhos. Em 2004 foram realizados 2.180 procedimentos e 724 

atendimentos, até julho, quando esses Laboratórios foram transferidos para o 

Departamento de Ciências Biológicas, onde se passou a desenvolver projetos de 

pesquisa e extensão e projetos específicos dos Departamentos de Biologia e Saúde 

na realização de exames laboratoriais. 

No Laboratório de Sorologia foram realizados diagnósticos para 

Leshmaniose Visceral Canina, Doença de Chagas em crianças de 07 a 14 anos, 

através da reação de Imunuofluorescência Indireta.  

Em parceria com a UNDEC/SESU esses laboratórios realizam exames dos 

usuários do PPIDCV nas áreas de Análises Clínicas como: Parasitológico de 

Fezes; Planotest; Tipagem Sangüínea; Sumário de Urina; Hemograma; Tempo de 

Sangramento; Tempo de Coagulação; Contagem de Plaquetas; Glicemia; VHS; 

VDRL; Falcização; Colesterol Total; HDL; LDL; Triglicérides; Ácido Úrico; Uréia e 

Creatinina.  
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O Serviço Odontológico – SESU/ODONTO presta atendimento preventivo e 

curativo, com vistas a melhorar os níveis de saúde bucal da Comunidade 

Universitária, realizando orientação sobre higiene bucal; raspagem e alisamento 

corono-radicular com profilaxia (limpeza); remoção de cálculos (tártaro); fluorterapia 

(aplicação tópica de flúor); dentística operatória (restaurações diversas); endodontia 

(canal); exodontia (extrações simples) e gengivectomia (cirurgia na gengiva).  

Destaca-se nesta área o atendimento 

Odontopediátrico que é prestado aos alunos do 

Centro de Educação Básica – CEB, Creche e 

Escola, tendo como objetivo promover a saúde 

bucal das crianças. São realizados procedimentos 

como profilaxia, aplicação de flúor, radiografias, 

restauração com resina (1 face/2 faces); exodontia 

de decíduo, endodontia de decíduo, restaurações 

(com compômero, com ionômero e provisória), selante ionomérico, aolicação de 

cariostático, aplicação de verniz fluoretado e escovação supervisionada. Ao lado 

desses procedimentos fazem-se atendimentos de urgência como sutura e extração, 

e realizam-se atividades educativas e motivacionais e orientação aos pais. 

Neste exercício registram-se 7.633 procedimentos e 1.381 atendimentos 

odontológicos, conforme demonstrado no quadro a seguir, representando em um 

total de 14.167 procedimentos e 11.180 atendimentos na área de saúde. 

Quadro 38 – Desempenho do Programa de Assistência à Saúde - 2004 

Serviços Procedimentos Atendimentos 
Atendimentos Médicos e Pediátricos - 7.644 

Programa de Intervenção em Doenças Cardiovasculares 603 903 

Serviços de Enfermagem 3.383 - 

Serviços Odontológicos / Odontopediatria 7.633 1.381 

Serviços no Laboratório de Análises Clínicas (até julho) 2.180 724 

Serviços no Laboratório de Sorologia (até julho) 44 - 

Serviços de Psicologia - 528 

Serviços de Nutrição 324 - 

T O T A L 14.167 11.180 

Fonte: UNDEC, 2004 
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Serviço Social 

A UNDEC presta assistência à Comunidade Universitária desenvolvendo 

atividades no âmbito de acompanhamento psicossocial; avaliação sócio-econômica 

para inclusão em benefícios e programas sociais; acompanhamento de dependentes 

químicos às instituições de saúde; contato com instituições sociais para assegurar 

correto atendimento a esses indivíduos e visitas domiciliares institucionais. Neste 

sentido realizou, em 2004, 1.566 atendimentos à comunidade externa e interna, a 

saber: funcionários, estudantes e professores. 

Dentre as ações desenvolvidas, merece destaque a integração com a 
Comunidade, cujo objetivo maior é beneficiar, integrar e desempenhar ações sócio-

culturais, visando a resgatar a auto-estima da Comunidade Universitária 

promovendo, assim, a interação 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, buscando oferecer mais variedade de serviço e 

entretenimento.  

A UNDEC, também comprometida com a melhoria dos serviços prestados por 

empresas terceirizadas na UEFS na área de alimentação, acompanha e 

supervisiona os serviços, especialmente o das Cantinas e Restaurante. Desde 2002 

que uma Comissão, designada pela Reitoria, põe em prática um trabalho de 

conscientização através de cursos de manipulação de alimentos para os 

funcionários e proprietários destes estabelecimentos. Os serviços de inspeção e 

supervisão vêm sendo realizados por estagiários voluntários do curso de Engenharia 

de Alimentos, sob a orientação de professores da área e desta Unidade. 

Periodicamente a UNDEC/CICOM solicita a inspeção da Vigilância Sanitária. 

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, 

elevar a auto-estima e a melhoria da qualidade da vida 

desses servidores. Em 2004 foram distribuídas 379 

cestas básicas e 97 atendimentos de assistência jurídica. 
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Casa do Professor – A UEFS mantém espaço destinado a pernoite dos docentes 

da UEFS que não residem em Feira de Santana. Funciona em dois apartamentos, 

locados em um Flat, (sendo um para o sexo masculino e outro para o sexo feminino, 

cada um disponibilizando quatro vagas). Em 2004 foram registrados 111 pernoites. 
 
Assistência Estudantil – A UNDEC, através da Coordenação de Assuntos 

Estudantis – CODAE – desenvolve ações com o objetivo de assegurar apoio às 

atividades promovidas pelos discentes, através dos DA’s, Núcleos e DCE, e 

coordena os Programas de Bolsas Institucionais e Estágios Extracurriculares. Em 

2004 ofereceu apoio a 315 estudantes para a participação em eventos realizados na 

Bahia e em outros estados. 

 
Residência Universitária – Implantada desde 1992, a Residência Universitária vem 

ao longo desses anos, oportunizando aos estudantes 

de menor poder aquisitivo, a permanência na 

Universidade para que possam concluir seus estudos 

de graduação. Possui infra-estrutura que permite que 

sejam oferecidas 96 vagas, sendo metade para o sexo 

masculino e a outra para o feminino. O acesso a este 

espaço se dá através de seleção prévia, com abertura 

de Edital e análise dos processos pelo Serviço Social 

e Comissão Administrativa da Residência Universitária – COARUNI. Com a 

ampliação da oferta de vagas, passou a disponibilizar mais 01 (uma) casa alugada, 

extra campus, permitindo que mais 06 (seis) estudantes fossem beneficiados.  

 

Centro de Educação Básica – CEB – é formado pela Creche e Escola (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental). Foi implantado para 

atender aos dependentes de servidores, 

estudantes e à comunidade externa. O CEB, 

através do Programa de Atenção Integral à 

Criança, atende desde a Educação Infantil até a 7ª 

série, representando um salto qualitativo na 

formação dessa clientela. Constitui-se, também, 
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em um espaço privilegiado como campo de estágio para os cursos de Licenciaturas 

da Instituição. Este Centro, além de promover uma assistência gratuita e de 

qualidade, oferece serviços nas áreas médico-pediátrica, pedagógica, 

psicopedagógica, psicológica, odontopediátrica, enfermagem, social e nutrição. 

 

A Creche, sendo um espaço educativo para as crianças na faixa etária de 4 

meses a 3 anos, atende filhos de servidores e estudantes no período em que os pais 

trabalham e/ou estudam. Este espaço continua contribuindo para o desenvolvimento 

da criança, permitindo descobrir, de forma mais prazerosa, suas habilidades, 

preservando o bom, o belo e o verdadeiro que nasce com ela. Em 2004 trabalhou 

com 81 alunos. 

A Escola, em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, vem 

desenvolvendo trabalho pedagógico relevante, destacando-se pelos resultados 

obtidos em todo o processo. Em 2004, registrou 165 alunos na Educação Infantil e 

697 alunos no Ensino Fundamental. 

 
Livraria Universitária – O Programa Interuniversitário de Distribuição do Livro – 

PIDL – procura incentivar a divulgação de publicações de editoras universitárias e 

possibilitar o acesso aos estudantes e professores a publicações. Contribui, desse 

modo, com a socialização do conhecimento e a melhoria das atividades acadêmicas 

em Instituições de Ensino Superior. 

A Livraria tem se destacado no âmbito cultural e científico, devido a seu caráter 

extensionista na divulgação e comercialização de livros, por meio das instituições 

que integram este Programa. Atingiu, neste ano, uma vendagem de 542 exemplares. 
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O quadro a seguir apresenta o demonstrativo dos diversos serviços 

desenvolvidos no âmbito do Serviço Social. 

 
Quadro 39 – Desempenho do Programa de Assistência Comunitária - 2004 

Serviços Atendimentos 
  1 - Serviço Social 
- Estudantes 799 
- Professores 73 
- Funcionários 619 
- Comunidade Externa 75 
  2 – Centro de Educação Básica 
- Creche 81 
- Educação Infantil 165 
- Ensino Fundamental - 1ª a  7ª série 697 
- Serviço de Pedagogia 1.915 
- Serviço Psicopedagógico 342 
  3 - Residência Universitária 81 
  4 – Casa do Professor 111 
  5 - Programa Cidadão 
- Moradia 00 
- Medicamentos ------------ 
- Assistência Jurídica 97 
- Cesta Básica 379 
- Vale-refeição 256.013 
  6 – Programa de Incentivo Estudantil 
- Apoio à participação em eventos internos 125 
- Apoio à participação em eventos externos 
  (Simpósios, Congressos, Seminários, Encontros, etc.) 190 

- Balcão de Estágio (alunos cadastrados) 246 
- Programa Institucional de Bolsas 
   (Auxílio Residência) - 51 
   (Bolsa Estágio Acadêmico) - 56 

107 

  7 – Integração com a  Comunidade 
- Eventos Promovidos 03 
  8 – Livraria Universitária 
- Livros Vendidos 542 

T O T A L 262.660 
Fonte: UNDEC  
 
 
 
 
 
 
 

 97



 
 

Unidade de Infra-Estrutura e 
Serviços 

 
 

A Unidade de Infra-Estrutura – 

UNINFRA – colabora com as ações 

diretivas, assessorando na definição e no 

estabelecimento de políticas e diretrizes 

relacionadas ao desenvolvimento da infra-

estrutura física e de serviços da 

Universidade. Tem sob sua responsabilidade os serviços de conservação e 

manutenção do campus, transporte, segurança, projetos e obras. Em sua estrutura, 

conta com os serviços da Prefeitura do Campus e da Gerência de Projetos. 

Em 2004 a Uninfra, além de assistir aos trabalhos da gestão de todas as 

construções realizadas na UEFS (já descritas em sessão anterior), desenvolveu 

ações emergenciais, visando à conscientização da comunidade interna para o uso 

racional de energia elétrica, telefone e internet. Para isso, a comunidade foi  

orientada, através de ações educativas e gerenciais, a exemplo de “cartilha de 

procedimentos”, rodízio do funcionamento das centrais de ar e a utilização racional 

de aparelhos de ar-condicionado, obtendo redução significativa nos custos desses 

serviços. 
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Imprensa Universitária 
 

A Imprensa Universitária tem como principal objetivo desenvolver serviços 

nas áreas de editoração, impressão, reprodução e acabamento gráfico e prestar 

consultoria às comunidades interna e externa. 

Dentre os serviços que executa com mais freqüência, estão a impressão de 

jornais dos Diretórios Acadêmicos dos diversos cursos de graduação, cadernos dos 

Colegiados de Cursos, convites dos eventos de iniciativa da Instituição e 

comunidade externa, formaturas, cartazes, folders e documentos do ProSel, 

conforme o quadro 40. 

 Quadro 40 - Serviços de Impressão e Reprodução em 2004 
 

MESES Preto e Branco Colorido Total 
Janeiro 674.915 11.390 686.305 
Fevereiro 625.945 24.777 650.722 
Março 501.878 36.709 538.587 
Abril 40.899 11.844 52.743 
Maio 622.203 44.400 666.603 
Junho 353.120 32.369 385.489 
Julho 537.180 23.215 560.395 
Agosto 860.081 34.172 894.253 
Setembro 751.833 50.976 802.809 
Outubro 712.974 45.912 758.886 
Novembro 538.757 33.806 572.563 
Dezembro 433.749 25.761 459.510 

TOTAL 6.653.534 375.331 7.028.865 
Fonte: I.U./2004 
 
 

Neste ano de 2004 foram registradas 7.028.865 impressões/reproduções na 

ordem de 585.738 cópias, sendo 375.331 impressões/reproduções coloridas, com 

média mensal de 31.277, e 6.653.534 em preto e branco, o que resultou em uma 

média mensal de 554.461 trabalhos. 

 
Some-se a estes serviços a impressão de livros e livretos, de anais e 

resumos, teses e encadernações com arte final que, neste ano, registrou um total de 

7.011 demandas no período. 
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