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“Todas as flores do futuro estão na semente de hoje”
Provérbio chinês
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Missão
A UEFS tem por missão produzir e difundir o
conhecimento, assumindo a formação integral do homem
e de profissionais cidadãos, contribuindo para o
desenvolvimento regional e nacional, promovendo a
interação social e a melhoria da qualidade da vida, com
ênfase na região do semi-árido.

Visão de Futuro
A Universidade Estadual de Feira de Santana 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 UEFS viveu em 2005 mais um ano de intenso trabalho voltado para o fortalecimento
dos cursos de graduação existentes e ampliação de outros, notadamente os do Programa de
Formação de Professores, que se realiza em parceria com a Secretaria de Educação do
Estado, e que vem transformando a realidade educacional dos municípios contemplados
graças à qualidade e o empenho de professores e funcionários que abraçaram esta causa
com a consciência de sua dimensão social. Ampliação significativa observou-se nos cursos
de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado, em diversas áreas do
conhecimento, o que resulta na UEFS, hoje, poder oferecer 9 (nove) cursos de mestrado e 3
(três) doutorados. Esta oferta disponibiliza mais qualificação à nossa comunidade e consolida
a Instituição como uma universidade voltada para o futuro e cumpridora do papel de fator
estratégico para o desenvolvimento regional e nacional. O fortalecimento do compromisso
com a inclusão social, também merece destaque: através da isenção de taxa de inscrição
para o PROSEL, beneficiamos 2.600 (dois mil e seiscentos) estudantes oriundos da escola
pública. Além disso, o Programa Universidade para Todos, que se realiza em parceria com a
Secretaria da Educação - SEC, atendeu a 1.659 (um mil seiscentos e cinqüenta e nove)
jovens de Feira de Santana, Santo Amaro, Lençóis e Amélia Rodrigues, preparando-os para
que disputem com melhores condições o acesso à educação superior. O plano de
capacitação docente registrou um aumento da participação ativa e freqüente de docentes em
projetos de pesquisa em editais de fomento à pesquisa. Foram captados recursos da ordem
de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) em agências de fomento, especialmente a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB – que, através da Secretaria
de Ciência e Tecnologia e Inovação – SECTI, tem nos emprestado apoio irrestrito e contínuo.
A Extensão através de programas institucionais e interinstitucionais, que possibilitam
congregar o saber produzido na Academia com o popular, ao lado das manifestações
culturais, ressalta-se com a realização da terceira edição da Feira do Semi-Árido, evento que
vem se destacando como um eficaz espaço de trocas de idéias e de produtos, e a
Caminhada do Folclore, que passou a fazer parte do calendário de eventos da região e, este
ano, agregou 128 (cento e vinte e oito) grupos oriundos de 22 (vinte e dois) municípios, com
4.331 (quatro mil e trezentos e trinta e um) participantes e 72.000 (setenta e dois mil)
expectadores, tendo sido incluída no Guia de Bens Culturais do Brasil por iniciativa do Projeto
Tesouros do Brasil, uma promoção da Fiat, IPHAN e UNESCO.
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Desde 1996, quando um arrojado plano de capacitação docente foi implantado pela
então reitora Anaci Paim, o perfil da UEFS começou a se transformar, apontando para a
consolidação de uma universidade que passou a possuir pesquisa e pós-graduação stricto
sensu, como elementos do seu cotidiano. O aumento importante da sua produção científica
trouxe reflexos extremamente positivos para a nossa região. A UEFS assegura o Plano de
Capacitação, para o qual disponibiliza bolsas, com recursos do próprio orçamento, tendo
aplicado este ano mais de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil) reais. Este investimento,
além de possibilitar que a UEFS tenha hoje no seu quadro, praticamente 80% (oitenta por
cento) de mestres e doutores, garante a capacitação de outros 136 (cento e trinta e seis)
docentes em programas mestrado e doutorado, com maior número para o último, o que logo
elevará este percentual para 90% (noventa por cento). A manutenção dessa iniciativa tem
demonstrado significativos resultados, o que se verifica na qualidade dos trabalhos
desenvolvidos pelos professores e o sucesso obtido na aprovação de projetos com captação
de recursos em montante de grande expressividade.
Atenta às rápidas transformações do mundo do trabalho, notadamente as exigências
de qualidade profissional, através da ação conjunta PROGRAD/Colegiados, a UEFS
intensificou a renovação dos seus conteúdos, métodos, práticas e meios de transmissão do
saber, entendendo que devem ser reforçados, cada vez mais, os vínculos entre o ensino
superior, o mundo do trabalho e os setores da sociedade. Mesmo não sendo a sua atividade
fim, a UEFS mantém um Centro de Ensino Básico – CEB – em parceria com a Prefeitura local,
com 900 (novecentas) vagas. Também neste Centro funciona a Creche. O propósito da
“Escolinha”, como é gentilmente conhecido o CEB, é propiciar uma escola de qualidade, em
especial, aos filhos dos servidores e estudantes da Instituição.
Ao longo desse ano a UEFS buscou fortalecer os cursos existentes, dotando-os de
infra-estrutura para atender às necessidades de espaços acadêmicos – uma demanda
sempre crescente. Para isso foi construído e aparelhado um prédio – dotado de elevador para
pessoas com necessidades especiais – para abrigar os laboratórios de Engenharia de
Alimentos e a pós-graduação (mestrado) de Engenharia Civil e Ambiental. O investimento, só
em obras, foi da ordem de R$ 2.023,723,18 (dois milhões, vinte e três mil, setecentos e vinte
e três reais e dezoito

centavos), o que se constitui em mais uma forma de manter a

excelência das atividades acadêmicas que aqui são desenvolvidas.
Experimentamos importantes momentos de avaliação por parte do Conselho Estadual
de Educação – CEE, do Ministério de Educação e Cultura – MEC e do Centro de
Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Superior – CAPES no que tange à capacidade
instalada para os cursos que são oferecidos e a instalação de outros, obtendo, sem exceção,
aprovação com referenciais, sempre positivos, nestas avaliações, inclusive, obtendo
destaque regional e nacional em desempenho.
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Através do seu reitor a UEFS se fez presente em todos os debates que tiveram lugar
nos fóruns de reitores, na qualidade de membro efetivo dos Conselhos Deliberativos da
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras –
ABRUEM – e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB –, defendendo
a universidade pública, gratuita e de qualidade e a importância do oferecimento de mais
opção a quem quer estudar e não dispõe de condição financeira. Estas preocupações
manifestam-se em ações como a criação de uma comissão que desenvolve estudo para a
implantação do regime de cotas para estudantes de escolas públicas, afro-descendentes e
índios, a ampliação contínua das taxas de isenção no PROSEL, ampliação do número de
bolsas e a ampliação de vagas nos cursos de graduação.
Atenção especial foi dispensada ao corpo discente no que diz respeito ao apoio às
atividades acadêmicas e políticas, notadamente a garantia de realização das Semanas
Acadêmicas, a participação em eventos científicos e outros. Atualmente a UEFS oferece 476
(quatrocentos e setenta e seis) bolsas, destas, 251 (duzentos e cinqüenta e uma) destinadas
à iniciação científica. A celebração de convênios com agentes de integração assegurou que
989 (novecentos e oitenta e nove) estudantes se mantenham em estágios não obrigatórios,
com remuneração média de R$ 300,00 (trezentos reais).
Consolidada, em qualidade e excelência, é como podemos definir a nossa
universidade, uma vez que esta vem se ombreando às mais importantes do País mediante o
trabalho sério e de qualidade que desenvolve e que tem se revertido em credibilidade
acadêmico-científica. Prova disso é a inserção imediata no mercado de trabalho dos nossos
estudantes egressos, a sua aprovação em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em
instituições nacionais e estrangeiras, a abrangência das atividades extensionistas que
alcançam 61 (sessenta e um) municípios, beneficiando 71.415 (setenta e um mil quatrocentos
e quinze) indivíduos. E se considerarmos o Programa Memória Técnica do Fluxo de
Regionalização Escolar Série/Idade, que acontece em parceria com a SEC, o número de
municípios alcançados se eleva para 216 (duzentos e dezesseis). A relação média de 18
(dezoito) candidatos para uma vaga no PROSEL; aliem-se a estes fatos a competência
instalada em pesquisa que possibilitou o estabelecimento de redes de pesquisa, sob a
coordenação da UEFS, a exemplo do Instituto do Milênio do Semi-Árido, com a participação
de 23 (vinte e três) instituições, e o Programa em Biodiversidade do Semi-Árido, que envolve
15 (quinze) instituições e financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia; o
amadurecimento da produção científica e artística, que tem redundado em prêmios e
homenagens a professores, funcionários e estudantes; as parcerias com órgãos e instituições
de relevância como a IBM, que passa a disponibilizar programas e ferramentas, para fins
educativos, aos nossos professores e alunos. Estes resultados são a prova concreta da
credibilidade universitária neste ano de 2005. A área da cultura também se mostrou plural e
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dinâmica,

com

projetos

próprios

e

apoiando

iniciativas

culturais,

proporcionando

oportunidades para os talentos da região.
Em matéria publicada na Folha de São Paulo, de 15 de agosto 2005, a UEFS é
destaque no quadro das universidades públicas brasileiras pela proporcionalidade de
professores trabalhando em regime de tempo integral e com titulação de mestre e doutor.
Este ano também foi marcado por uma espécie de controle de qualidade, ou seja, os
administradores da casa se propuseram demonstrar sua experiência administrativa e levaram
a efeito, com pleno êxito, o planejamento estratégico e o orçamento participativo, ações que
tiveram o importante apoio, além do corpo técnico, dos segmentos docente e discente desta
Universidade. O resultado foi a UEFS ter encerrado o ano de 2005 com todos os
compromissos quitados, fruto do exercício de planejamento, da cultura de austeridade que se
consolida, e o apoio determinante do Governo do Estado, através da Secretaria da Educação,
que atendeu as nossas demandas de suplementação de verbas para o equilíbrio das contas
do exercício, significativamente amenizadas pelas práticas administrativas internas,
rigorosamente adotadas.
A despeito dos desafios, em 2005 garantiu-se a continuidade da nossa grande
finalidade que é impulsionar o desenvolvimento do Estado e, em especial das regiões onde
atuamos. Os compromissos básicos com a qualidade acadêmica, com o “quarto segmento”: a
comunidade externa, com o respeito às peculiaridades regionais, e com o propósito, cada vez
mais, inarredável de manter esta universidade pública, gratuita e de qualidade, foram
manifestados através de ações concretas conseqüência de uma construção coletiva.
Entendemos, perfeitamente, que palavras, gráficos e números ou percentuais,
elementos que encarnam um relatório, não são capazes de traduzir, fidedignamente, o
empenho, o dinamismo, o entusiasmo do que é viver a UEFS na plenitude do seu mover.
Talvez estes signos não sejam capazes de expressar as contradições, as dificuldades, as
conquistas, os encontros e desencontros que têm lugar no seu dia-a-dia. Todavia, é, ainda, o
relatório, a forma de que dispomos para este representar. Mas à sombra da letra fria do
número nos esforçamos para fazer vislumbrar a pujança, o compromisso e a
responsabilidade profissional e social com que professores, funcionários e estudantes vêm
construindo o patrimônio UEFS, que se constitui em uma catedral da cidadania, da
esperança, de sonhos e utopias, de planos e ideais, de crença inabalável em amanhãs mais
fraternos e mais felizes que são, todavia, preparados em um hoje que jamais se descuida das
vivências solidárias nas suas efetivas realizações.

José Onofre Gurjão Boavista da Cunha
Reitor
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DIMENSÃO ACADÊMICA,
SOCIAL E CULTURAL

O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO

As forças sinérgicas da UEFS:

dimensões que geram crescimento
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Ensino
Fonte permanente de construção e articulação de conhecimento

Ensino de Graduação

O atual projeto político-pedagógico
da UEFS, sintetizado na sua missão e
visão

institucionais,

se

desdobra

nos

projetos pedagógicos dos cursos e normas
acadêmicas institucionais, tendo como foco
a

produção

conhecimento,

e

socialização

contribuindo

para

do
o

desenvolvimento social e econômico, como
forma de contribuir para eliminação da
pobreza e da exclusão social, prioritariamente, da região do semi-árido. Tal projeto
considera as transformações sociais e tecnológicas em curso na nossa sociedade,
como um dos estímulos para a formação do profissional-cidadão do século XXI. A
proposta educacional, alicerçada neste projeto, procura dar conta das grandes
transformações da sociedade atual, quais sejam: a) a crescente globalização das
economias e culturas, definidora de novas formas de organização da produção e do
trabalho e de novas e mais intensas interações entre os povos e nações; b) a
progressiva democratização da sociedade, exigindo do cidadão uma maior
responsabilidade e participação nos processos de tomada de decisão; c) a
imprescindível responsabilidade ambiental, provocada pela consciência de finitude
das reservas naturais e pelos efeitos maléficos das ações humanas sobre o meio
ambiente; d) o surgimento de novas tecnologias que transformam aceleradamente
nossos hábitos e costumes, exigindo permanentemente novas aprendizagens e
conhecimentos, os quais exigem uma formação inicial menos especializada e volátil e
mais generalista e duradoura, com o desenvolvimento de competências para
aprender a aprender, construída sobre ampla base de educação geral.
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Desse modo, a UEFS está empenhada em atender as exigências sociais
acima elencadas, através de ações de âmbito geral e específico, executadas pelas
pró-reitorias, departamentos e colegiados.
Atualmente, a UEFS mantém 27 (vinte e sete) cursos regulares de graduação,
sendo 14 (catorze) bacharelados e 13 (treze) licenciaturas, em diversas áreas do
conhecimento, mantendo a oferta dos mesmos cursos de 2004. Destaque deve ser
dado aos cursos de Licenciatura em Pedagogia com Habilitação nas Sérias Iniciais do
Ensino Fundamental, de oferta especial, mantidos em parceria com municípios da
região, visando à formação de professores em serviço do ensino fundamental,
totalizando catorze municípios e cerca de 1.282 (um mil duzentos e oitenta e dois)
professores cursistas. Somado a esse esforço, destacando o compromisso e
responsabilidade sociais do Departamento de Educação, a UEFS oferece
regularmente 80 (oitenta) vagas anuais, também do curso de Licenciatura em
Pedagogia com Habilitação nas Sérias Iniciais do Ensino Fundamental, nos turnos
vespertino e noturno, que é oferecido somente para os professores de Ensino
Fundamental em serviço, da rede pública e privada, tendo atualmente 228 (duzentos
e vinte e oito) estudantes matriculados. Ao todo, o Programa de Formação de
Professores para o Ensino Fundamental que a UEFS oferece, visando à melhoria da
qualidade da Educação Fundamental, através da formação inicial dos professores em
atividade docente, possui 1.482 (um mil quatrocentos e oitenta e dois) professorescursistas regulares. Além desse, a UEFS possui um segundo Programa de Formação
de Professores, em convênio com a Secretaria da Educação e Cultura do Estado da
Bahia – SEC. Voltado para a formação inicial de professores que atuam no Ensino
Fundamental (5ª a 8ª série) e Ensino Médio da rede pública estadual, oferece os
cursos de Licenciatura em Matemática, Letras Vernáculas, Letras com Inglês,
História, Geografia, Ciências Biológicas e Física, todos presenciais, sendo o último na
forma modular, uma semana por mês, totalizando na 1a e 2a etapa de oferta 463
(quatrocentos e sessenta e três) estudantes matriculados.
Dessa forma, o número de estudantes da graduação, na UEFS, perfaz um total
de 9.3451 (nove mil trezentos e quarenta e cinco) estudantes regulares, com oferta
anual de 1.540 (um mil quinhentos e quarenta) vagas regulares e média de
concorrência no ProSel (vestibular) de 18,0 (dezoito) candidatos para cada vaga
1

Esse número inclui os estudantes aprovados no ProSel 2005.2, que iniciarão as aulas em 2006
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oferecida, dado que confirma a credibilidade alcançada pela Instituição como
resultado da qualidade de sua atuação acadêmica.
Visando cumprir a meta institucional, de melhoria da excelência acadêmica,
diversas ações foram implementadas e/ou consolidadas em 2005, as quais
apresentamos de forma sucinta a seguir.

Ações de Melhoria do Ensino de Graduação

Baseado nas metas do planejamento estratégico da UEFS e no plano de
gestão da atual administração, após diagnóstico levantado a partir de demandas dos
Colegiados e Departamentos, colocadas pelo corpo docente, discente e funcionários,
foram feitas as seguintes intervenções visando ao estabelecimento de políticas
educacionais adequadas ao novo contexto:

Adequação dos Currículos

Implantação, com as adequações necessárias, das reformas curriculares dos
cursos de licenciaturas (Ciências Biológicas, Física, História, Educação Física,
Geografia, Matemática e Pedagogia), conforme resoluções e pareceres do Conselho
Nacional de Educação e política acadêmica definida pela Câmara nas discussões e
aprovações dos novos currículos. Os cursos de Letras finalizaram suas propostas, as
quais serão apreciadas pela Câmara de Graduação para implantação no semestre
letivo 2006.1.
Os currículos promovem maior articulação entre conhecimentos específicos e
pedagógicos, entre conhecimento prático e teórico, permeando todo o currículo, não
apenas na segunda metade, valorizando, ainda, a pesquisa na formação do
profissional professor. Os cursos de bacharelado também iniciaram suas discussões
de reforma curricular; são eles: Ciências Farmacêuticas, Odontologia, Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciências Biológicas e Bacharelado
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em Física, tendo os cursos de Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de
Alimentos e Engenharia da Computação implementado adequações curriculares
visando a imprimir mais qualidade à formação profissional.

Contratação de Docentes

No final de 2004 foi realizado concurso público para diversas áreas, com
definições de vagas levando em consideração os cursos recém-implantados e as
áreas com excesso de professores temporários ocupando vagas de efetivos. Com
isso, completando as contratações, foram nomeados 31 (trinta e um) docentes no
início de 2005, reduzindo o número de professores temporários (substitutos e
visitantes) e aumentando o número de docentes efetivos portadores de melhor
qualificação e titulação, melhoria que se reflete nos cursos oferecidos, inclusive com
mais implementação de projetos de pesquisa, com conseqüente aumento de
estudantes envolvidos em programas e projetos de iniciação científica. Este quadro
contribui, decisivamente, para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e para a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação stricto-sensu.
Aliado à ação de nomeação de docentes efetivos a PROGRAD foi mais
rigorosa na avaliação de contratação de professores substitutos, fazendo com que as
Áreas assumissem mais encargos docentes, segundo o que recomenda o Estatuto do
Magistério Superior, Lei 8.352/2002. Esta iniciativa reduziu o custo com professores
temporários e contribuiu com a qualidade dos cursos oferecidos, considerando que a
oferta foi ministrada por professores efetivos, de vínculo duradouro e melhor
qualificação e titulação.

Adequação dos Instrumentos Legais

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD – propôs uma norma de
ensino de graduação, a qual irá substituir todos os instrumentos legais que regem
esta dimensão e que existem de forma fragmentada. A nova proposta irá modernizar
e imprimir mais eficiência, tanto ao funcionamento dos cursos de graduação quanto
aos procedimentos acadêmicos, com reflexos positivos na qualidade dos cursos de
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graduação. A proposta traz como novidades à regulamentação do estágio curricular
obrigatório e o não-obrigatório; o trabalho final de curso, que será obrigatório para
todos os cursos; a regulamentação da aceleração de estudos para estudantes de
destacado desempenho; o estabelecimento de um novo paradigma do processo de
avaliação de aprendizagem que valoriza a avaliação diagnóstica e formativa, proposto
pelo Grupo de Trabalho de Avaliação de Aprendizagem – GTAAp; a redefinição dos
critérios de jubilamento, terminando com a elasticidade existente; a definição de
prazos de tramitação de processos acadêmicos dos estudantes, dentre outras
medidas. Juntamente com tal norma a PROGRAD propõe um novo regimento de
funcionamento para os Colegiados com conseqüente redefinição da sua composição,
tornando-o mais ágil e eficiente.

Implantação do Período de Avaliação e Planejamento Acadêmico dos Cursos

De forma permanente, foi introduzido no calendário acadêmico o período de
avaliação e planejamento acadêmico dos cursos, o qual acontece entre os semestres.
Esta medida tem por objetivo melhor integrar as ações desenvolvidas nos cursos, que
se apresentam de forma fragmentada. A partir da Instituição deste período, cabe aos
Colegiados, em articulação com os Departamentos, e a PROGRAD avaliar, planejar e
articular as atividades desenvolvidas, principalmente pelos Departamentos, para
formação dos docentes, visando alcançar o perfil profissional que está expresso no
projeto pedagógico de cada curso.
O Período de Avaliação foi realizado em duas oportunidades consecutivas,
apresentando uma qualificada participação de docentes. Os cursos que realizaram de
forma satisfatória as atividades previstas tiveram resultados que se desdobraram em
ações de melhoria da qualidade do curso. Considerando que o estabelecimento de
uma nova cultura institucional baseada na avaliação e no planejamento leva algum
tempo, podemos avaliar como positiva tal iniciativa, devendo, paulatinamente,
ampliarmos a participação dos docentes.
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Requalificação da Infra-estrutura Didática para o Ensino de Graduação

No ano de 2005 foi instituída a primeira experiência na UEFS do orçamento
compartilhado, o que estreitou o diálogo entre a administração superior e a
administração adstrita (Colegiados e Departamentos), com vistas à definição das
prioridades de investimentos em serviços, materiais e equipamentos, considerando os
recursos disponíveis. Desse trabalho, com a participação efetiva das Pró-Reitorias
Acadêmicas (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação –- PPPG, Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação –- PROGRAD e Pró-Reitoria de Extensão –- PROEX) e de
Administração e Finanças – PROAD, tendo o apoio efetivo dos Departamentos, foi
priorizado, como já definido pelo plano de gestão da atual administração, o
investimento em implantação de cursos de pós-graduação e na requalificação,
complementação ou implantação de laboratórios didáticos básicos, para a melhoria
das condições de oferta dos cursos de graduação existentes, consolidados e em
implantação, priorizando os cursos e laboratórios em condições menos favoráveis.
Além disso, priorizou-se o funcionamento pleno dos equipamentos já instalados,
através da aquisição regular de materiais e acessórios, que assegurem o
funcionamento dos laboratórios, em detrimento da aquisição de novos.
Com isso, diversos cursos tiveram melhoria das condições de oferta,
principalmente na requalificação dos laboratórios didáticos, principalmente, nos
Departamentos de Tecnologia, Ciências Biológicas, Letras e Artes, Saúde, Física e
Exatas.

Acompanhamento das Atividades Docentes

A PROGRAD, considerando sua atribuição de acompanhamento das
atividades docentes, deu início à implantação de um banco de dados com as
seguintes informações docentes: qualificação, titulação, disciplinas lecionadas, carga
horária em sala de aula, existência de projetos de pesquisa e extensão. Tais dados
permitem uma avaliação da competência instalada e encargos para julgamento de
pedidos de seleção e concursos e redistribuição de encargos docentes, entre outras
necessidades da Instituição.
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Considerando as crescentes dificuldades apresentadas pelos Departamentos
para avaliar, planejar e acompanhar as atividades docentes, através da distribuição
de encargos, com prejuízo, inclusive, para a qualidade dos cursos, a PROGRAD
elaborou uma norma de Avaliação e Acompanhamento das Atividades Docentes, a
partir de proposta já existente, apresentada pelo Departamento de Tecnologia, ao
CONSEPE, em 2002, porém, ainda, não apreciada. A proposta tramitará no início de
2006 nas Câmaras e Conselho Superior.

Diagnóstico das Condições de Oferta dos Cursos

A PROGRAD, considerando a demanda existente, iniciou no final de 2005 um
diálogo, para fins de diagnóstico qualitativo das condições de oferta dos cursos de
graduação, com os Colegiados, Departamentos e Estudantes, através de reuniões,
das quais participam o Coordenador do curso, o representante do Departamento, do
Diretório Acadêmico e um estudante de cada semestre do curso.
Programa de Monitoria
Com o objetivo de despertar interesse para o exercício do magistério,
trabalhando ainda em curso uma formação profissional que se quer continuada, o
Programa de Monitoria da UEFS, através de publicações de editais anuais, estimula a
participação de estudantes da graduação a concorrerem as vagas em projetos
previamente selecionados.
Nos últimos anos a procura por uma das 76 (setenta e seis) vagas oferecidas
tem sido crescente, tanto por parte dos professores como dos estudantes de todos os
cursos de graduação, alterando, assim, o perfil anteriormente existente, quando
alguns cursos demonstravam um interesse maior para a iniciação científica. O quadro
1 mostra que estudantes de 15 (quinze) cursos encontram-se, atualmente,
contemplados com bolsas de monitoria oriundos de projetos de professores
orientadores lotados nos nove Departamentos. Vale ressaltar que alguns destes
projetos ou disciplinas são comuns a mais de um curso, permitindo assim a atuação
destes monitores em outros cursos que não exclusivamente o seu.
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Assim como os demais programas institucionais voltados para estudantes de
graduação, o Programa de Monitoria oferece bolsas anuais no valor correspondente a
um salário mínimo vigente no país. O preenchimento das vagas ocorre através de
processo

seletivo,

atendendo

normas

da

Resolução

CONSEPE

40/2001.

Considerando a natureza do trabalho desenvolvido pelo monitor e o objetivo do
Programa, não é vedado ao estudante a ocupação e permanência na monitoria após
um ano, desde que submetido a novos processos seletivos e logrando aprovação.
Quadro 1 - Distribuição geral de bolsas oferecidas por curso – ano 2005
Departamento dos
orientadores
BIO

LET

CIS

TEC

EDU
EXA
FIS

SAU

CHF

GERAL

Curso
BIOLOGIA
LETRAS ESPANHOL
LETRAS FRANCÊS
LETRAS INGLÊS
LETRAS VERNÁCULAS
SUBTOTAL
ADM
CONTABEIS
DIREITO
ECONOMIA
SUBTOTAL
ENG CIVIL
ENG COMPUTAÇÃO
ENG ALIMENTOS
SUBTOTAL
PEDAGOGIA
ENSINO FUNDAMENTAL
SUBTOTAL
MATEMÁTICA
FÍSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
MEDICINA
ODONTOLOGIA
SUBTOTAL
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
SUBTOTAL
TOTAL DE BOLSAS
CURSOS ATENDIDOS
BOLSAS POR CURSO

Fonte: PROGRAD, Dezembro/2005
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No de Bolsas
0
2
1
1
0
4
0
0
3
2
5
3
3
8
14
2
0
2
5
4
0
3
1
0
0
4
4
2
6
44
15
3

Com base no quadro 2, no ano de 2005, a UEFS contratou 50 (cinqüenta)
novos monitores, sendo que 44 (quarenta e quatro) assinaram seus contratos em
fevereiro, uma vez que a seleção ocorreu ainda no ano de 2004, e as demais vagas
foram ocupadas em outubro de 2005.
No ano de 2005 ocorreu todo o processo desde a análise de propostas de
docentes, publicação de edital e seleção dos candidatos. Este último edital objetivou
orientar o processo de preenchimento das onze vagas remanescentes do edital
anterior. Das onze vagas oferecidas para diversas disciplinas, uma não obteve
candidatos inscritos e 03 (três) não tiveram candidatos aprovados. Findado o
processo e verificado, ainda, a disponibilidade de vagas, a PROGRAD ficou
impossibilitada de solicitar edição de editais para novo processo seletivo face aos
movimentos grevistas das categorias de professores e estudantes, que ocasionaram
suspensão de aulas no ano de 2005.
Quadro 2 - Demonstração de ocupações das vagas em 2005 do Programa de
Monitoria
Edital

Vagas
oferecidas

Nº de
inscritos

01/2005
11
32
Fonte: PROGRAD, Dezembro/2005

Inscrições
deferidas

Convocação

Contratação

Exoneração
a pedido

Vagas
ociosas
em
12/2005

30

06

44* + 06

05

31

Viagens de Campo

As Viagens de Campo constituem-se em um dos aspectos distintivos da vida
universitária na UEFS, tanto para professores como para estudantes. Essa prática
vem contemplando a produção do conhecimento nos Cursos de Geografia, Biologia,
Letras, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Pedagogia, Matemática,
Educação Física, Farmácia e História.
No ano de 2005, até o mês de setembro, foram registradas 47 (quarenta e
sete) viagens para diversas regiões da Bahia e em Mangue Seco - Sergipe,
*

Contratações em 02/2005 das vagas oriundas do Edital de 2004.
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envolvendo estudos e pesquisas dos cursos citados conforme o quadro 3 a seguir.
Nele verifica-se que o Curso de Ciências Biológicas realizou o maior número de
viagens, seguido do Curso de Engenharia Civil com 11 (onze) viagens.

Quadro 3 - Viagens de Campo realizadas pelos Cursos em 2005
Cursos atendidos

Ciências Biológicas

Letras e Artes

Engenharia de Alimentos

Engenharia Civil

Pedagogia
Educação Física
Ciências Farmacêuticas

Geografia

História/Geografia/Biologia
História/Letras/Matemática
História/Letras/Matemática
TOTAL
Fonte: PROGRAD, Dezembro/2005
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Roteiro
Tanquinho
Salvador
Ilha de Itaparica
Conde
Camaçari
Cruz das Almas
Barra do Jacuípe
Serrinha
Serra da Jibóia
Porto Seguro
Salvador
Cachoeira
Alagoinhas
São Gonçalo
Santo Amaro
Salvador
Alagoinhas
Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité
Salvador
Conceição da Feira
Lençóis, Palmeiras e Iraquara
Conceição da Feira
São Francisco do Conde
Salvador
Mata de São João
Jequié
Santo Antonio de Jesus
Lençóis
Alagoinhas
Salvador
Mangue Seco
Valença, Itaperoá, Ituberá e Camamú
Porto Seguro
Mucugê
Rio de Contas, Livramento de Brumado,
Barra e Bananal
Lençóis, Igatú e Andaraí
Santo Amaro / Cachoeira
Salvador

Nº de
Viagens

12

03

04

11

04
01
03

06

01
01
01
47

Dados de Estudantes da Graduação

O quadro 4, a seguir apresenta a distribuição dos alunos da graduação pelos
diversos cursos da Instituição, bem como o quantitativo de vagas ofertadas,
anualmente, em cada curso.
Quadro 4 - Estudantes Matriculados por Área e Curso
Alunos
2004.2
2005.1

Área/Curso

VAGAS
ANUAIS

CIÊNCIAS HUMANAS
Administração
456
Ciências Contábeis
464
Ciências Econômicas
426
Direito
426
Licenciatura em Pedagogia
438
Licenciatura em Geografia
344
Bacharelado em Geografia
Licenciatura em História
334
TECNOLOGIA E CIÊNCIAS EXATAS
Licenciatura em Física
92
Bacharelado em Física
20
Física (não optantes)
184
Engenharia de Alimentos
353
Engenharia da Computação
60
Engenharia Civil
410
Licenciatura em Matemática
383
CIÊNCIAS NATURAIS E DA SAÚDE
Ciências Farmacêuticas
141
Enfermagem
314
Bacharelado em Ciências Biológicas
149
Licenciatura em Ciências Biológicas
249
Licenciatura em Educação Física
275
Medicina
56
Odontologia
230
LETRAS E ARTES
Licenciatura em Letras com Língua Inglesa
177
Licenciatura em Letras Vernáculas
360
Licenciatura em Letras Vernáculas - Santo Amaro
35
Licenciatura em Letras com Língua Espanhola
179
Licenciatura em Letras com Língua Francesa
146
Total
6701

438
466
421
428
340
336
33
349
118
30
156
369
81
418
384

80
80
80
80
80
80
80

80
80
30
80
80

159
345
113
268
271
86
224

30
80

183
368
35
181
137
6737

40
80

80
60
30
60

40
30

1440

Fonte: PROGRAD/DAA/2005
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O quadro 5, a seguir, demonstra a distribuição de estudantes do curso de
Licenciatura em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, considerando a oferta regular centralizada, bem como a oferta especial
em cada município conveniado.
Quadro 5 - Estudantes Matriculados nos Curso de Licenciatura em Pedagogia
Séries Iniciais
MUNICÍPIOS
Antonio Cardoso (Vespertino)
Antonio Cardoso (Noturno)
Água Fria (Vespertino)
Água Fria (Noturno)
Amélia Rodrigues (Vespertino)
Amélia Rodrigues (Noturno)
Araci (Vespertino)
Araci (Noturno)
Conceição do Jacuípe (Vespertino)
Conceição do Jacuípe (Noturno)
*
Feira de Santana (Vespertino)
*
Feira de Santana (Noturno)
Irará (Vespertino)
Irará (Noturno)
Itaetê (Vespertino)
Itaetê (Noturno)
Muritiba (Vespertino)
Muritiba (Noturno)
Ouriçangas (vespertino)
Ouriçangas (Noturno)
Santo Amaro (Vespertino)
Santo Amaro (Noturno)
Santo Estêvão (Vespertino)
Santo Estêvão (Noturno)
São Francisco do Conde (Vespertino)
São Francisco do Conde (Noturno)
São Sebastião do Passé (Vespertino)
São Sebastião do Passé (Noturno)
TOTAL
Fonte PROGRAD/DAA/2005

*

Oferta regular de 80 vagas anuais e conveniada com o município de Feira de Santana
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ESTUDANTES
31
41
49
50
50
49
48
44
45
44
153
167
41
46
42
44
36
36
41
50
47
47
48
45
47
46
46
49
1482

Em 2005 foi implementada a segunda etapa do Programa de Formação de
Professores do Ensino Fundamental e Médio da rede pública estadual, em convênio
com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com a oferta de mais 200
(duzentas) vagas nos cursos de Licenciatura em Matemática, Letras com Língua
Inglesa, Ciências Biológicas e Física, sendo este último ofertado de forma modular,
uma semana por mês, atendendo a diversos municípios em todo o Estado da Bahia.
O quadro 6, apresenta os estudantes regularmente matriculados nos diversos
cursos.

Quadro 6 - Número de Estudantes Matriculados conveniados com a SEC-BA
CURSO
Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura em Letras com Língua Inglesa
Licenciatura em Letras Vernáculas - Feira de Santana
Licenciatura em Letras Vernáculas - Santo Amaro
Licenciatura em Matemática
Total

ALUNOS
94
52
47
41
50
46
46
87
463

Fonte: PROGRAD/DAA/2005

Estudantes Graduados

Cumprindo seu papel na formação de profissionais-cidadãos a UEFS, ao final
do presente exercício, graduou 970 (novecentos e setenta) profissionais nos diversos
cursos de graduação que mantém, conforme demonstra o quadro 7 a seguir.
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Quadro 7 - Demonstrativo de estudantes Graduados em 2005
AREA
Ciências
Naturais e da
Saúde

CURSO
Licenciatura em Ciências Biológicas
Bacharelado em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Odontologia
Ciências Contábeis
Ciências
Humanas e
Ciências Econômicas
Filosofia
Administração
Direito
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
Lic. em Pedagogia – Ens. Fund. (vesp)
Lic. em Pedagogia- Ens. Fund. (not)
Letras e Artes Lic. em Letras com Língua Espanhola
Lic. em Letras com Língua Francesa
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas (FSA)
Engenharia Civil
Ciências
Exatas e
Bacharelado em Física
Tecnologia
Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática
Engenharia de Alimentos
Total

2004.1
16
14
24
44
01
21
29
19
28
30
28
26
27
19
12
16
32
33
04
06
16
08
453

2004.2
09
23
23
01
13
22
25
26
43
34
22
33
39
71
15
18
10
28
18
02
30
12
517

Fonte: PROGRAD/Secretaria Especial de Registro de Diplomas/2005

Processo Seletivo - ProSel

O processo seletivo na UEFS em 2005
registrou

uma

demanda

média

de

17,59

(dezessete vírgula cinqüenta e nove) candidatos/
vaga, conforme demonstrado no quadro 8, com
25.352 (vinte e cinco mil trezentos e cinqüenta e
dois) candidatos concorrendo aos diversos cursos da graduação, nos processos
ocorridos nos dois semestres do ano, excluindo o vestibular realizado para as vagas
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do curso de Pedagogia - Séries Iniciais. Essa demanda tem se tornado cada vez
maior, atestando o aumento da credibilidade da Instituição junto à comunidade.
Vale destacar que em 2005 os cursos de Educação Física e Engenharia da
Computação tiveram suas vagas ampliadas de 60 (sessenta) para 80 (oitenta) e de
30 (trinta) para 40 (quarenta) vagas anuais, respectivamente, sendo as novas vagas
utilizadas a partir do ProSel 2006.1.

Quadro 8 - Inscritos no PROSEL 2005 e Relação Candidato/Vaga por Curso
RELAÇÃO
CANDIDATO/VAGA
2005.1
2005.2

Nº DE VAGAS

Nº DE INSCRITOS

2005.1

2005.2

2005.1

2005.2

Administração

40

40

834

922

20,85

23,05

Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Farmacêuticas
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Eng. da Computação
Engenharia de Alimentos
Lic. e Bach. em Física
Lic. em Educação Física
Lic e Bach. em Geografia
Lic em História
Lic em Letras com Língua
Espanhola
Lic. em Letras com Língua
Francesa
Lic. em Letras com Língua
Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas
Lic. em Matemática
Lic. em Pedagogia
Medicina
Odontologia

40

40

790

977

19,75

24,43

40

40

551

616

13,77

15,40

40

40

464

464

11,60

11,60

30

-

587

-

19,56

-

40

40

1193

1483

29,82

37,08

40

40

1113

1633

27,82

40,83

40

40

362

528

9,05

13,20

30

-

524

-

17,46

-

40

40

440

592

11,00

14,80

40

40

202

206

5,05

5,15

30

30

450

517

15,00

17,23

40

40

578

510

14,45

12,75

40

40

643

553

16,07

13,83

20

20

204

259

10,20

12,95

15

15

99

73

6,6

4,87

20

20

162

163

8,10

8,15

40

40

605

478

15,12

11,95

40

40

333

302

8,32

7,55

40

40

554

518

13,85

12,95

30

-

2356

-

78,53

-

30

30

643

871

21,43

29,03

Total

765

675

13687

11665

17,89

17,28

CURSOS REGULARES

Fonte: PROGRAD/COPAES/ 2005
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Ressalta-se, também, a oferta de vagas destinadas ao curso de Licenciatura
Plena em Pedagogia com Habilitação nas Sérias Iniciais, para o qual a UEFS oferece
processo seletivo especial e diferenciado para atender aos professores em serviço no
Ensino Fundamental. Esse processo seletivo especial registrou uma demanda de
518 (quinhentos e dezoito) inscritos, para concorrer a 80 (oitenta) vagas anuais 40
(quarenta) vagas em cada turno: noturno e vespertino) ofertadas regularmente,
apresentando uma média de 12,94 (doze vírgula noventa e quatro) candidatos/vaga,
conforme demonstrado no quadro 9. Destaca-se, ainda, o processo seletivo para a 2a
etapa do Programa de Formação de Professores, convênio com a SEC/BA,
especificamente para os curso de Física, Matemática, Letras com Inglês e Ciências
Biológicas, apresentando demanda de 3,20 (três vírgula vinte) candidatos por vaga
em 2005, conforme quadro 10.
Quadro 9 - Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Sérias
Iniciais: Relação Candidato/Vaga – Processo Seletivo Especial – Feira de
Santana
Cursos

Nº de Vagas

Nº de Inscritos

2005.1 2005.2 2005.1
Licenciatura Plena em
Pedagogia com Habilitação nas
Sérias Iniciais (noturno)
Licenciatura Plena em
Pedagogia com Habilitação nas
Sérias Iniciais (vespertino)
TOTAL

2005.2

Relação
Candidato/Vaga
2005.1
2005.2

40

*

277

*

6,92

*

40

*

241

*

6,02

*

80

*

518

*

12,94

*

* Não ocorreu Processo Seletivo
Fonte: PROGRAD/COPAES

Quadro 10 - Formação de Professores Convênio com a SEC Candidato/Vaga
CURSOS
Licenciatura em Ciências
Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura em Letras com Inglês
Licenciatura em Matemática
TOTAL
Fonte: PROGRAD/COPAES
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Nº de Vagas

Relação
Candidato/Vaga

2005

Nº de
Inscritos
2005

50

106

2,12

50
50
50
200

118
127
79
430

2,36
2,54
1,58
2,15

2005

Transferência
Anualmente a UEFS promove dois processos seletivos para Transferências
Internas e Externas de estudantes. Para tanto, temos normas internas que dão
balizamento a este processo. No ano de 2005 tais normas sofreram alterações para
desburocratizar a seleção.
Os cursos que oferecem vagas com mais freqüência são Direito, Enfermagem,
Odontologia, Engenharia de Alimentos, Física, Ciências Farmacêuticas. O Curso de
Física tem apresentado o maior número de vagas enquanto que os Cursos de Direito,
Enfermagem e Odontologia são os de maior concorrência. Dados com detalhamentos
encontram no quadro 11.

Quadro 11 - Resumo Geral do Processo Seletivo de Transferência 2005.1 e
2005.2
Edital

001/2005

002/20052

Cursos
Direito
Ciências
Farmacêuticas
Engenharia de
Alimentos
Física
Odontologia
Eng. da
Computação
Eng. de Alimentos
Física
Enfermagem
Direito

nº de
vagas
04
09

nº de
inscritos
107
19

c/v

Aprovados

Convocados

26.75 30
2,11 08

04
08

47

01

0.02

0

0

68
10
09

86
28

8,60
3,11

*
*

*
*

10
55
10
02

02
03
192
104

0,20
0.05
19,20
52.00

*
*
*
*

*
*
*
*

Fonte: PROGRAD/COPAES

2

O Processo Seletivo 2005.2 irá ocorrer no dia 12 de fevereiro de 2006.
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Desempenho dos Cursos nas Avaliações Externas (Enade)

No ano de 2004 os cursos de área de saúde foram submetidos, pela primeira
vez, ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE do MEC, tendo o
resultado sido anunciado em 2005, obtendo os cursos da UEFS excelentes
desempenhos: Educação Física (4), Enfermagem (3), Farmácia (5), Medicina (SC) e
Odontologia (5), merecendo destaques regional e nacional com desempenhos
parciais mostrados no quadro 12.

Quadro 12 - Desempenho de Cursos no ENADE de 2004
CURSOS
Educação Física
Enfermagem
Farmácia
Medicina
Odontologia

Média da
Média do Componente
Formação
Específico
Geral
Ingressantes Concluintes
Ingressantes Concluintes
30
27
3.2
2,7
4.3
64
46
1.6
0,0
3,7
23
14
4.5
1.3
4.5
26
3.6
3.9
*
42
44
4.5
4,2
4.3
No de Estudantes

Fonte: PROGRAD/INEP
* O conceito máximo é 5,0. Medicina ficou sem conceito porque os seus estudantes estão na categoria
de ingressantes.

No ano de 2005 outros cursos se submeteram ao ENADE, e só teremos o
resultado publicado no início de 2006.

Reconhecimento de Cursos

Em 2005 tivemos a prorrogação do reconhecimento do curso de Física por
mais um ano, até que o processo de renovação de reconhecimento, já encaminhado,
seja apreciado pelo Conselho Estadual de Educação - CEE, estando as turmas que
colaram grau em 2004.1 e 2004.2 cobertas pelo reconhecimento anterior.
O processo de renovação de reconhecimento do curso regular de Licenciatura
em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, também já
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encaminhado desde 2004, teve visita in loco por comissão verificadora, constituída
pelo CEE, e aguarda conclusão do processo.
Os cursos dos municípios de Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, São
Sebastião do Passé e São Francisco do Conde já possuem reconhecimento conferido
pelo CEE, conforme quadro 13 a seguir. Os cursos de Licenciatura em Pedagogia
com Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental de outros municípios
tiveram os processos de reconhecimento encaminhados ao Conselho Estadual de
Educação, tendo alguns já sido visitados por comissão verificadora in loco.

Quadro 13 - Processo de Reconhecimento dos Cursos do Programa de
Formação de Professores, Convênio com Municípios, em 2005
CURSO

Pedagogia - Séries Iniciais
(Feira de Santana)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Itaetê)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Conceição do Jacuípe)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Amélia Rodrigues)
Pedagogia - Séries Iniciais
(São Sebastião do Passé)
Pedagogia - Séries Iniciais
(São Francisco do Conde)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Ouriçangas)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Santo Estêvão)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Água Fria)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Araci)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Irará)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Muritiba)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Santo Amaro)

Processo de
Reconhecimento

Observações

Encaminhado ao CEE Curso visitado pela Comissão
de verificação
Encaminhado ao CEE Curso visitado pela Comissão
de verificação
Reconhecido pelo
Curso visitado pela Comissão
CEE
de verificação
Reconhecido pelo
Curso visitado pela Comissão
CEE
de verificação
Reconhecido pelo
Curso visitado pela Comissão
CEE
de verificação
Reconhecido pelo
Curso visitado pela Comissão
CEE
de verificação
Encaminhado ao CEE Aguardando visita da Comissão
de Verificação
Encaminhado ao CEE Aguardando visita da Comissão
de Verificação
Será encaminhado em Processo de reconhecimento
2006
em fase de elaboração para
Será encaminhado em Processo de reconhecimento
2006
em fase de elaboração para
Encaminhado ao CEE Processo de reconhecimento
em fase de elaboração para
Encaminhado ao CEE Processo de reconhecimento
em fase de elaboração para
Encaminhado ao CEE Processo de reconhecimento
em fase de elaboração para

Fonte: PROGRAD/2005
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Ensino de Pós-Graduação

O

desenvolvimento

modernização

de

associados

existência

à

uma

e

região
de

a
estão

recursos

humanos capacitados em quantidade e
qualidade suficientes para atender às
necessidades locais. Com o extraordinário
avanço do conhecimento é impossível fornecer treinamento completo apenas na
graduação, assim os cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e
doutorado) complementam o saber adquirido incentivando o trabalho de pesquisa, de
investigação científica e aperfeiçoamento profissional.
A especialização é voltada para a atualização em uma área específica
constituindo-se também em um embrião para cursos de Mestrado e Doutorado. Ao
longo do exercício de 2005, a UEFS manteve 17 (dezessete) cursos de pósgraduação lato sensu, com 370 (trezentos e setenta) estudantes matriculados em
áreas como: Desenho, Estudos Lingüísticos, Modelagem em Ciências da Terra e do
Ambiente, Informática, Enfermagem Obstétrica e Biologia Molecular. Destacamos os
cursos de Desenho e de Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente que se
constituíram em embriões dos Mestrados em Desenho, Cultura e Interatividade e de
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, ambos, aprovados este ano pela
CAPES.
Os cursos de mestrado e doutorado, além de aprofundar o conhecimento em
uma determinada área, capacitam o profissional para a carreira científica. Atualmente
a UEFS conta com 05 (cinco) Programas de Pós-graduação próprios em nível de
mestrado (Modelagem em Ciências da Terra e do Meio Ambiente, Literatura e
Diversidade Cultural, Saúde Coletiva, Engenharia Civil e Ambiental, Desenho, Cultura
e Interatividade) e três em nível de mestrado e doutorado (Biotecnologia, Botânica,
Ensino, Filosofia e História das Ciências). Cabe destacar também o estabelecimento
de um convênio para a oferta do Mestrado em Desenvolvimento Sustentável, um
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programa interinstitucional, que através do Centro de Recursos Ambientais (CRA) e
da Universidade de Brasília irá capacitar docentes da Instituição, conforme quadro 14.
É importante ressaltar que a expansão dos cursos de Mestrado e Doutorado foi
superior a 100% (cem por cento) nos últimos anos, pois em 2004 contávamos com
apenas 03 (três) Mestrados e 01 (um) Doutorado. Esse crescimento da Pósgraduação é decorrente do investimento da Instituição na contratação de doutores e
na capacitação de seus docentes, como pode ser observado pela aprovação dos
Programas de Pós-graduação da UEFS junto a CAPES no Quadro 15.

Quadro 14 - Demonstrativo de Cursos de Pós-graduação por Departamento
Lato Sensu
Stricto Sensu
Qtde.
de
Alunos
Qtde. Turmas Alunos
Cursos
Matriculados
DEPARTAMENTO
de
Cursos
Mes- Douto- Mestrado Doutotrado rado
rado
Ciências Biológicas
02
02
15
02
02
21
37
Ciências Humanas e Filosofia
01
01
26
Ciências Sociais Aplicadas
Educação
03
03
90
01*
01*
Ciências Exatas
03
03
51
02*
15
*
Física
Letras e Artes
03
03
86
02
39
Saúde
03
03
39
01
29
Tecnologia
02
02
63
01
TOTAL
17
17
370
08
03
104
37
Fonte: PPPG/2005
* Curso Multidisciplinar que envolve os Departamentos de Educação e de Ciências Exatas.

Quadro 15 - Cursos de Pós-graduação Stricto sensu Aprovados em 2005
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO IMPLANTADOS EM 2005
QTDE
DEPARTAMENTO
CURSO
SITUAÇÃO
ALUNOS
Programa de Pós-graduação em
Aprovado pela
TECNOLOGIA
Engenharia Civil e Ambiental (M)
CAPES nota 3
Programa de Pós-graduação em
Aprovado pela
LETRAS E ARTES
Desenho, Cultura e Interatividade(M)
CAPES nota 3
Programa de Pós-graduação em
Aprovado pela
12
BIOLOGIA
Biotecnologia (M/D)
CAPES nota 4
Programa de Pós-graduação em
Aprovado pela
EDUCAÇÃO /
Ensino, Filosofia e História das
CAPES nota 4
CIÊNCIAS EXATAS
Ciências (M/D)
Fonte: PPPG/2005
40
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Pesquisa e produção científica
Articulando conhecimentos e orientando o desenvolvimento regional

Com o notável crescimento do
número de Doutores, a Universidade
aumenta também a sua competência
para captar recursos junto às agências
de fomento e, assim, melhorar as
condições internas de produção do
conhecimento,
responsáveis

um

dos

pelo

fatores
apreciável

crescimento do número de projetos de
pesquisa cadastrados em 2005, e pela
melhoria

das

condições

de

funcionamento dos laboratórios.
Comprometida

com

o

desenvolvimento socioeconômico da região e, particularmente, com a qualidade de
vida das populações que habitam o semi-árido baiano, a UEFS redobra esforços para
fortalecer a pesquisa em diversos ramos do conhecimento. Ao todo, o número de
projetos em andamento cadastrados na PPPG é de 358 (trezentos e cinqüenta e oito)
com o aumento de 20% (vinte por cento) em relação a 2004, de acordo com o quadro
16. Os Departamentos de Ciências Biológicas, Saúde, Ciências Exatas, Física e
Tecnologia se destacam, sendo responsáveis por mais de 78% (setenta e oito por
cento) dos projetos cadastrados.
Esse desempenho indica que a Instituição se habilita cada vez mais a
promover o desenvolvimento sócio-econômico da região por meio da geração e
disseminação do conhecimento científico.
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Quadro 16 - Síntese dos projetos de pesquisa cadastrados na UEFS
Áreas de conhecimento (Departamentos)

2005

Ciências da Vida (BIO)
Ciências Sociais Aplicadas (CIS)
Ciências Humanas (CHF e EDU)
Ciências Exatas e da Terra (EXA e FIS)
Lingüística, Letras e Artes (LET)
Saúde (SAU)
Engenharias (TEC)

103
14
32
64
30
69
46

TOTAL

358

Fonte: PPPG/2005

Outros indicadores do fortalecimento da atividade de pesquisa na UEFS são o
número de grupos cadastrados no CNPq, 94 (noventa e quatro), e o perfil da
produção científica, que, em 2005 já atingiu a marca de 1.250 (um mil duzentas e
cinqüenta) unidades como pode ser visto nos quadros 17 e 18.

Quadro 17 - Grupos de Pesquisas por Área de Conhecimento
Área de conhecimento
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
TOTAL
Fonte: Arquivos da PPPG/2005
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Quantidade
01
23
26
14
02
13
07
08
94

Quadro 18 - Produção Científica, Técnica e Artística dos Docentes
Natureza da
Produção

DEPARTAMENTOS
BIO CHF CIS EDU EXA FIS LET SAU TEC Total

Artigos Publicados
95
Livros publicados
08
Capítulos de Livros
22
Trabalhos completos
08
em Anais
Resumos em
173
Congressos
Processo, Técnica ou
08
Produtos
Tecnológicos com
registro ou Patente
Processo, Técnica ou
06
Produtos
Tecnológicos sem
Registro ou patente
Tradução de Livros
Edição de Livros
15
Doutorado – Teses
05
Orientadas Aprovadas
Mestrado, Teses
17
orientadas Aprovadas
Especialização –
13
Monografia orientadas
Aprovadas
Graduação –
79
Monografia
Orientadas Aprovadas
Artigos Publicados em 18
Jornais e Revistas
Produção Artística e
13
Cultural
TOTAL
480

TOTAL GERAL

01
02
02

04
01
12

16
01
03
14

11
01
11
15

02
02
11

16
02
04
08

88
02
09
12

14
21

247
14
54
103

05

01

08

34

23

22

89

25

380

-

-

-

-

-

-

03

-

11

-

-

-

-

-

-

04

-

10

01
01

01
01

16
02
02

03
02

-

02
03

05
04

01
-

16
30
18

01

03

05

06

02

03

15

02

54

01

01

07

01

01

04

09

05

42

08

11

08

05

02

09

63

01

186

04

01

02

02

-

14

16

02

59

-

-

-

-

-

12

-

01

26

26

36

84

91

43

99

319

72

1250

1.250

Fonte: PPPG/2005

A capacidade de captação de recursos em agência de fomento tem sido
elevada, conforme demonstrado no quadro a seguir, com um montante de mais de
R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), em 2005, resultado da consolidação dos
grupos de pesquisa e da qualidade das atividades científicas, conforme quadro 19.
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Quadro 19 - Financiamentos Externos para Pesquisas da UEFS
Agências

Quantidade

Valor (R$)

CNPq
MCT/CNPq
FAPESB
Banco do Nordeste
FINEP
FNMA

12
02
43
04
01
02

828.673,00
3.649.339,00
2.762.267,85
1.618.480,76
630.000,00
200.000,00

TOTAL

64

9.688.760,61

Fonte: PPPG/2005

O desenvolvimento das atividades de pesquisa contou também com o apoio do
programa de iniciação científica. Em 2005, 251 (duzentos e cinqüenta e um)
estudantes de graduação foram beneficiados com bolsas do CNPq, da FAPESB e da
UEFS, e 25 (vinte e cinco) estudantes do Ensino Médio da Rede Pública receberam
bolsa da FAPESB - Programa de Iniciação Científica Junior, para atuarem em
projetos de pesquisa. Vale salientar que, graças ao fortalecimento da pesquisa e ao
elevado grau de credibilidade que a Instituição alcança perante as agências de
fomento, a quota do CNPq aumentou em 34% (trinta e quatro porcento) no presente
exercício, saltando de 29 (vinte e nove) para 39 (trinta nove) bolsas. Uma evolução
ainda mais significativa se verificou em relação a FAPESB, que aumentou o número
de bolsas de 40 (quarenta) para 70 (setenta), representando um crescimento da
ordem de 75% (setenta e cinco por cento). Com isso, ampliaram-se as oportunidades
para iniciar alunos dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica e
estimular o professor orientador a formar equipes de trabalho, conforme quadro 20.

Quadro 20 - Bolsas de Iniciação Científica
Modalidades de Bolsa
CNPq – Demanda Espontânea
PIBIC/CNPq
PROBIC/UEFS
FAPESB
FAPESB IC/JUNIOR
TOTAL
Fonte: PPPG/2005
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Número de Bolsas
02
39
140
70
25
276

O estabelecimento de redes de pesquisa tem sido uma realidade na UEFS,
decorrente do grande avanço e competência estabelecida, com foco na região do
semi-árido, a exemplo do Instituto do Milênio do Semi-árido, projeto que envolve 23
(vinte e três) instituições, das quais 20 (vinte) do nordeste, sob a coordenação da
UEFS. Este projeto, iniciado em 2002, com o objetivo de contribuir para o
conhecimento dos recursos naturais da região e visando a conservação e utilização
racional dos recursos, em uma primeira etapa movimentou cerca de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), sendo que em 2005 foi aprovada a segunda etapa com
recursos de mais de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme demonstrado
no quadro 21.

Quadro 21 - Redes de Pesquisa
Departamentos
Participantes
BIO/EXA
BIO/EXA/SAU

Projeto
Instituto do Milênio do
Semi-árido – Recursos
Vegetais da Caatinga
Biodiversidade do Semiárido - PPBIO

Financiamento

Recursos

MCT/CNPq

2.149.339,00

MCT

10.000.000,00*

Fonte: PPPG/2005
*Recurso liberado em 2005 - R$ 1.500.000,00

Destacamos também a aprovação do Projeto de Pesquisa em Biodiversidade
do Semi-árido (PPBIO), com valor orçado de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
para 10 (dez) anos, sendo que em 2005 foi liberado o montante de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), envolvendo 15 (quinze) instituições do Nordeste
sob a coordenação da UEFS. Este projeto faz parte de um Programa do Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT) que tem como meta a ampliação da base de
conhecimento da biodiversidade brasileira.
As atividades de Pesquisa e Pós-graduação no ano de 2005 foram encerradas
e avaliadas, através do IX Seminário de Iniciação Científica e do I Seminário de
Pesquisa e Pós-graduação ocorrido em dezembro, com a participação de alunos,
funcionários e docentes, onde 254 (duzentos e cinqüenta e quatro) trabalhos foram
inscritos e apresentados na forma de pôsteres e apresentações orais.
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Extensão
Assegurando o compromisso de articulação e troca de saberes
com a comunidade externa

O compromisso social da UEFS tem
sido fortalecido pelas ações extensionistas
que, com a aplicabilidade de estudos e
pesquisas

que aqui são desenvolvidas,

viabilizam a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade, assegurando o
compromisso de articulação e troca de
saberes com a comunidade externa. Através dos programas de Extensão e Cultura, a
Instituição

tem

interferido

propositivamente

na

realidade

dos

municípios

contemplados, principalmente nas áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente,
qualificação profissional (especialmente dos professores do semi-árido, o que tem
contribuído com a redução dos índices de evasão e repetência nas escolas públicas,
bem como do analfabetismo de jovens e adultos), atividades interdisciplinares e
fomento à preservação do saber e das tradições nordestinas.
Em 2005, a Extensão realizou através de programas institucionais e
interinstitucionais, uma política que possibilitou congregar diversidade de saberes,
tendo como exemplo a realização de três importantes ações: a Feira do Semi-Árido,
em terceira edição, evento que tem se ressaltado como um eficaz espaço de trocas
de idéias e de produtos; o Programa Universidade para Todos, que se realiza em
parceria com a SEC/SECOMP, atendeu a 1.659 (um mil seiscentos e cinquenta e
nove) jovens de Feira de Santana, Santo Amaro, Lençóis e Amélia Rodrigues,
preparando-os para que disputem com melhores condições o acesso à educação
superior; e o Porgrama AJA Bahia – Brasil Alfabetizado que atendeu 23 (vinte e três)
municípios e 16.113 (dezesseis mil cento e treze) alfabetizandos, envolvendo 818
(oitocentos e dezoito) alfabetizadores, contribuindo assim, para a erradicação do
analfabetismo no Estado da Bahia.
Atendendo a chamada do Governo Federal com ação afirmativa das Políticas
Públicas de Inclusão Social, através do Edital MEC/SESU, estamos implementando,
48

por mais um ano, os projetos: Intervenção Universidade – Comunidade no resgate da
cidadania de grupos populacionais vulneráveis (crianças, adolescentes e idosos),
beneficiando assim um total de 1764 (um mil setecentos e sessenta e quatro)
pessoas, Projeto de Iniciação Esportiva para Portadores de Deficiência, com
atendimento às comunidades externas e universitária, e Programa Integração
Universidade com Escola Básica e a Sociedade, atendendo a 110.488 (cento e dez
mil quatrocentos e oitenta e oito) pessoas da rede pública de ensino de Feira de
Santana e região.
Na UEFS, a principal função da extensão é identificar as potencialidades
externas e internas e estabelecer uma interface social, assumindo o papel de parceria
nas diversas atividades do seu entorno.
A Extensão permite identificar o que deve ser pesquisado e ensinado, e para
quais fins e interesses se buscam novos conhecimentos, dentro da dinâmica de
criação e recriação em vista das transformações sociais.
A UEFS se vale da Extensão Universitária, também, como uma das formas de
planejar e executar seus programas, projetos e atividades. A sua atuação não se fez
apenas pelos cursos oferecidos à comunidade e nem simplesmente pelos serviços
prestados, mas por meio de outras ações de significação regional e nacional com
ênfase na ação comunitária, especialmente em parceria com instituições públicas
governamentais e não governamentais e diversos atores sociais.
Com sua ação extensionista, a UEFS contribuiu especialmente para o
fortalecimento do compromisso social e desenvolvimento da região do semi-árido,
através da elevação da qualidade de vida da população sertaneja e, da aplicabilidade
de estudos e pesquisas nas áreas de educação com ênfase em formação continuada
de professores, atualização de profissionais de localidades distantes, programas de
formação de lideranças comunitárias, programas de intervenção na área de saúde,
dentre outros.
Em 2005, os Programas de Extensão da UEFS realizaram ações de grande
abrangência

regional,

sendo

particularmente

significativas

as

ações

de

acompanhamento e avaliação aos projetos e programas que contaram também com a
participação de estudantes-bolsistas. Abaixo estão relacionadas algumas ações
desenvolvidas:
•

redução dos índices de evasão e repetência em escolas públicas dos
municípios atendidos;
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•

qualificação da prática pedagógica dos professores do semi-árido
nordestino, na perspectiva de elevar os índices de aproveitamento escolar,
considerando as peculiaridades de cada escola;

•

reconstrução dos fundamentos teórico-metodológicos que orientam as
práticas dos professores nas diferentes áreas curriculares, contemplando o
debate atual da literatura científica especializada;

•

contribuição para a melhoria da qualidade da educação básica a partir da
construção da escola pública como espaço de formação da cidadania para
todos;

•

redução do índice de analfabetismo de jovens e adultos nos municípios
parceiros,

envolvendo

alfabetizadores,

alfabetizandos,

orientadores

pedagógicos, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos,
através de uma ação pedagógica numa perspectiva sócio-interacionista;
•

desenvolvimento de ações sensibilizadoras para a mudança de atitudes
individuais voltadas para a questão ambiental;

•

difusão de técnicas de reciclagem e sensibilização da comunidade;

•

atendimento a demanda da comunidade em relação às questões
ambientais e sobre gerenciamento do lixo urbano;

•

garantia da melhoria da qualidade de vida e a manutenção de atividades
comprometidas com a responsabilidade ambiental e social;

•

busca de articulações entre culturas;

•

prevenção e controle do câncer bucal no Município de Feira de Santana;

•

participação do processo de educação continuada dos docentes do
Departamento de Saúde e em instituições de saúde de Feira de Santana;

•

prevenção e controle do câncer cérvico uterino e mama na microrregião de
Feira de Santana;

•

redução e controle da prevalência do câncer de boca no município de Feira
de Santana através do desenvolvimento de atividades educativas e de
rastreamento de lesões bucais, priorizando grupos de risco;

•

informação à clientela sobre a situação epidemiológica e clínica da hepatite
B e sobre a importância da vacinação como medida de prevenção;

•

diagnóstico das maloclusões nas crianças de 06 a 10 anos e planejamento
do seu tratamento ortodôntico;
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•

contribuição com o sistema de saúde, através da capacitação de doadores
voluntários

de

sangue,

para

ampliação

da

reserva

de

produtos

homoterápicos e atendimento à demanda das instituições hospitalares.
Além dos programas e projetos, a Pró-Reitoria de Extensão fomentou e apoiou
a realização de congressos, encontros, semanas acadêmicas, seminários, cursos,
atividades

culturais,

exposições,

dentre

atividades
outras

esportivas,

atividades

palestras,

extensionistas,

mini-cursos,
conforme

oficinas,

podem

ser

visualizados nos quadros 22 a 27.
No quadro 22 podem ser visualizados os projetos por área de extensão
continuada desenvolvidos pela PROEX, considerando sua natureza institucional ou
interistitucional.

Quadro 22 - Projetos por Área de Extensão Continuada - 2005
Área

Institucionais

Interinstitucionais

9
9
6
4
12
5
45

7
2
9

Biologia
Educação
Saúde
Meio Ambiente
Trabalho e Ação Social
Interdisciplinaridade
TOTAL

Total
9
16
6
4
14
5
54

Fonte: PROEX/2005

No quadro 23 são demonstradas as atividades desenvolvidas pela UATI,
relacionando sua quantidade, número de participantes e turmas.
Quadro 23 - Demonstrativo das Atividades Desenvolvidas pela UATI - 2005
Atividades

CSU

CASEB

Oficinas de Corpo

9

16

03

01

03

Oficinas Sócio-educativas

11

12

01

-

-

Total de Oficinas

20

28

04

01

03

Fonte: PROEX/2005
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UATI

Total de
Turmas

Número de Turmas

Quant.

No quadro 24 são demonstrados os eventos de extensão realizados pela
PROEX, relacionando sua quantidade e número de participantes.
Quadro 24 - Eventos de Extensão - 2005
Evento

Quantidade

Participantes

Atividades culturais
Atividades Esportivas
Campanhas
Conferências
Congressos
Cursos
Encontros
Exposições
Jornada
Lançamento
Mesa Redonda
Mini – Cursos
Mostra de Vídeo
Oficinas
Palestras
Semanas acadêmicas
Seminários
Outros

57
2
2
23
1
16
6
8
1
16
50
111
11
82
69
6
20
110

11.237
435
630
6.152
550
480
1.950
3.950
500
3.275
9.810
13.590
655
2.850
10.300
3.010
6.010
22.447

TOTAL

591

97.831

Fonte: PROEX/2005

No quadro 25 são discriminadas as bolsas de extensão, relacionando a área,
a quantidade de núcleos, programas e projetos e o número de bolsistas.
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Quadro 25 - Demonstrativo de Bolsas de Extensão - 2005
Quantidade de
Núcleo / Programa / Projeto
10
8
6
4
5
11
1
45

Área
Biologia
Educação
Educação Ambiental
Letras
PROEX
Saúde
Tecnologia
Total

N.º de Bolsistas
11
22
5
2
5
14
59

Fonte: PROEX/2005

No quadro 26 são visualizados os projetos de Educação de Jovens e Adultos,
os municípios atendidos, professores envolvidos e alunos beneficiados.
Quadro 26 - Demonstrativo dos Projetos de educação de Jovens e Adultos 2005
Projeto

Alfabetização
Solidária

Projeto AJA
BAHIA

Parcerias

Universidade Estadual de
Feira de Santana
Associação Alfabetização
Solidária
Prefeituras dos Municípios
conveniados
Secretarias de Educação
dos Municípios conveniados
Universidade Estadual de
Feira de Santana
Governo Federal
Governo do Estado da Bahia
Secretaria Estadual da
Educação

População Beneficiada
Municípios
Profes-sores
Alunos
Atendidos
Envolvidos
Beneficiados

28

295

6.817

29

818

17.175

57

1.113

23.992

Programa Educar para
Vencer
TOTAL
Fonte: PROEX/2005
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No quadro 27 são visualizados os projetos de Formação Continuada do
Professor, parceiros envolvidos e a população beneficiada.
Quadro 27 - Demonstrativo dos Projetos de Formação Continuada do Professor
Projetos

Parcerias

Municípios Professores Estudantes
Beneficiados Envolvidos Atendidos

UEFS
TRANSE-DIA

CAT - Conhecer,
Analisar, Transformar Capacitação de
Professores da Zona
Rural.
PALLE - Aprimoramento
em Língua e Literaturas
Estrangeiras
Alfabetização

Prefeitura
Municipal de Ipirá
Secretaria
Municipal de
Educação
UEFS
Prefeituras
Municipais

01

55

596

11

505

11.170

01

17

82

01

5

135

01

210

11.600

15

792

23.583

Secretarias da
Educação
UEFS
UEFS
UEFS

Capacitação de
Professores em
Municípios Baianos

Prefeitura
Municipal de
Capela do Alto
Alegre
Secretaria
Municipal de
Educação

TOTAIS

-

Fonte: PROEX/2005

Durante o ano de 2005 foram desenvolvidas, ainda, outras atividades, que
tiveram grande importância acadêmica e social, a exemplo de:
•

III Feira do Semi-Árido reeducando para as sociedades sustentáveis.

•

IV Seminário sobre Formação de Professores: A Formação do Professor e
as Políticas Educacionais.

•

IV Conferência Nacional sobre Modelagem e Educação Matemática.
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•

Curso de Cooperativismo de Crédito em Feira de Santana.

•

II Seminário do Projeto TRANSE-DIA – Gestão Participativa: Experiências
que reencantam a educação.

•

VIII Semana de Física.

•

VI Semana de Educação Física – Educação Física e a Produção do
Conhecimento: Desafios e perspectivas.

•

I Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação e IX Seminário de Iniciação
Científica da Universidade Estadual de Feira de Santana.

•

Seminário: A Pesquisa Histórica na Bahia e o Desafio das Fontes.

•

II Simpósio Feirense Sobre Estudos de Gênero: Educação e Cultura
Sexual.

•

III JOUEFS - III Jornada de Odontologia da UEFS.

•

I Semana de Estudos Socioeconômicos.

•

IV SEMEALI – Biotecnologia e Agronegócio: os Rumos da Engenharia de
Alimentos.

•

IV Seminário Técnico do Programa Indústria Universidade.

•

I Seminário de Urgência e Emergência em Adulto, Maternas e Neonatais.

•

I Seminário de Estudos Indígenas: Desafios e perspectivas da questão
indígena no Brasil.

•

IV Encontro Baiano de Estudantes de Ciências Contábeis.

•

66ª Semana Brasileira de Enfermagem e 27ª Semana de Enfermagem de
Feira de Santana - Tema: A Bioética e os Modos de Ser da Enfermagem.

•

IV Seminário Brasil - Canadá de Estudos Comparados: alteridade, espaço
urbano e cidadania e o IV Seminário da Francofonia: imagens da
alteridade, vozes da francofonia.

•

III Seminário sobre Diversidade Sexual: homoparentalidade e adoção.

•

I Congresso Internacional de Escravatura, Orfandade e Pobreza Femininas
no Império Colonial Português (Séculos XVI a XX).

•

I Workshop sobre Produção e Uso Racional de Fitoterápicos.

•

Dia do Secretário(a).

•

I Encontro de Contabilidade para entidades do Terceiro Setor da região do
semi-árido baiano.

•
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I Encontro de Comunicação na Era Digital – I Endigital.

•

VII ENCOBIO e III ENCOBIO Jr.

•

Semana do Coração: Corações do Brasil.

•

Campanha Natal Solidário.

Cabe, ainda, destacar o Projeto Universidade para Todos, em seu terceiro ano
de atuação, elaborado pelas Universidades Estaduais da Bahia, entre elas a UEFS, e
sob coordenação da SEC/CODES (Coordenação de Educação Superior) que integra
o Programa Faz Universitário, com o objetivo de consolidar e aprofundar
conhecimentos conceituais adquiridos pelos alunos da Rede Pública, a fim de
prepará-los para o ingresso na Universidade.
Estão sendo atendidos por este Programa e sob a Coordenação da PróReitoria de Extensão da UEFS, 1.659 (um mil seiscentos e cinqüenta e nove) alunos
em Feira de Santana, 180 (cento e oitenta) no Campus de Santo Amaro, 120 (cento e
vinte) em Amélia Rodrigues e 50 (cinqüenta) no Campus de Lençóis, perfazendo um
total de 2.009 (dois mil e nove) alunos das Escolas Públicas que estão cursando o 3º
ano do Ensino Médio e aqueles que concluíram o curso do ano de 2000 até 2004 e
matriculados em 2005, conforme quadro 28.
Neste

Programa,

as

ações

didáticas

interligadas

e

interdisciplinares

possibilitarão ao público envolvido do curso preparatório, condições para concorrer de
forma menos desigual, a uma vaga na Universidade, contribuindo assim, para a
democratização do acesso ao Ensino Superior.
No município de Feira de Santana funcionam 16 (dezesseis) turmas, no turno
diurno, no Colégio Estadual de Feira de Santana e 13 (treze) turmas no noturno,
distribuídas nos Colégios: Luis Eduardo Magalhães, Colégio Municipal Joselito
Amorim, Centro Social Urbano e 1º BPM. As aulas, das 11 (onze) disciplinas
curriculares são ministradas por Professores-monitores, graduandos das diversas
Licenciaturas da UEFS, que foram selecionados e orientados por Coordenadores
Especialistas e Doutores das áreas afins dos Departamentos da Academia.
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Quadro 28 - Alunos Inscritos e Matriculados no Programa Universidade para
Todos
ANO

MUNICÍPIO

INSCRITOS

MATRICULADOS

2003

FEIRA DE SANTANA
SANTO AMARO
LENÇÓIS

2.401
474
101

1.572
163
50

2004

FEIRA DE SANTANA
SANTO AMARO
LENÇÓIS

4.094
490
81

1.572
175
50

2005

FEIRA DE SANTANA
SANTO AMARO
LENÇÓIS
AMÉLIA RODRIGUES

4.555
659
66
212

1.572
175
50
120

APROVADOS
35

60

35*

Fonte: PROEX/2005
* Dados até o mês de junho de 2005.

A credibilidade do UpT é visível no número cada vez mais crescente daqueles
que se inscrevem para concorrer a uma vaga no Projeto, o qual é marcado por
momentos significativos, quais sejam:
O Processo de Ensino e Aprendizagem - desenvolvido por graduandos da
UEFS que com competência, habilidade e criatividade enriquece o cotidiano da
sala de aula;
A Orientação Vocacional - favorece aos participantes momentos de
reflexões, auto-conhecimeto, elevação da auto-estima e identificação com o
mundo das profissões;
A Inscrição no Vestibular da UEFS - com possibilidade de liberação da taxa
e ou redução da mesma;
O Vestibular Simulado - que proporciona ao aluno do Projeto Universidade
para Todos, uma auto-avaliação a fim de que possam redimensionar e otimizar
seus estudos tendo em vista o acesso à Universidade.
A Semana de Revisão - que possibilita ao aluno revisar os conteúdos
trabalhados nas diversas áreas do conhecimento.
Tem-se registrados avanços e impactos de relevância do Projeto Universidade
para Todos na comunidade onde ele está inserido, entre eles o ingresso na
Universidade de 130 (cento e trinta) alunos até a presente data.
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Integração Ensino, Pesquisa e Extensão
Garantindo a indissociabilidade entre as forças sinérgicas

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, e 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 três cursos de
graduação – dois de Licenciatura Plena
em Letras Vernáculas e um curso de
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 do curso de
Especialização

em

Antropologia

e

Turismo:

Patrimônio Cultural e Ambiental – 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.
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Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA

O Centro Universitário de
Cultura e Arte (CUCA), é a Unidade
de Desenvolvimento Organizacional
responsável

pelo

coordenação

e

planejamento,
execução

das

estratégias e da política cultural da
UEFS. Em 2005, o CUCA enfatizou
a promoção de diversos eventos do
universo artístico-cultural da Região
de

Feira

de

Santana,

dando

continuidade ao seu propósito e missão.
Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo CUCA em 2005,
destacaram-se:
A Caminhada do Folclore - A edição de 2005 da Caminhada do Folclore,
uma das mais exitosas da série, foi realizada no dia 21 de agosto com
aproximadamente 4.331 (quatro mil trezentos e trinta e um) participantes, 128 (cento
e vinte e oito) grupos temáticos, e uma assistência aproximada de 70 (setenta) mil
pessoas nas ruas. A caminhada do Folclore já se constitui em uma marca forte no
calendário dos grandes eventos da região de Feira de Santana, ao lado da Micareta,
da Festa de Santana, da Caminhada da Paz e da Expo-Feira.
Projeto Ganga Zumba - Projeto idealizado com objetivo sócio-culturaleducativo num esforço conjunto da UEFS e da Prefeitura Municipal de Feira de
Santana (Secretaria de Ação Social), tem como base à música percussiva, com
ritmos afro-brasileiros, considerando a universalidade da música e seu potencial
educativo e agregador. Em 2005 foram realizados palestras, aulas de música
percussiva e acompanhamento social, buscando a integração e a valorização das
crianças e jovens de bairros e comunidades, visando melhorar a qualidade de vida, a
valorização e o despertar da sua auto-estima.
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Núcleo de Estudos da Linguagem Imagética e Sonora (NELIS) - Este
núcleo, que se constitui em uma espécie de Museu da Imagem e do Som, para criar
uma estrutura de suporte à realização de estudos e pesquisas acadêmicas nos
campos da história e da cultura com base em fontes documentais, contribui com a
preservação dos acervos histórico-culturais ligados à música e às artes visuais
(principalmente a fotografia). Em 2005, o NELIS continuou investido na aquisição e
formação do seu acervo imagético e sonoro básico, através de doações e/ou
empréstimos de material, por membros da comunidade local e de entidades de apoio
e incentivo à cultura. Isso possibilitou que se consolidasse um acervo de,
aproximadamente, 250 (duzentos e cinqüenta) documentos de áudio relativos ao
período de 1959 a 1990 (LP´s, Compactos e CD´s), 530 (quinhentos e trinta)
documentos imagéticos relativos às décadas de 20 (vinte) a 90 (noventa) (séc. XX) e
cartões postais com temáticas que abrangem desde imagens da urbanização de
Feira de Santana até fotos de personagens e famílias feirenses.
Outras atividades foram desenvolvidas pelos diversos setores conduzidos pelo
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.

Museu Regional de Arte (MRA) – Feira de Santana
Em 2005 o acervo do MRA
alcançou uma coleção composta por
240 obras distribuídas entre pinturas
com técnica mista e óleo sobre tela; 16
(dezesseis)

Xilogravuras;

08

(oito)

Pinturas a bico de pena; 18 Esculturas;
04 (quatro) Tapeçarias e 03 (três)
Fotografias. Além dessas obras, foram
doadas ao MRA 24 (vinte e quatro)
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obras de artistas diversos. O fluxo de visita ao MRA recebeu um grande incremento
em 2005, quando 4.336 (quatro mil trezentos e trinta e seis) pessoas registraram suas
presenças nas instalações do Museu, em exposições, palestras e aulas.

Galeria de Arte Carlo Barbosa (GACB)

Espaço de difusão cultural e de apoio e estímulo aos artistas, especialmente
aos talentos emergentes, está situada em um dos anexos do prédio do Museu
Regional de Arte, firmando-se como um centro de promoção e comercialização de
obras de artes em Feira de Santana. A GACB promove, tradicionalmente, exposições
individuais e coletivas em seu próprio espaço, mas em 2005 fortaleceu a
implementação de seu programa de parcerias com outras entidades, levando grandes
mostras de arte a outros espaços, democratizando, desta forma, a arte.
A freqüência a esta galeria atesta a sua importância, e através das diversas
exposições individuais e coletivas de artistas conceituados, em 2005 registrou-se um
público da ordem de 5.500 (cinco mil e quinhentas) pessoas.

Museu Galeria de Arte Caetano Veloso - Santo Amaro
Desde 1998 esse museu-galeria está instalado no Solar do Biju, prédio
histórico que abriga o Campus Avançado da UEFS em Santo Amaro da Purificação.
Contando com um acervo com obras de 37 (trinta e sete) artistas, seu fluxo de visitas
em 2005, atingiu um contingente aproximado de 2.500 (duas mil e quinhentas)
pessoas.

Seminário de Música – SM
O Seminário de Música tem realizado, ao longo de sua existência, um trabalho
de formação de músicos de relevância para a cidade e, até para o Estado. No SM são
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disponibilizados, semestralmente, cursos básicos sobre musicalização e execução de
instrumentos e oficinas que dão aos alunos noções básicas de músicas e execução
dos mais diversos instrumentos.
Os cursos e oficinas oferecidos pelo Seminário têm atendido a uma
expressiva demanda e seus egressos, em alguns casos, têm sido alvo de
reconhecimento internacional. Merece destaque o Coral da UEFS/CUCA, que vem
realizando diversas apresentações, inclusive em outros Estados.
Em 2005 funcionaram cursos abrangendo diversas modalidades musicais
que oferecem aos alunos um elenco de disciplinas teórico-práticas visando a
desenvolver a destreza instrumental, além do conhecimento histórico-musical
necessário. Também foi desenvolvido o Projeto Curso Básico de Musicalização, com
formação em música correspondendo ao nível médio através da oferta de turmas
experimentais.

Dentre

os

cursos

oferecidos

destacaram-se:

Musicalização,

Laboratório de Performance Musical, Flauta Doce, Prática de Instrumentos Musicais
(Piano, Violão Clássico, Regência, Trompete, Trombone, Clarinete, Violino, Flauta
Transversal, Clarineta e Saxofone).
Também foram oferecidas oficinas específicas em 2005 pelo SM, dentre as
quais merecem destaque: Teclado, Violão Popular, Técnica Vocal e Coral Scherzo,
que complementam o curso de musicalização.

Biblioteca Setorial Pierre Klose (BSPK)
Concentra suas atividades exclusivamente na administração das visitas e
consultas bibliográficas. Em 2005 a BSPK registrou 14.832 (quatorze mil oitocentos e
trinta e duas) consultas e 7.207 (sete mil duzentos e sete) visitantes, atraídos pelo
seu acervo bibliográfico especializado nas áreas de arte, ciência e cultura.
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Núcleo de Cultura Popular (NCP)
O NCP tem como objetivo apoiar
os grupos que se dedicam à cultura popular
em Feira de Santana e região, buscando
oferecer as condições mínimas necessárias
para a preservação da cultura popular
regional, incentivando a criação de emprego
e renda, e oferecendo opções de lazer às comunidades.
Muitas ações são promovidas pelo NCP, dentre elas, a promoção e
participação dos grupos em eventos (remunerados ou não), viabilizando o contato
desses grupos com públicos diversos, tornando-os conhecidos, e buscando novos
mercados.
Em 2005, primeiro ano de efetivo funcionamento do Núcleo (NCP), foram
realizadas apresentações de diversos grupos e artistas regionais em eventos como
feiras, simpósios, seminários, semanas de estudo.
A Coordenação do Núcleo de
Cultura Popular representou o CUCA no
Seminário de Políticas Públicas para as
Culturas

Populares

em

Brasília

no

período 14 a 18 de março de 2005, e
coordenou as inscrições de 128 (cento e
vinte e oito) grupos que participaram da
VI Caminhada do Folclore de 2005.

Experimentoteca
A Experimentoteca desenvolve um projeto de integração ciência e arte,
voltado para o aperfeiçoamento de professores de ciências do Ensino Fundamental e
para o desenvolvimento de novas tecnologias educacionais. Destina-se, ainda, ao
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atendimento a alunos de escolas de 1º grau – públicas e privadas – da comunidade,
no programa de integração ciência e arte, possibilitando o conhecimento de diversos
métodos de pesquisa e outras experiências.
A Experimentoteca recebeu durante o ano de 2005, 1803 (um mil
oitocentos e três) visitantes em suas dependências, sendo que 5.892 (cinco mil
oitocentos e noventa e dois) alunos de escolas públicas e particulares foram
beneficiados com empréstimo de kits de laboratório, destinados às práticas
experimentais, realizadas em sala de aula, possibilitando a vivência dos conceitos
teóricos de ar, água e solo, corpo humano, seres vivos, física e química. O seu
acervo se completa com coleção didática, fitas de vídeos e atlas (tipo pôster) relativos
a biologia.
A experimentoteca continuou prestando outros serviços à comunidade como:
orientação na organização de feiras e/ou mostras de ciências, assessoria aos
professores para montagem de laboratório, capacitação de professores e treinamento
de professores para a utilização do acervo.

Coordenação Pedagógica – COOPED
A Coordenação Pedagógica foi criada para coordenar, de acordo com
técnicas e métodos específicos e modernos, as diversas oficinas do COMPLEXO
CUCA, formado pelo CUCA e CCAAm.
A COOPED atua em conjunto com a Oficina de Criação Artística (OCA),
com o Laboratório de Iniciação à Informática (LIC), com a Coordenação de Teatro
(CT) e com a Coordenação de Dança (CD), oferecendo diversas modalidades de
oficinas, tais como: Dança - Jazz Dance, Dança do Ventre, Introdução à Dança,
Dança Moderna, Ballet Clássico, Dança de Salão; Teatro - Teatro para crianças e
adolescentes e Teatro para adultos; Artes Plásticas - Vídeo Art, Fotografia,
Introdução à Pintura, Pintura em Seda, Pintura Contemporânea, Cerâmica, Arte para
Criança, Desenho I e II e Aquarela; Corpo - Karatê e Yoga. Outras - Informática.
Em 2005 os resultados alcançados pela coordenação de dança
demonstraram esse esforço conjunto. Essas oficinas contemplaram uma vasta gama
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de modalidades, desde o ballet clássico até a dança do ventre. Foram oferecidas as
seguintes categorias: Jazz Dance, Baby Class Dance, Introdução à Dança, Ballet I, II,
III, IV e V, Dança de Salão e Dança do Ventre, totalizando 237 (duzentos e trinta e
sete) matrícula e 217 (duzentos e dezessete) alunos concluintes, ocorrendo apenas
20 (vinte) desistências.
Além das oficinas citadas, outras ações e eventos são desenvolvidos,
coordenados e apoiados pela COOPED: aula pública, exposição de artes plásticas,
mini–cursos, montagem das peças de teatro, espetáculo de dança, encontro
coreográfico, apresentação de musicais e exposição de artes plásticas da OCA.
O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) tem em seus domínios
dois teatros dos mais importantes de Feira de Santana e do interior da Bahia. Esses
espaços vêm proporcionando à comunidade feirense uma gama de atividades de
entretenimento.
Destaque-se ainda, a Companhia de Teatro do Cuca cuja produção em
2005 fora exibida em diferentes espaços. A peça “A Flauta de Pã”, numa nova
releitura, desfruta de grande prestígio e popularidade.
Considerando-se apenas o teatro, o foyer e as salas, (excetuando-se
Experimentoteca, Museu, Biblioteca, Galeria), as atividades no CUCA contaram com
a presença de aproximadamente 70.000 (setenta mil) pessoas.

Centro de Cultura Amélio Amorim (CCAAm)
O CCAAm, em 2005, figurou
ainda como o maior espaço físico totalmente
dedicado a atividades culturais em Feira de
Santana e região. Mais significativo ainda é
o fato de que a utilização deste espaço –
intensa e praticamente ininterrupta, vale
ressaltar – tem sido norteada pela constante
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preocupação em torná-lo acessível (e com ele as diferentes linguagens artísticas)
para todas as faixas e segmentos da comunidade, sem esquecer as atividades
educativas voltadas para a formação de público e de reforço da cidadania.
Em setembro de 2005, a profícua atuação do CCAAm foi interrompida pela
ocorrência de um incêndio acidental em parte de suas dependências, durante a
realização de um evento de grande porte. O incidente, sem vítimas, comprometeu a
maior parte das instalações elétricas do Centro, tornando necessário a realização de
grandes reparos.
A ocorrência do incêndio determinou também a realização, pelo Corpo de
Bombeiros e pela polícia técnica, de perícia para determinar as suas causas. A
realização desta perícia e a posterior apresentação do laudo final, contudo, impediu o
início dos reparos por mais de dois meses, prorrogando assim a paralisação completa
do CCAAm e a transferência de todas as atividades agendadas até o final do ano.
Cabe ressaltar, que o incêndio trouxe outros prejuízos além da suspensão
das atividades e a perda de equipamentos e materiais. Referimo-nos em especial à
perda do acervo do Núcleo de Estudos da Linguagem Imagética e Sonora (NELIS)
que contava, à época, com mais de 300 (trezentos) discos de vinil (LPs) e cerca de
800 (oitocentas) imagens (entre fotos e cartões postais de Feira de Santana,
personalidades, famílias e monumentos) das décadas de 1920 a 1970, além de
computadores, equipamentos de som e de projeção.
A despeito destas perdas irreparáveis, até o mês de setembro de 2005, o
CCAAm sediou importantes e diversificados eventos acadêmicos e manifestações
artístico-culturais, e a suspensão das suas atividades ratificou a relevância do Centro
no cenário cultural feirense, pelos conseqüentes – e inevitáveis – apelos da
sociedade em geral, às autoridades públicas para que viabilizasse sua recuperação.
O Quadro 29 apresenta o resumo das atividades desenvolvidas pelo complexo
CUCA no exercício de 2005.

67

Quadro 29 - Atividades do CUCA, por natureza de eventos - 2005
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Eventos
Comemorações
Companhias de Teatro
Formaturas
Projetos
Workshop
Cursos de Férias
Empresas privadas
Cultos Ecumênicos
Confraternizações
Shows
Reuniões
Espetáculos Teatrais
Palestras
Jornadas
Seminários
Espetáculos de Dança
Semanas Acadêmicas
Exibição de Filmes
Recitais
Campanhas
Concursos
Audições
Aulas Públicas
Mostras de Arte
Encontros
Vernissage
Entrega de Certificados
Lançamentos de CD
Conferência
Lançamentos de Livros
Colóquio
Feira
Fórum
Simpósio
TOTAL

Quantidade
02
07
02
02
15
21
03
14
14
26
48
48
14
02
13
09
05
01
08
02
03
08
05
02
08
02
02
02
01
02
01
01
01
01
295

Fonte: CUCA / UEFS – Pautas Semanais
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Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses

Exercendo a função de
preservar a cultura do homem
sertanejo,

bem

como

os

aspectos do seu cotidiano, o
Museu Casa do Sertão, órgão
suplementar
desenvolve

da

UEFS,
atividades

principalmente na área cultural,
através de cursos, mini-cursos,
palestras, feiras, exposições
temporárias e intercâmbio com
outras instituições, com prioridade para a pesquisa sócio-histórica e artísticoantropológica. Outra atividade que merece destaque na área de educação é a
produção de material didático alternativo de história e geografia de municípios da
região e ações de promoção de eventos culturais junto ao público infanto-juvenil.
A programação de exposições do Museu Casa do Sertão tem como objetivo o
fomento de novos talentos, bem como o incentivo à produção artística relacionada às
manifestações populares. Em 2005, aconteceram 06 (seis) exposições que
receberam uma visitação aproximada de 8.102 (oito mil cento e duas) pessoas.
Além das exposições, o Museu, juntamente com a BSMG (Biblioteca Setorial
Monsenhor Galvão), realizou a II Feira de Cordel com exemplares do acervo da
Biblioteca e da coleção particular do cordelista Franklin Machado, o qual teve alguns
de seus títulos reeditados. O evento foi realizado durante a III Feira do Semi-Árido.
Como resultado do sucesso da II Feira de Cordel, a exposição desses cordéis se
estendeu para a Sala do Couro Eurico Alves Boaventura, nas dependências do
Museu.
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Público Visitante

Quanto à origem dos visitantes que estiveram no Museu, para conhecer o
acervo de peças e visitar as exposições, o quadro 30 abaixo demonstra as
categorizações e o quantitativo dos mesmos, sendo que nesse universo estão
inclusas 82 (oitenta e duas) instituições educacionais, contabilizando 6.072 (seis mil e
setenta e dois) estudantes da rede de ensino de Feira de Santana, Salvador e de
outros municípios. Considerando todas as visitas este número sobe para 7.930 (sete
mil novecentos e trinta) visitantes.

Quadro 30 – Origem de Visitantes – 2005
Origem

Feira de SalvaSantana
dor

Total Geral

2.917

639

Outros
Municípios

Outros
Estados

Outros
Países

2.516
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112

Sem IdentifiTotal
cação
1.678

7.930

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses/2005

Essas visitas ao Museu recebem atenção especial por promoverem a interação
do visitante com o universo sertanejo que lhe é apresentado, possibilitando identificar
a origem e a utilização das peças, ali expostas, no cotidiano do sertão baiano. As
visitas são acompanhadas por estudantes da UEFS dos cursos de História,
Geografia, Letras, Pedagogia, entre outros, e também por funcionários preparados
para este fim.
Os estudantes que desenvolvem atividades no Museu são bolsistas, que estão
quantitativamente assim distribuídos: 03 (três) de Extensão, 04 (quatro) de Cultura e
Arte, 04 (quatro) de Auxílio Residência e 01 (uma) Acadêmica. Além desses bolsistas,
o Museu desenvolve atividades com alunos da UEFS, na categoria de voluntários,
oportunizando o desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão, mesmo sem
vínculo de bolsa institucional. Nesse caso específico, participam alunos dos cursos de
Direito, Engenharia de Alimentos, Licenciatura em História e Letras.
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Atividades de Pesquisa
As atividades de pesquisa, desenvolvidas no Centro de Estudos Feirenses –
CENEF têm como objetivo principal a produção e divulgação de estudos de caráter
histórico, sócio-econômico, cultural e antropológico sobre Feira e região. O apoio à
pesquisa se faz presente com a produção de instrumentos voltados para a
valorização do patrimônio histórico cultural de Feira de Santana, subsidiando
atividades de estudantes e professores da UEFS, bem como dos alunos
secundaristas que buscam informações sobre a história e a cultura do povo
nordestino.
O CENEF, através da publicação de livros didáticos alternativos, também
proporciona o acesso ao conhecimento regional geográfico e histórico, previsto na
LDB, favorecendo a relação ensino-aprendizagem entre professores e alunos do
Ensino Fundamental, além de reforçar a integração da Universidade com a escola
básica.
O quadro 31 contempla a relação dos projetos de pesquisa sob a
responsabilidade do CENEF, e a especificação de suas áreas, linhas e objetivos.

Quadro 31 - Projetos de Pesquisa do CENEF - 2005
PROJETO

ÁREA

Memória Técnica do
Projeto de Regularização Educação e
do Fluxo Escolar de 1ª a 8ª Sociologia
Série
Elaboração de Material
Didático Alternativo:
História e Geografia do
Município de Feira de
Santana

Festas Populares

História e
Cultura

História e
Cultura

LINHA

OBJETIVO

Sócioeducacional

Produzir a memória técnica do
Projeto.

Memória,
Tradição e
Região

Publicar livro alternativo acerca da
história e geografia do município
de Feira de Santana para
estudantes e professores do
Ensino Fundamental.

Memória e
Tradição

Montar um banco de dados a
partir do acervo de jornais da
BSMG, entre os anos 1900-1950.
Publicar os resultados do
levantamento realizado.

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses
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Através da publicação anual da Memória Técnica, é feito o registro dos
avanços e resultados obtidos pelo Projeto de Regularização do Fluxo Escolar de 1ª a
8ª série. Esta publicação além de historiar o Projeto, também traz importantes
informações sobre os sistemas de educação no Brasil e no Estado da Bahia, em
diferentes épocas da história.
A produção do Material Didático com enfoque regional, voltado para as séries
iniciais do ensino fundamental, contempla o estabelecido pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB-96, que determina o estudo da Geografia e da História do
local de vivência do aluno entre a 1ª e a 4ª série do ensino fundamental.
Nesse aspecto, os projetos de pesquisa em desenvolvimento possuem como
público alvo municípios e profissionais diferenciados como se observa no quadro 32.

Quadro 32 - Projetos de pesquisa em andamento
PROJETO

ÁREA DE ATUAÇÃO

PÚBLICO ALVO

Memória Técnica do Projeto de
Regularização do Fluxo
Escolar de 1ª a 8ª Série

256 municípios baianos

Comunidades escolares

Elaboração de Material
Didático Alternativo: História e
Geografia do Município de
Feira de Santana

Feira de Santana

Alunos e professores do
ensino fundamental

Festas Populares

Feira de Santana e
municípios da
microrregião

Pesquisadores em geral

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses/2005

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão - BSMG

A BSMG realiza atendimento aos pesquisadores universitários, estudantes
graduandos e graduados, bem como, aos de pós-graduação, e de níveis fundamental
e médio, bem como as pessoas da comunidade em geral. Na Biblioteca, além dos
livros e documentos encontram-se à disposição dos usuários instrumentos de
pesquisa: catálogos, inventários, guias, anuários, almanaques etc.
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Entre janeiro e dezembro de 2005, a BSMG teve uma freqüência de 2.466
(dois mil quatrocentos e sessenta e seis) usuários oriundos dos diversos municípios
da região.
Dentre os assuntos pesquisados destacaram-se alguns temas, relacionados
por ordem de importância, quais sejam: Feira de Santana: violência, tuberculose, feira
do gado, micareta, mulheres, personalidades feirenses; festas populares; literatura de
cordel; manuscritos; reportagens em jornais do séc. XIX e XX; indústria; filologia;
quilombos; ervas medicinais; artesanato; o rio Paraguaçu; revista do Instituto
Geográfico da Bahia; ditadura militar; religião; e feira Livre.
O total de visitantes no Museu ficou distribuído conforme demonstrado no
quadro 33.

Quadro 33 - Visitas ao Museu - 2005
Discriminação

Nº de visitantes

Visitantes ao Acervo e Exposições
Usuários da Biblioteca
TOTAL

8.102
2.466
10.568

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses e
Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão/2005
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Observatório Astronômico Antares

Interligado aos mais diversos centros astronômicos e
astrofísicos do País, e contando com um Núcleo de Sensoriamento Remoto dotado
de estação de referência GPS, considerada de utilidade pública, o Observatório
Astronômico Antares, constitui-se num importante centro de pesquisas nos campos
das ciências astronômicas, física solar e de sensoriamento remoto.
Presta, também, relevantes serviços a estudantes e professores do ensino
fundamental propiciando-lhes observações astronômicas ao vivo, aulas, cursos,
palestras e projeções de vídeo sobre a história dos programas espaciais. Realiza
ainda, sessões especiais no Planetário e disponibiliza a sua Biblioteca e todo o seu
espaço aos cursos das áreas de Ciências Exatas e Naturais, transformando-se, num
verdadeiro centro facilitador do ensino da pesquisa e da extensão. Em 2005 o
Observatório recebeu um total de 12.528 (doze mil quinhentos e cinqüenta e oito)
pessoas, incluindo estudantes, professores e a comunidade em geral, com
atendimento com palestras orientadas no Auditório e sessões no Planetário. Também
foram feitos atendimentos a estudantes e professores nas observações astronômicas
nos telescópios públicos instalados no Observatório.
Dentre as atividades desenvolvidas pelo Observatório Antares, destacam-se: o
Projeto de Monitoramento de Ônibus Urbanos de Feira de Santana e o 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. Já estamos
também ministrando, desde de 07/11/2005, o Curso de Introdução à Astronomia a 18
alunos da UEFS do Curso de Geografia pelo professor especialista deste
Observatório.
Outros projetos educativos e informativos merecem destaque: Projeto
“Astronomia vai ao Shopping”, com vistas a 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 a
estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas do Estado, em
parceria com a Fundação Vítae.
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Estrutura de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Assegurando infra-estrutura e suporte para a excelência

Infra-estrutura física

Constituindo-se em um patrimônio
de grande relevância para a sociedade, a
Universidade

Estadual

de

Feira

de

Santana é dotada de uma infra-estrutura
física composta pelo Campus Universitário
e unidades Extra-Campus.
Boa parte dessa estrutura é utilizada para apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão, área esta que recebe especial atenção no que diz respeito à manutenção e
melhoria desses espaços.
Com este objetivo foram levados a efeito importantes investimentos em 2005,
dentre eles podemos citar: aparelhamento e estruturação dos Laboratórios Didático
de Biologia, de Engenharia de Alimentos, Pavilhão de Aulas Teóricas – PAT VII,
ampliação do Anexo ao Laboratório de Tecnologia, conclusão da obra na reserva
indígena de Pankararé, no município de Glória-Ba, que compreende 02 (dois)
módulos de Criatórios para Animais Silvestres (ema e cutia), ampliação do
Laboratório de Exatas, ampliação da Área de pesquisa do Laboratório de Tecnologia
e ampliação do Laboratório de Energia Solar.
Na SUCAB aguardam licitação as obras de complementação do Laboratório de
Letras e Educação e do Auditório, assim como da construção do Herbário.
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O Campus

O Campus Universitário estendese por um total de 1.161.728 m² (um
milhão, cento e sessenta e um mil,
setecentos

e

quadrados),

vinte
sendo

e

oito

metros

66.191,07

m²

(sessenta e seis mil, cento e noventa e um vírgula sete metros quadrados) de área
construída. Atualmente comporta 07 unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 07
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, e o Centro Administrativo Universitário - CAU
I, II e III – que são três construções que abrigam o Restaurante terceirizado, a
Imprensa Universitária e outros órgãos, mais o galpão da Garagem e Manutenção.

Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão

A UEFS dispõe de Laboratórios,
Núcleos

e

atendimento
necessidades.

Salas
às
O

Especiais
suas

para

diversas

complexo

de

laboratórios, investimento de extrema
importância para a Universidade, é
composto pelas seguintes unidades:
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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 – Laboratório 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 (oitenta e cinco mil) espécimes, em 2004 recebeu o título de Fiel
Depositário de espécies vegetais 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.
Laboratório de Odontologia - Centro Integrado de
Odontologia - CION - oferece serviços de Radiologia,
Interpretação

Radiográfica,

Periodontia,

Odontologia

Preventiva e Prótese e dispõe de uma moderna clínica com
20 (vinte) equipos.
Laboratório de Engenharia de Alimentos – Constituído de 02 (dois) pavimentos,
abriga os laboratórios de Carnes, Leite e Derivados, Operações Unitárias 1 e 2,
Análise Sensorial, Panificação, Frutas e Hortaliças, Análises Químicas, Qualidade dos
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Alimentos, Biotecnologia, Transferência de Calor e Massa, Simulação de Processos,
Desenvolvimento de Novos Produtos, Sala de Esterilização, Lamec, 03 (três) salas de
aulas, Gabinetes de Professores de Engenharia de Alimentos e de Engenharia Civil,
Sala da Pós-graduação de Engenharia Civil. É também dotado de elevador para
pessoas com necessidades especiais.
Laboratório Didático de Biologia – É composto pelos laboratórios de Microbiologia,
Fisiologia e Farmacologia, Fisiologia e Biofísica, Parasitologia, Histologia e
Protozoologia, Zoologia de Vertebrados, Genética e Biologia Molecular, Zoologia de
Invertebrados, Pós-graduação e Botânica, 02 (dois) laboratórios de Botânica e 02
(dois) de Biotecnologia.
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 infraestrutura do Campus, o Pavilhão de Aulas de
Educação Física, o Salão de Ginástica e a Piscina
Semi-Olímpica.
No Centro Administrativo Universitário, distribuído em 03 (três) unidades –
CAU I, CAU II e CAU III – funcionam o Restaurante terceirizado, 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 (vinte e cinco) 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 (quatorze mil oitocentos e cinqüenta e oito vírgula quinze
metros quadrados). São estas: Centro Universitário de Cultura e Arte, Centro de
Cultura Amélio Amorim, Observatório Astronômico Antares, Centro Social Urbano,
Chácara Xavante, Biblioteca Monteiro Lobato, Horto Florestal, 05 (cinco) 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 destacamse, 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 (05) cinco Clínicas
Odontológicas que se constituem em um programa acadêmico. Apenas uma, a
Clínica Odontológica da UEFS, fica localizada no Campus principal; as demais 04
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(quatro) funcionam em espaços extra-Campus, quais sejam: Clínica Odontológica da
Mangabeira, Clínica Odontológica da Maria Quitéria, 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 (trinta e dois mil e vinte
metros quadrados), sendo 2.514,17 m²
(dois mil quinhentos e quatorze vírgula dezessete metros quadrados) 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 Xavante
O Centro de Treinamento Xavante, localizado no KM 11 da Rodovia Feira-São
Gonçalo, possui uma área total de 17,99 (dezessete, virgula noventa e nove)
hectares. Suas instalações compreendem 02 (dois) casas e 01 (um) refeitório. A
utilização mais comum da Xavante 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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Sistema de Bibliotecas da UEFS

O Sistema de Bibliotecas da UEFS
(SISBI-UEFS)

é

uma

unidade

organizacional constituída pela Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC) e por mais
07

(sete)

Bibliotecas

Setoriais,

quais

sejam: Biblioteca Centro Escola Básica
(BCEB); Biblioteca Setorial Monsenhor
Renato Galvão (BSMG); Biblioteca Setorial
Observatório Astronômico Antares (BSOA);

Fachada da BCJC

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato (BSML);
Biblioteca Setorial Pierre Klose (BSPK); Biblioteca Setorial Solar do Biju (BSSB); e
Biblioteca Setorial Campus de Lençóis (BSCL).
Em 2005 o Sistema de Bibliotecas promoveu, externamente, maior visibilidade
da Instituição, com a filiação de suas bibliotecas à Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias (CBBU). Foi selecionada pela FUNCATE/IBICT (Fundação de Ciência,
Aplicações e Tecnologia Espaciais/Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia) para
ter instalado o BANCO DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD). A
FUNCATE/IBICT tem como objetivo apoiar projetos de implantação de biblioteca
digital de teses e dissertações nas instituições públicas (federais, estaduais e
municipais) de ensino e pesquisa e sua integração ao repositório nacional de teses e
dissertações – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), com vistas a
possibilitar que a comunidade brasileira de C & T publique suas teses e dissertações
defendidas no País, dando maior visibilidade à produção científica nacional.
O SISBI-UEFS tem como função fornecer
serviço informacional de qualidade, subsidiando as
atividades
pautando-se

de

ensino,
em

pesquisa

tecnologias

de

e

extensão,
acesso

à

informação e assegurando a guarda e preservação
do acervo.
Coleção Geral - BCJC
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Serviço de Atendimento aos Usuários

O SISBI-UEFS oferece aos seus usuários uma
gama de serviços que compreendem desde suporte
para pesquisa até atividades extensionistas. O fluxo
registrado demonstra a demanda pelos serviços do
Sistema,

que

vem

crescendo

constantemente,

conforme quadros 34 e 35 a seguir. Em 2005
apresentou um declínio no período de 11/05 a 21/07, devido à greve dos docentes e a
conseqüente diminuição das atividades acadêmicas.
Quadro 34 - Evolução dos Serviços de Atendimento ao Usuário do SISBI-UEFS,
2002-2005
ANO/ UNIDADE
2002
BCJC
BCEB
BSMG
BSPK
BSML
BSSB
BSOA**
BSCL
TOTAL

FLUXO
2003
2004

555.066
1.624
1.332
10.325
45.856
42.403
*-

602.098
9.878
2.631
8.497
43.049
34.215
963

664.199
7.873
2.340
6.767
34.808
36.778
792

441.445
8.455
2.336
6.215
29.201
26.565
580

656.606

701.331

753.557

514.797***

FONTE: BCJC/2005
* A BSCL estava em fase de implantação.
** A BSOA não registrou dados estatísticos no período.
*** No período de 11/05 a 21/07 greve de docentes
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2005

Quadro 35 - Demonstrativo de Serviços e Demanda do SISBI-UEFS - 2005
BIBLIOTECA
CONSULTA
Biblioteca Central Julieta Carteado
194.054
Biblioteca Setorial do Observatório Antares
Biblioteca Setorial Pierre Klose
11.580
Biblioteca Setorial Monteiro Lobato
47.271
Biblioteca Setorial Solar do Biju
12.999
Biblioteca do Centro de Educação Básica
8.820
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão
20.589
Biblioteca Set. Campus Avançado de Lençóis
201
TOTAL
295.514

EMPRÉSTIMO
264.365
1.541
13.901
01
92
279.900

FLUXO
441.445
6.215
29.201
26.565
8.455
2.336
580
514.797

Fonte: BCJC/2005

O quadro 36 apresenta dados estatísticos dos serviços oferecidos aos usuários
como parte das ações do SISBI-UEFS.
Quadro 36 - Serviços Prestados pelo Sistema de Bibliotecas da UEFS -2005
SERVIÇO
Levantamento Bibliográfico
Visitas Orientadas
Acesso a Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE
Acesso à Internet

2001

2002

2003

2004

2005

255

367

160

69

165

97

322

15

19

32

728

475

1.513

1.329

1.479

14.470 23.514 30.717 33.350 37.703

COMUT

1.297

1.905

1.387

898

586

DSI

205

370

304

301

-

Portal da CAPES (Treinamento)

205

370

304

301

409

Exposições

16

22

11

30

14

Lançamento de Livros

03

01

-

-

05

Apresentação Teatral

10

-

01

01

01

1.404

753

714

1.417

1.414

417

429

75

230

216

Revisão e Normalização Bibliográfica

91

75

141

69

174

Solicitações de ISBN

12

26

13

09

16

Solicitação de ISSN

01

03

-

01

02

-

7.492

Atividades Extensionistas

Treinamento do Usuário

Graduação
Pós-Graduação

Leitores Inscritos

- 11.327 12.915

FONTE: BCJC/ Seção de Referência /2005
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Atividades Extensionistas

O Sistema de Bibliotecas oferece, além dos serviços destinados ao suporte
informacional das atividades acadêmicas, serviços de extensão que objetivam
disseminar valores da cultura local, divulgar trabalhos científicos, estimular o hábito
da leitura, sensibilizar os usuários para a preservação do acervo e estimular a
formação de público para o cinema nacional. O quadro 37 a seguir apresenta
demonstrativo das atividades culturais realizadas em 2005.

Quadro 37 - Atividades Culturais realizadas pelo Sistema de Bibliotecas da
UEFS - 2005
ATIVIDADE

QUANTIDADE

Exposições artísticas

07

Exposição de Painéis Científicos

07

Peça teatral

01

Lançamento de livro

05

Exibições do Projeto Cinema na UEFS

63

TOTAL

83

Fonte: BCJC/Seção de Referência/2005

Crescimento do Acervo

O SISBI durante o ano de 2005 manteve a
sistemática de adquirir livros para a graduação e
pós-graduação através das solicitações oriundas
dos Departamentos e/ou Colegiados, encerrando
o ano com a estatística de 3.876 (três mil
oitocentos

e

setenta

e

seis)

exemplares

adquiridos. Os quadros 38, 39, 40 e 41 a seguir
apresentam a evolução do acervo no período compreendido entre 2000 a 2005.
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Quadro 38 - Evolução do Acervo de Títulos do SISBI-UEFS, período 2000-2005
LIVROS
Volume Inicial do
Acervo
ANO

AQUISIÇÃO
COMPRA

DOAÇÃO

TOTAL DO
ACERVO

CRESCIMENTO

Título

Exemp.

Título

Exemp.

Título

Exemp.

Título

Exemp.

Título

Exemp.

-

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

2005 67.179

188.282

672

2.129

1.382

1.747

2.054

3.876

69.233

192.158

2000

FONTE: BCJC/Seção de Aquisição /2005

Quadro 39 - Evolução do Acervo de Periódicos do SISBI-UEFS, período 20002005
AQUISIÇÃO
ANO

Título
Inicial

ASSINATURA RENOVAÇÃO *
DOAÇÃO Evolução
do
Estrang. Nac. Estrang. Nac. Estrang. Nac.
acervo

TOTAL

2000

1.567

6

7

82

78

42

49

104

1.671

2001

1.671

65

114

71

81

8

61

248

1.919

2002

1.919

1

9

97

140

4

165

179

2.098

2003

2.098

1

1

-

66

1

170

173

2.271

2004

2.271

-

2

-

98

18

30

50

2.321

2005

2.321

-

5

1

88

-

133

138

2.459

Fonte: BCJC/Seção de Aquisição/2005
* O Quadro referente à aquisição de periódicos foi alterado no período de 2000 a 2005 no total,
visto que Renovação não conta como evolução do acervo
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Quadro 40 - Livros Existentes no SISBI/UEFS por Área do Conhecimento - 2005
ÁREA DO CONHECIMENTO

TÍTULOS

Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia / Tecnologia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais e Aplicadas
Ciências Humanas
Língua, Literatura e Artes
Generalidades
TOTAL

EXEMPLARES

4.307
2.704
2.824
6.134
522
21.343
11.032
18.395
2.176

14.531
8.237
8.309
17.403
1.543
64.558
27.329
43.807
7.088

69.437

192.805

Fonte: BCJC/Seção de Aquisição/2005

Quadro 41 - Demonstrativo do Acervo Adquirido pelo SISBI-UEFS - 2005
LIVROS
Periódicos (Nac./Estrangeiros)
(Adquiridos por Área)
(Adquiridos por Área)
Áreas
Títulos Exempl. Valor (R$) Renov. Assinat. Valor (R$)
Exatas e da Terra
103
271
15.925,57
02
120,00
Biológicas
15
83
7.292,42
02
400,00
Engenharia / Tecnologia
125
435
37.622,08
11
2.938,80
Saúde
47
252
23.457,05
05
01
1.978,00
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas 322
983
47.737,89
33
04
26.451,76
Ciências Humanas
154
589
18.057,50
02
02
559,42
Língua, Literatura e Artes
39
103
2.653,26
02
282,50
Generalidades
13
14
550,95
37
15.656,00
Total

818

Fonte: BCJC/Seção de Aquisição/2005
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2.730

153.296,72
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07

48.386,48

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL E
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E SERVIÇOS

Modernização e desenvolvimento:

compromisso com a gestão participativa
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Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Prosseguindo no seu trabalho de
coordenação das ações administrativas e
financeiras da UEFS, a Pró-Reitoria de
Administração e Finanças (PROAD) investiu
fortemente, durante o exercício de 2005, na
melhoria das condições de trabalho dos
diversos

setores

que

a

compõem,

providenciando, não só a ampliação do
processo de qualificação dos seus servidores ou mesmo o reforço quantitativo do
contingente de pessoal ou de equipamentos a sua disposição, como, também, a
reestruturação de algumas rotinas e procedimentos indispensáveis ao bom
desenvolvimento de suas atividades.
No campo da qualificação profissional, ressalte-se a participação de um
considerável número de servidores em cursos de especialização em sua área de
atuação, de atualização de conhecimentos específicos e de treinamentos os mais
diversos, o que propiciou uma melhoria considerável no desempenho das unidades
que integram a Pró-Reitoria. Dentre os cursos realizados, deve-se destacar, pelo
conteúdo e importância, o de Especialização em Contabilidade Pública, realizado na
Universidade Federal da Bahia por servidores da Gerência Financeira, o que
demonstra a disposição da Administração da UEFS em continuar investindo
decisivamente na qualificação de seu pessoal, dotando-o de condições apropriadas
ao enfrentamento dos complexos desafios cada vez mais presentes na vida das
Instituições de Ensino Superior de nosso País.
Quanto às questões de rotinas e procedimentos, a PROAD direcionou suas
ações em 2005 para a melhoria dos processos relacionados à aquisição de bens e
serviços, adotando medidas que se mostraram eficientes na implementação de novas
formas de atuação e de atendimento das demandas das diferentes unidades
acadêmicas e administrativas. Dentre estas medidas, merecem destaque aquelas que
culminaram com a efetiva inserção da administração adstrita, representada pelos
dirigentes de todos os Departamentos, no processo de planejamento orçamentário
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que foi comandado pela ASPLAN e que teve como resultado expressivo a melhoria
dos procedimentos de execução do orçamento anual, com conseqüentes avanços no
que tange a transparência na utilização dos recursos públicos, à priorização dos
investimentos e, sobretudo, ao suprimento de materiais e serviços para o ensino, a
pesquisa e a extensão.
Outro aspecto positivo da atuação da PROAD na direção da melhoria de
rotinas e procedimentos ocorreu no Setor de Convênios, cuja estruturação foi iniciada
visando dotá-lo de condições plenas para atender à grande movimentação
determinada pela ação do qualificado corpo de pesquisadores presente hoje nesta
Instituição, evitando que problemas operacionais das mais diferentes ordens
prejudiquem a ampliação de parcerias ou mesmo a perfeita execução das atividades
conveniadas.
Dessa forma, o trabalho desenvolvido em 2005 pela PROAD, envolvendo as
suas gerências Administrativa e Financeira, foi marcado por ações de cunho
estratégico que se alternaram com a operacionalização das tarefas que lhe são
rotineiramente conferidas, compondo um elenco de ações que tem por objetivo a
busca constante de novos e adequados elementos de consolidação da sua atuação
como unidade de apoio.

1 Administração de Pessoal
1.1 Corpo Técnico-Administrativo
Com o crescimento das ações desenvolvidas pela UEFS através de suas
diferentes áreas, especialmente as do ensino, da pesquisa e da extensão, tornou-se
necessária a ampliação do quadro de servidores, especialmente do nível médio,
visando garantir o suporte necessário ao desenvolvimento das diversas ações
institucionais.
Diante dessa necessidade, foi realizado no final de 2004 um concurso público
para ocupação de vagas no quadro técnico-administrativo, que resultou na nomeação
de 126 (cento e vinte e seis) novos servidores. Em conseqüência, ao final do
exercício de 2005, o quadro de Servidores Técnico-Administrativos da UEFS estava
assim constituído:
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Quadro 42 - Servidores Técnicos - Administrativo da UEFS - 2005 - Efetivos
FUNCIONARIO/CLASSE
AUXILIAR/(APOIO)
TECNICO/(MEDIO)
ANALISTA/(SUPERIOR)
PROCURADOR
TOTAIS

AUTORIZADO (Lei 8.824)
70
370
250
4
694

OCUPADO
50
309
178
2
539

VAGAS
20
61
72
2
155

Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005

Além do quantitativo de servidores acima indicado, a UEFS possui outros 98
(noventa e oito) que integram apenas o Quadro de Cargos Temporários (Funções
Comissionadas) e 30 (trinta) contratados em Regime Especial de Direito
Administrativo – REDA, totalizando 667 (seiscentos e sessenta e sete) servidores.

1.1.1 Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo

A UEFS ao longo dos últimos anos vem desenvolvendo uma política de
estímulo à escolarização, não só pela compatibilização entre os horários de serviço e
estudo, mas, também pela facilitação e encaminhamento para cursos de graduação e
pós-graduação. A qualificação crescente dos funcionários tem como resultado o
aprimoramento dos serviços e a melhoria da produtividade interna da UEFS, com
reflexos positivos em toda a Instituição. O Quadro 43 mostra a situação atual dos
servidores da UEFS no que se refere à escolaridade.
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Quadro 43 – Servidores Técnico-Administrativos por Grau de Instrução - 2005
Especificações

TECNICO

Grupo

Escolaridade/Titulação
1º
2º
1º Grau
SupeEspec Mest Dout
incompleto Grau Grau rior

Auxiliar Administrativo
10
Outros profissionais de nível
13
1
apoio (cargo em extinção)
TECNICO UNIVESITÁRIO
1
Outros profissionais de nível
6
8
médio (cargo em extinção)
Analista Universitário
Outros profissionais de nível superior (cargo em
extinção)
Procurador
30
9
TOTAL TÉCNICO
1
SEM VÍNCULO

REDA
TOTAL GRAU DE INSTRUÇÃO

30

10

TOTAL

22

2

-

-

-

34 50

2

-

-

-

-

16

152

55

10

-

- 218 309

54

17

5

1

-

47

90

22

- 159 178

6

11

2

19

2
129
24
1
154

116
5
121

25
25

2 2
- 539 539
- 98 98
- 30 30
- 667 667

230
68
29
327
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Quadro atual com base na Lei 8.824 de 22/09/2003 e Lei 8.899 de 02/12/2003
Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/ 2005

1.2 Corpo Docente
O corpo docente da UEFS é atualmente constituído por 831(oitocentos e trinta
e um) professores, dos quais 733 (setecentos e trinta e três) são efetivos e integram a
carreira do Magistério Superior, enquanto 27 (vinte e sete) são professores visitantes
e 71 (setenta e um) substitutos, contratados pelo Regime Especial de Direito
Adminisitrativo - REDA. Os quadros 44 a 47, a seguir, demonstram a distribuição do
corpo docente da UEFS, por regime de trabalho, carga-horária e titulação.
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Quadro 44 - Docentes por Carga-Horária - 2005
CLASSE
AUXILIAR
ASSISTENTE
ADJUNTO
TITULAR
PLENO
TOTAL ESTAT
SUBSTITUTO
VISITANTE
TOTAL REDA
TOTAL GERAL

A
2
2
3
7

20
B TOTAL A
5
33
7
4
58
6
4
28
7
4
9
4
17
24 128
5
5
29

40
DE
B TOTAL A B TOTAL A
78
1 17
111
18
36
91
149 35 108 143 95
42
52 66 118 83
70
14
14 63
23
77
23
225
353 102 254 356 237
66
15
12
81
12
434
368

TOTAL
B
GERAL
100
136
203
298
112
195
81
104
496
733
71
27
98
831

Fonte: PRADA/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005

Quadro 45 - Docentes, incluindo substitutos e visitantes, por Departamento 2005
DEPTO

EFETIVOS

%

SUBSTITUTOS

%

VISTANTES

%

TOTAL

BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
TOTAL

87
72
110
69
66
27
78
166
58
733

11,87
9,82
15,01
9,41
9,00
3,68
10,64
22,65
7,91
88,21

4
8
6
8
7
7
31
71

5,63
11,27
8,45
11,27
9,86
9,86
43,66
8,54

5
2
1
3
1
5
5
5
27

18,52
7,41
3,70
11,11
3,70
18,52
18,52
18,52
3,25

96
82
116
78
76
28
90
202
63
831

Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005
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Quadro 46 - Docentes efetivos - Departamento e Regime de Trabalho - 2005
DEPTO

DE
64
42
10
39
42
22
40
61
36
356

BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
TOTAL

%
17,98
11,80
2,81
10,96
11,80
6,18
11,24
17,13
10,11
48,57

40 h
21
27
96
27
21
4
34
103
20
353

CARGA HORÁRIA
%
20 h
5,95
2
7,65
3
27,20
4
7,65
3
5,95
3
1,13
1
9,63
4
29,18
2
5,67
2
48,16
24

%
8,33
12,50
16,67
12,50
12,50
4,17
16,67
8,33
8,33
3,27

TOTAL
87
72
110
69
66
27
78
166
58
733

Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005

Quadro 47 - Docente efetivo por Departamento e Classe - 2005
CLASSE
DEPTO
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
TOTAL

Auxiliar

%

Assistente

%

Adjunto

%

Titular

%

TOTAL

9
9
42
11
6
18
37
4
136

6,62
6,62
30,88
8,09
4,41
13,24
27,21
2,94
18,55

25
31
42
36
31
8
32
68
24
297

8,42
10,44
14,14
12,12
10,44
2,69
10,77
22,90
8,08
40,52

29
21
16
20
19
13
18
37
24
197

14,72
10,66
8,12
10,15
9,64
6,60
9,14
18,78
12,18
26,88

24
11
10
2
10
6
10
24
6
103

23,30
10,68
9,71
1,94
9,71
5,83
9,71
23,30
5,83
14,05

87
72
110
69
66
27
78
166
58
733

Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005

1.2.1 Qualificação do Corpo Docente
Os resultados dos investimentos, até aqui efetuados na capacitação docente,
apontam

para

um

considerável

quantitativo

de

professores

titulados,

por

Departamento, cerca de 80% (oitenta por cento) de mestres e doutores, conforme
demonstrado nos quadros 48, 49 e 50. Destacam-se, também, os percentuais
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representativos da participação de cada uma dessas unidades no universo do
pessoal qualificado.

Quadro 48 - Docentes Efetivos por Departamento e Titulação
DEPTº

TITULAÇÃO
GRAD

%

ESP

%

MEST

%

DOUT

%

TOTAL

BIO

3

13,64

13

9,70

24

6,84

47

20,80

87

CHF

2

9,09

8

5,97

40

11,40

22

9,73

72

CIS

5

22,73

32

23,88

59

16,81

14

6,19

110

EDU

1

4,55

7

5,22

46

13,11

15

6,64

69

EXA

2

9,09

8

5,97

35

9,97

21

9,29

66

FIS

-

0,00

-

-

7

1,99

20

8,85

27

LET

3

13,64

16

11,94

34

9,69

25

11,06

78

SAU

3

13,64

42

31,34

80

22,79

41

18,14

166

TEC

3

13,64

8

5,97

26

7,41

21

9,29

58

22

3,00

134

18,28

351

47,89

226

30,83

TOTAL

577

78,72

733

Fonte: PROAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/ 2005

Quadro 49 - Evolução da Titulação Docente por Departamento - 2005
ORDEM
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

DEPTO

FIS
EDU
CHF
EXA
BIO
TEC
LET
SAU
CIS
TOTAL GERAL

Total Prof/Dep

C/Stricto Sensu

Percentual

27
69
72
66
87
58
78
166
110
733

27
61
62
56
71
47
59
121
73
577

100,00
88,41
86,11
84,85
81,61
81,03
75,64
72,89
66,36
78,72

Fonte: PROGRAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005
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Quadro 50 - Titulação Docente por Departamento - 2005
Classe
Auxiliar
Assistente
Adjunto
Titular
Total – Permanente
Substituto
Visitante
Total REDA
Total Geral

Graduado Especialista
13
84
3
26
4
16
2
8
22
134
1
48
1
60
23
182

Mestre
37
249
41
24
351
21
12
36
384

Doutor
2
20
134
70
226
1
15
1
242

TOTAL
136
298
195
104
733
71
27
98
831

Fonte: PROGRAD/Sub-Gerência de Desenvolvimento de Pessoal/2005

1.2.2 Docentes em capacitação
O arrojado programa de capacitação de docentes coloca a UEFS em primeiro
lugar entre todas as Universidades Estaduais do Norte e Nordeste do País no que se
refere à titulação. A Universidade já conta com cerca de 80% (oitenta por cento) do
seu corpo docente constituído de mestres e doutores, muito acima do mínimo
legalmente exigido de 33% (trinta e três por cento). Esse percentual tende a progredir
já que 136 (cento e trinta e seis) professores encontram-se afastados para realização
de Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado, sendo que, desse total, 97 (noventa e
sete) estão afastados para doutoramento, conforme demonstrado no quadro 51.
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Quadro 51 - Docentes em capacitação
Especificação
Docentes Afastados com Bolsa Integral
PICDT/CAPES
Docentes Afastados com Bolsa PACDT/UEFS
Docentes afastados com bolsa CAPES Exterior
Docentes Afastados com Bolsa Outras modalidades
Docentes Afastados sem Bolsa (já usufruíram
Bolsa)
Total Docentes Afastados
Docentes Cursando Pós-Graduação sem
Afastamento
Docentes Cursando Pós-Graduação na UEFS
Total de Docentes s
sem Afastamento
Total de Docentes em Capacitação

Mestrado

Doutorado

PósDout.

TOTAL

-

22

-

22

07
-

33
04
19

02
-

40
06
19

09

11

05

25

16

89

07

112

11

07

-

18

05

01

-

06

16

08

-

24

32

97

07

136

Fonte: Arquivos da PPPG - UEFS

Com o notável crescimento do número de Doutores, a Universidade aumenta
também a sua competência para captar recursos junto às agências de fomento e,
assim, melhorar as condições internas de produção do conhecimento, um dos fatores
responsáveis pelo apreciável crescimento do número de projetos de pesquisa
cadastrados em 2005, e pela melhoria das condições de funcionamento dos
laboratórios.

1.3 Movimentação do Pessoal
Toda a movimentação de pessoal ocorrida em 2005 está demonstrada nos
quadros 52, 53 e 54, com destaque para o ingresso de 94 (noventa e quatro)
docentes, sendo que 62 (sessenta e dois) deles como substitutos ou visitantes
através do regime de Direito Administrativo, e 128 (cento e vinte e oito) TécnicoAdministrativos.
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Quadro 52 - Ingressos - 2005
TIPOS DE INGRESSO
ADMISSÕES
REMOÇÃO/RELOTAÇÃO
TOTAL
TOTAL POR CATEGORIA
TOTAL GERAL

PROF
EST
REDA
30
2
32

FUNC
EST
REDA

62
62

126
2
128

94

138

232

Fonte: Sub-Gerência de Pessoal

Quadro 53 - Afastamentos - 2005
TIPOS DE AFASTAMENTO
LICENÇA PRÊMIO
LICENÇA INTERESSE PARTICULAR
LICENÇA SABÁTICA
LICENÇA MEDICA
LICENÇA GESTANTE
TOTAL POR CATEGORIA
TOTAL GERAL

PROFESSORES
EST
REDA
52
4
5
12
8
5
81
5

FUNCIONÁRIOS
EST
REDA
63
2
0
14
13
92
0
178

Fonte: Sub-Gerência de Pessoal

Quadro 54 - Desligamentos - 2005
TIPOS DE DESLIGAMENTO
APOSENTADORIAS
REMOÇÃO/RELOTAÇÃO
EXONERAÇÃO
DEMISSÃO
TOTAL
TOTAL POR CATEGORIA
TOTAL GERAL
Fonte: Sub-Gerência de Pessoal
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PROFESSORES
EST
REDA
7
3
6
118
3
19
118
137

FUNCIONÁRIOS
EST
REDA
4
1
15
16
20
16
36
173

2 Administração de Materiais

Durante o exercício de 2005, a UEFS, através de ações conjuntas lideradas
pela PROAD e com a participação das Pró-Reitorias Acadêmicas e dos
Departamentos, implementou uma política de planejamento e execução do orçamento
de forma compartilhada, possibilitando que cada Unidade priorizasse suas
necessidades dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras da Instituição.
Esta ação possibilitou a efetivação de um trabalho conjunto, cujos resultados já foram
aqui destacados.

2.1 Material de consumo
Em 2005 o Almoxarifado Central da UEFS registrou aquisições no valor de R$
1.773.547,04 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e
sete reais e quatro centavos), incluindo aquelas efetuadas com recursos
descentralizados, sendo que o valor de R$ 1.245.376,17 (um milhão, duzentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), 70,21%
(setenta vírgula vinte um por cento) do total aplicado, foi destinado à aquisição de
materiais para laboratórios (reagentes, vidrarias e outros materiais de consumo de
laboratórios) e R$ 528.150,87 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e cinqüenta reais e
oitenta e sete centavos) empregados na aquisição de materiais de expediente. Esses
dados estão demonstrados no quadro 55.
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Quadro 55 - Aquisição de Material de Consumo - 2005
Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL

Expediente
12.898,00
51.194,11
3.620,70
18.026,92
78.264,44
19.537,10
31.186,71
59.521,76
14.171,00
19.804,29
219.945,84
528.170,87

Laboratório
22.748,37
86.625,62
91.869,21
67.193,68
71.357,34
98.890,52
68.758,50
67.300,14
122.549,31
104.793,12
46.522,00
396.768,36
1.245.376,17

TOTAL
22.748,37
99.523,62
143.063,32
70.814,38
89.384,26
177.154,96
88.295,60
98.486,85
182.071,07
118.964,12
66.326,29
616.714,20
1.773.547,04

Fonte: Gerência Administrativa.

2.2 Material Permanente
Em 2005 foi investido recurso da ordem de R$1.956.743,09 (um milhão,
novecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e nove
centavos) em equipamentos e materiais permanentes, utilizando recursos do Tesouro
Estadual e de Outras Fontes, bem como, de descentralizações efetuadas, tendo
adquirido uma considerável quantidade de equipamentos de informática, mobiliário,
veículo, equipamentos para a infra-estrutura do Campus e equipamentos para
laboratórios didáticos e de pesquisa, sendo que nesta última categoria foram
investidos R$1.430.768,28 (um milhão quatrocentos e trinta mil, setecentos e
sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).
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3 Execução Orçamentária

Cumprindo mais um dos compromissos assumidos pela atual administração, a
execução do orçamento da UEFS no exercício de 2005 se deu de forma
compartilhada, envolvendo num projeto experimental todas as unidades com
autonomia administrativa, as quais, consultados os seus integrantes, definiram as
prioridades de suas mais diferentes áreas e estabeleceram o plano de execução dos
recursos que, deduzidas as despesas fixas e contratuais, estariam disponíveis para
investimentos no ensino, na pesquisa e na extensão.
Com isso, verificou-se avanço significativo no atendimento às demandas das
unidades acadêmicas e administrativas, deslanchando um efetivo processo de
adequação da infra-estrutura de cada uma delas às exigências presentes, o que
atesta a oportunidade da iniciativa e alimenta a certeza de evolução contínua a partir
da sua consolidação.
Os números decorrentes do processo de execução orçamentária realizado
demonstram que, apesar das dificuldades enfrentadas, o exercício do planejamento,
com a conseqüente priorização de ações, melhorou sensivelmente a qualidade dos
investimentos, cujos indicadores confirmam que as ações de caráter estrutural e
finalístico mereceram atenção especial. Exemplos disso podem ser visualizados nos
Quadros 56, 57 e 58, inseridos a seguir, que apresentam dados que indicam gastos
superiores a R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) na aquisição de
materiais permanentes e equipamentos, dos quais cerca de 88% (oitenta e oito por
cento) destinados aos laboratórios didáticos e de pesquisa; um percentual superior a
77% (setenta e sete por cento) dos gastos com Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física empregado no pagamento de bolsas acadêmicas, ou mesmo, a
utilização de um

percentual superior a 70% (setenta por cento) dos recursos

destinados a materiais de consumo para aquisição de reagentes e outros materiais
destinados aos diversos laboratórios da Instituição.
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Quadro 56 - Execução Orçamentária 2005 - Por Tipo de Despesa – Todas as
Fontes
ESPECIFICAÇÃO
Arrendamento Mercantil

VALOR

%

788.318,33

0,88

Auxílio Transporte / Ticket

2.080.368,79

2,33

Comunicação de Governo

114.256,28

0,13

3.756.598,00

4,20

233.328,46

0,26

Equipamentos e Material Permanente

1.813.672,89

2,03

Locação de Mão-de-Obra

5.821.309,26

6,51

Material de Consumo

1.716.632,29

1,92

Obras e Instalações

149.098,85

0,17

Obrigações Tributárias e Contributivas

190.563,79

0,21

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2.482.174,31

2,78

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.228.413,77

6,97

203.041,25

0,23

63.632.337,78

71,21

146.746,75

0,16

89.356.860,80

100,00

Despesas de Exercício Anterior - DEA
Diárias

Passagens e Despesas com Locomoção
Pessoal e Encargos
Serviços de Consultoria
TOTAL EXECUTADO
Fonte: Proad/Sicof

Quadro 57 - Execução Orçamentária 2005 - Por Tipo de Despesa – Outras
Fontes
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

%

134.895,99

4,33

40.452,04

1,30

186.194,23

5,98

374,52

0,01

Material de Consumo

209.236,90

6,72

Obras e Instalações

149.098,85

4,79

51.669,23

1,66

995.160,22

31,98

1.301.521,88

41,82

41.869,94

1,35

1.500,00

0,05

3.111.973,80

100,00

Despesas de Exercício Anterior - DEA
Diárias
Equipamentos e Material Permanente
Locação de Mão de Obra

Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
TOTAL EXECUTADO
Fonte: Proad/Sicof
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Quadro 58 - Execução Orçamentária 2005 - Por Tipo de Despesa - Recursos do
Tesouro Estadual
ESPECIFICAÇÃO
Arrendamento Mercantil

VALOR

%

788.318,33

0,91

2.080.368,79

2,41

114.256,28

0,13

3.621.702,01

4,20

192.876,42

0,22

Equipamentos e Material Permanente

1.627.478,66

1,89

Locação de Mão-de-Obra

5.820.934,74

6,75

Material de Consumo

1.507.395,39

1,75

138.894,56

0,16

1.487.014,09

1,72

4.926.891,89

5,71

161.171,31

0,19

63.632.337,78

73,78

145.246,75

0,17

86.244.887,00

100

Auxílio Transporte / Tíckets
Comunicação de Governo
Despesas de Exercício Anterior - DEA
Diárias

Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Bolsas Acadêmicas - 1.159.389,16
Contratuais

-

116.252,64

Diversos

-

211.372,29

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratuais - 3.605.792,69
Diversos

- 1.321.099,20

Passagens e Despesas com Locomoção
Pessoal e Encargos
Serviços de Consultoria
TOTAL EXECUTADO
Fonte: Proad/Sicof
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Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional

A ASPLAN está vinculada à Reitoria
da UEFS e tem como finalidade coordenar
os trabalhos de planejamento estratégico,
gestão orçamentária e o desenvolvimento de
projetos especiais para a modernização
organizacional da Instituição.
A ASPLAN tem ainda o propósito de
promover a disseminação da cultura de
planejamento por toda a Instituição e desenvolver ações para a melhoria da qualidade
na gestão universitária. Para isso, assume as seguintes atribuições:

Planejamento Organizacional

A ASPLAN coordena, supervisiona e articula o processo de formulação do
plano estratégico da UEFS, desenvolvendo ações para a melhoria permanente da
metodologia utilizada na sua elaboração e implementação, incentivando a integração
e a participação de todos os segmentos, promovendo a integração com o orçamento
e suas avaliações sistemáticas.
Em 2005 a ASPLAN promoveu
a implementação do Planejamento
Estratégico 2005-2008 da UEFS, a
partir de um modelo metodológico
participativo, que envolveu todos os
segmentos da comunidade interna e
segmentos

importantes

da

comunidade externa, no processo de
diagnóstico.
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O Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2005-2008 - é um instrumento
gerencial que visa a integração das idéias no universo da diversidade acadêmica da
UEFS, com o propósito de planejar seu futuro, implementar esforços, e mobilizar
recursos, para atingir objetivos previamente discutidos e estabelecidos por todos os
segmentos da comunidade universitária e dos parceiros externos. Ainda através do
PEI, a UEFS buscará desenvolver um processo de modernização de gestão que
fortaleça

sua

posição

organizacional,

considerando

sua

relevância

social,

principalmente na região que a circunda.

Gestão Orçamentária

ASPLAN coordena, supervisiona e articula o processo de gestão orçamentária
da UEFS, através da elaboração do Plano Plurianual e da Proposta Orçamentária
Anual, acompanhando sua programação, avaliação e execução física e financeira,
promovendo alterações no orçamento analítico e nos créditos suplementares para
atendimento das necessidades da Instituição. Elabora relatórios de acompanhamento
relativos à execução das metas e dos recursos financeiros. Emite pareceres técnicos
da dotação orçamentária para realização das despesas. Presta assessoria à
classificação orçamentária de projetos e convênios e nos processos de captação de
recursos do tesouro e de outras fontes.
Em 2005 a Implantação do Orçamento Compartilhado, teve como objetivo o
desenvolvimento de uma gestão participativa na UEFS, envolvendo todas as
Unidades na sua implementação, acompanhamento e avaliação. Para isso, foi
implantado, em parceria com a Assessoria de Informática, um sistema informatizado
de planejamento orçamentário, com vistas a disponibilizar instrumento de gestão e
acompanhamento que assegure maior eficácia, a partir do uso da Tecnologia da
Informação.
O Sistema de Planejamento Orçamentário propõe-se a sistematizar e integrar
três processos fundamentais da gestão administrativa universitária: o planejamento, a
execução e o acompanhamento orçamentário para cada exercício. Esse sistema tem
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como objetivo proporcionar maior eficiência e transparência ao ciclo orçamentário
anual da UEFS, envolvendo todos os gestores da Instituição na sua utilização.
No que tange ao desempenho das ações orçamentárias, a ASPLAN realizou o
efetivo acompanhamento da execução do orçamento de 2005, o qual foi fixado,
inicialmente, em R$94.262.299,00 (noventa e quatro milhões, duzentos sessenta e
dois mil, duzentos e noventa e nove reais). Deste montante, aproximadamente 82,9%
(oitenta e dois virgula nove por cento) dos recursos seriam financiados pelo Tesouro
do Estado – representando R$ 78.128.000,00 (setenta e oito milhões, cento e vinte e
oito mil reais); outros 7,8% (sete virgula oito por cento) provenientes de recursos
próprios – num total de R$7.319.550,00 (sete milhões trezentos e dezenove mil e
quinhentos e cinqüenta reais), e 9,3% (nove virgula três por cento) provenientes de
recursos de convênios – num total de R$8.814.749,00 (oito milhões, oitocentos e
catorze mil, setecentos e quarenta e nove reais).
No decorrer do exercício foram realizadas algumas suplementações com
recursos do Tesouro do Estado, o que elevou o orçamento para R$102.826.711,00
(cento e dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e onze reais), um
acréscimo na ordem de aproximadamente 9,08% (nove virgula zero oito por cento),
que representou R$8.564.412,00 (oito milhões quinhentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e doze), a mais, distribuídos na rubrica de pessoal, manutenção e
projetos.
O quadro 59 apresenta o Orçamento de 2005 e as despesas realizadas de
Fonte do Tesouro Estadual e outras fontes.
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Quadro 59 - Orçamento e Despesas Realizadas – Tesouro Estadual e Outras
Fontes – 2005
REMANEJADO/
% EXEORÇAMENEXECUTADO
SUPLECUTADO
TO FINAL
MENTADO

CLASSIFICAÇÃO

FONTES

ORÇAMENTO INICIAL

Pessoal e
Encargos

Tesouro

58.287.000,00

5.568.356,00

63.855.356,00

63.632.337,78

99,65

58.287.000,00

5.568.356,00

63.855.356,00

63.632.337,78

99,65

Tesouro

11.841.000,00

4.936.593,00

16.777.593,00

16.721.447,28

99,67

Outras
Fontes

1.090.550,00

1.090.550,00

225.554,64

20,68

Total de Pessoal
Atividade

-

12.931.550,00

4.936.593,00

17.868.143,00

16.947.001,92

94,84

Tesouro

8.000.000,00

(2.058.433,00)

5.941.567,00

5.891.101,94

99,15

Outras
Fontes

15.043.749,00

117.896,00

15.161.645,00

2.886.419,16

19,04

Total de Projeto

23.043.749,00

(1.940.537,00)

21.103.212,00

8.777.521,10

41,59

Total Tesouro

78.128.000,00

8.446.516,00

86.574.516,00

86.244.887,00

99,62

Total Outras Fontes

16.134.299,00

117.896,00

16.252.195,00

3.111.973,80

19,15

TOTAL GERAL

94.262.299,00

8.564.412,00 102.826.711,00

89.356.860,80

86,90

Total de Atividade
Projetos/
Finalística

FONTE: SIPLAN/SICOF /2005.

Cabe ressaltar que a ASPLAN desenvolve estudos e projetos gerenciais
estratégicos visando o desenvolvimento da Instituição. Coordena a captação e
sistematização de relatórios e outros documentos informativos com dados
institucionais. Interpreta, intregra e divulga institucionalmente as informações
administrativas e acadêmicas da Universidade.
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Assessoria de Comunicação
A Assessoria de Comunicação – ASCOM tem por objetivo realizar a divulgação
sistemática das atividades da Universidade à comunidade interna e externa,
procurando manter permanentemente aberto, o canal de comunicação, propagando
suas ações, avanços, produções e realizações, decorrentes dos acontecimentos do
cotidiano acadêmico e administrativo.
Nesse sentido, em 2005, a ASCOM manteve o seu trabalho de divulgação,
utilizando-se da mídia impressa, das principais emissoras de rádio da região e da
televisão, viabilizando a cobertura jornalística dos eventos realizados na UEFS.
Além da produção e encaminhamento de informações regulares através de
Press-releases (informes) sobre a UEFS 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 outras ações como:
elaboração de subsídios para pautas, matérias e reportagens especiais da
imprensa em geral;
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
2005);
elaboração de roteiros e acompanhamento de visitas à UEFS, solicitadas 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 acontecidos dentro e fora do Campus, com fotografia digital
e disponibilização das mesmas para o acesso através do sistema de rede
interna.
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Assessoria de Informática

O uso eficiente da tecnologia da
informação, tanto na área acadêmica,
quanto

na

administrativa

tem

sido

prioridade para a UEFS.
Em 2005, a REDE UEFS foi
revitalizada

com

a

aquisição

equipamentos

e

softwares

possibilitaram

maior

e

gerenciamento

no

tráfego

de
que

melhor
das

informações. Novos servidores foram adquiridos expandindo os serviços de
informática e ampliando a velocidade da comunicação via internet. A rede de dados
UEFS passou a ser monitorada, novos serviços foram disponibilizados para controle
de dados, reduzindo o índice de invasões nos servidores, vírus, mensagens
indesejáveis e panes na utilização da rede e acesso à internet. Tais atividades sejam
elas de estruturação física ou lógica, possibilitaram melhor gerenciamento das ações
realizadas pela Assessoria de Informática.
Para assegurar suporte ao seu desempenho, viabilizando o desenvolvimento
de aplicações para as diversas unidades da UEFS, a Assessoria de Informática
proporcionou treinamento na ferramenta ScriptCase a 08 (oito) servidores técnicoadministrativos.
Somando-se a essas ações, no sentido de dotar a instituição da tecnologia
necessária às suas necessidades de crescimento e garantir a manutenção da
tecnologia instalada, a Assessoria de Informática realizou outras intervenções como:
adequação do ambiente de tecnologia da informação;
troca de hardware para o Sistema de Bibliotecas (Pergamum);
troca de hardware e atualização de software para proteção contra Spam e
Vírus (MailScanner) do Servidor de e-mail;
instalação do Antivírus corporativo Trend Micro OfficeScan para a rede
UEFS;
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troca dos Racks com deficiência da Rede UEFS, para comportar novos
pontos de rede (Switches);
troca de hardware e atualização de software do Servidor WEB;
troca de hardware e atualização de software do Servidor FireWall;
aquisição da aplicação ScriptCase para desenvolvimento de aplicações
para o ambiente WEB;
inclusão da Casa do Sertão na REDE UEFS;
atendimento a 830 (oitocentos e trinta) solicitações para manutenção e
suporte em computadores e impressoras;
videoconferências com a Rede Educação do Estado da Bahia e com a
Universidade de Sherbrooke para apresentação de teses de doutorado.
Por sua vez, a área de desenvolvimento de sistemas atendeu a diversas
demandas de modernização dos processos gerenciais, implementando soluções
importantes para a gestão da Instituição. Esses sistemas oferecem instrumental de
controle e acompanhamento de processos, proporcionando maior transparência à
gestão universitária:
Sistema de Planejamento Estratégico – ASPLAN
Sistema de Controle Orçamentário
Sistema de Inscrição para Iniciação Científica
Sistema de Patrimônio - PROAD
Sistema de Controle de Pessoal – PROAD - Setor de Pessoal
Sistema de Triagem de Doação de Sangue - Departamento de Saúde
Sistema de Controle de Vacinação Contra Hepatite B - Departamento de
Saúde
Sistema de Almoxarifado - LABEXA
Sistema de Controle de Estoque - Livraria PIDL
Sistema de Controle de Equipamentos.
Encontra-se em andamento a criação de outros sistemas como:
Sistema de Avaliação do Curso de Medicina
Sistema de Acompanhamento Acadêmico de Processos do SAJ / UEFS
Sistema de Convênios – PROAD
Sistema de Pagamento de Fornecedores.
No que tange à manutenção, a Assessoria de Informática desenvolveu ações
no sentido de assegurar o funcionamento dos equipamentos de informática da
113

Instituição, com especial atenção aos 27 (vinte e sete) laboratórios de informática que
atendem ao ensino e à pesquisa - 26 (vinte e seis) instalados no Campus sede e 01
(um) no Campus Avançado de Santo Amaro, Sala de Vídeo conferência, estúdio de
transmissão de aulas, buscando manter 1.511 (um mil quinhentos e onze)
computadores, 457 (quatrocentos e cinqüenta e sete) impressoras, 2.210 (dois mil
duzentos e dez) pontos de rede e 1.676 (um mil seiscentos e setenta e seis) contas
de correio eletrônico em condições adequadas de funcionamento. Essas ações
procuraram garantir a eficácia no atendimento aos usuários e a redução dos custos
com manutenção.
No quadro 60 são descriminados todos os laboratórios de informática da
UEFS, com seus respectivos Departamentos, locais de funcionamento e número de
computadores.
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Quadro 60 - Laboratórios de Informática da UEFS - 2005
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Departamento/
Setor
Ciências Exatas
Ciências Exatas
Ciências Exatas
Saúde
Humanas e
Filosofia
Física
Letras e Artes
Letras e Artes
Educação
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Humanas Filosofia
Biologia

19 Observatório
Antares
20 CUCA
21 CSU I
22 CSU II
23 Educação
24 Ciências Sociais
25 Letras e Artes
26 Saúde
27 Letras e Artes

Laboratório

Local

Nº. de
Comp.
35
20
26
68
25

Informática Educativa - LABINE
Laboratório de Química
Geoprocessamento
Informática em Saúde – LIS
Informática Geográfica

1997 LABEXA
2000 LABEXA
2000 LABEXA
1997
MP 6
1998
MT 7

Física Computacional
Núcleo Desenho e Computação
Informática em Letras
Tecnologias Inteligentes
Computação em Engenharia
Geoprocessamento
Topografia
Informática em Economia
Informática em Administração
Informática em Contábeis
Informática em Direito
Informática em História
Informática em Ciências
Biológicas
Sensoriamento Remoto

1997
1998
2001
2001
1996
1997
1998
1997
1997
1997
2001
2001
1998

MP 4
MP 5
MP2
CPD
MP 3
MP 3
MP 3
MT 4
MT 4
MT 4
MT 2

18
12
22
20
40
10
06
23
22
23
22
22
25

1998

Antares

12

Treinamento
Treinamento
Treinamento
Informática em Pedagogia
Práticas Contábeis
Lab. Informática – Santo Amaro
CRIS – Centro de Referência
Informática em Saúde
Lab. de Estudos Lingüísticos

1997
CUCA
1999
CSU
2000
CSU
2002
MP58
2003
2003
2004 Anexo MA
VI
2004
MA II

Fonte: Assessoria Especial de Informática/ 2005
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Ano

10
10
15
21
13
8
21
8

Assessoria Especial de Intercâmbio

A Cooperação Internacional
A

Cooperação

Técnica

Internacional - CTI é considerada pelo
governo brasileiro como instrumento de
política

externa

e

como

mecanismo

auxiliar de promoção do desenvolvimento
socioeconômico do país. Neste sentido, a
política brasileira, nessa área, realiza-se pela combinação das suas duas vertentes
principais, ou seja, a cooperação recebida e a cooperação prestada.
A CTI constitui, de fato, um instrumento privilegiado de promoção do
desenvolvimento nacional, uma vez que enseja a transferência de conhecimentos e
técnicas, em caráter não comercial, de outros países e de organismos internacionais.
Promove, também, o adensamento de suas relações – políticas, econômicas e
comerciais – com os parceiros da cooperação.
A Assessoria Especial de Intercâmbio - AESPI, criada em 1997, entende que a
Cooperação Internacional representa uma etapa importante para o desenvolvimento
científico, tecnológico e para a inovação da pesquisa, do ensino e da extensão e que
a qualidade e eficácia das suas ações só ocorreu com a participação de toda a
comunidade acadêmica.
A AESPI tem como função promover o intercâmbio técnico-científico-cultural
em articulação com os segmentos acadêmicos e administrativos da UEFS,
divulgando e incentivando possibilidades de cooperação nacional e internacional, a
partir da identificação de órgãos financiadores adequados às áreas temáticas de
interesse das comunidades local e regional.
Em 2005 a AESPI manteve as ações ligadas à discussão e implementação de
políticas de Cooperação Interinstitucional e Internacional na UEFS.
Para dar continuidade e descentralizar as atividades de intercâmbio, foi
reestruturado o grupo de trabalho, formado por 16 (dezesseis) professores da UEFS,
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com representação de todos os Departamentos, conforme portaria 0461/2005, para
participação nas reuniões com organismos de intercâmbio e eventos de cooperação.
Como membro efetivo do Fórum das Assessorias das Universidades
Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI), a UEFS pôde, mais uma vez,
participar da Reunião Anual deste Fórum, em Cuiabá - MT, que teve como tema As
relações acadêmicas: perspectivas para uma política nacional, interagindo com
profissionais da área de intercâmbio e cooperação, e com Instituições de apoio a
essas atividades, bem como discutindo questões específicas da região do semi-árido.
Através da AESPI, a UEFS também participa da rede internacional Alfa
Câmbio: este ano, em abril, esteve presente nos encontros ocorridos em Cuba, e em
outubro na França. Esses encontros representam oportunidades onde se elaboram
projetos científico-tecnológicos para o fortalecimento da relação universidade /
empresa, contribuindo com a formação acadêmica discente.
A UEFS sediou a I Reunião Baiana com o Programa Alban - Bolsas de Alto
Nível da União Européia para a América Latina, uma das três únicas que se realizou
no País, possibilitando, também, a participação de outras instituições de Ensino
Superior dos estados da Bahia e de Sergipe. Durante o evento, a comunidade
acadêmica pôde dirimir dúvidas acerca de sua participação em bolsas de pósgraduação financiadas pelo Programa.
O ACBEU, parceiro da UEFS, promoveu a palestra ACBEU nos Estados
Unidos: Bolsas do Fulbright e da Humphrey/Mudanças no TOEFL, que objetivou,
sobretudo a interação com a comunidade universitária, ressaltando informações que
possibilitariam a pós-graduação nos EUA.
Através da AESPI foram, também realizadas reuniões com segmentos de
cooperação internacional, a exemplo do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e
Gestão da França, do ICBA - Instituto Cultural Brasil-Alemanha, do CSIET - Council
on Standars for International Education Travel dos EUA, e da Universidade de
Quebec à Montreal - Canadá, visando ao fortalecimento de parcerias e troca de
experiências, nas diversas áreas do conhecimento.
Ratificando suas ações, a AESPI mediou o encaminhamento e a recepção de
professores e estudantes que participam do Programa de Intercâmbio com as IES
conveniadas, como a Universidade de Artois na França, o Rotary Clube – Brasil/EUA,
e a Universidade de Coimbra em Portugal. Além de mediar a assinatura de
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convênios, articulados pelo NEC/UEFS (Núcleo de Estudos Canadenses), com a
Universidade Libanesa - Líbano e a Universidade das Antilhas - Guiana.
O quadro 61 compreende a relação das Instituições e Universidades que
mantiveram acordo de cooperação internacional com a UEFS em 2005.

Quadro 61 - Cooperação Internacional da UEFS - 2005
INSTITUIÇÕES
Universidade de Aarhus
Instituto de Investigações Fundamentais em
Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”
Universidade de Camagüey
Universidade de Cantabria
Universidade de Artois
Universidade Rennes 2
Escola Superior de Negócios – ESA
Universidade François Rabelais de Tours
Universidade Pierre Mends France de Grenoble
European University
Universidade Autônoma de Lisboa
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade Técnica de Lisboa

PAÍSES
Dinamarca
Cuba
Cuba
Espanha
França
França
França
França
França
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

Fonte: AEI/2005
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Assuntos Comunitários

A

Unidade

de

Organização

e

Desenvolvimento Comunitário – UNDEC tem
como objetivo articular e promover ações que
norteiam os princípios da assistência e dos
serviços

oferecidos

universitária,
melhoria

da

perspectiva,

buscando
qualidade

à

comunidade

contribuir
de

para

vida.

desenvolve

a

Nessa

atividades

importantes nas áreas de saúde e assistência
comunitária, que serão relacionadas a seguir.

Assistência à Saúde
Serviço de Saúde Universitário - SESU - presta serviços de atenção primária
à comunidade universitária com ações voltadas para prevenção da saúde, buscando
influenciar de modo positivo na mudança de hábitos e introdução de estilos de vida
saudáveis. Atua nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, psicologia,
nutrição e serviço social.
Programa de Prevenção e Controle do Estresse na Infância e
Adolescência - criado a partir da demanda dos alunos do Centro de Educação
Básica – CEB - que buscam o Serviço de Psicologia para identificar o nível de
estresse e o tratamento adequado.
Programa Cuidando do Universo Feminino - grupo interdisciplinar do SESU,
em parceria com vários setores da UEFS, também trabalha sobre diversos temas e
vivências do universo feminino, com objetivo de criar um espaço para a mulher na
UEFS, possibilitando compartilhar experiências, exercitar o acolhimento, o vínculo,
refletindo sobre a integralidade da mulher, visando a uma concepção de vida com
qualidade, inteireza e o pleno exercício da espiritualidade, da partilha e da
sensibilidade.
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Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças Cardiovasculares Fatores de Riscos - PPIDCV - voltado para a comunidade universitária e aos alunos
da Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI - bem como empresas terceirizadas
na UEFS. Através de medidas de intervenção procura evitar a instalação e agravo de
doenças, promovendo a saúde, e trabalhando na busca da superação dos problemas
e das relações sociais. Este programa, já consolidado, vem ampliando suas ações,
participando destacadamente da “Semana do Coração”, em parceria com a
Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC - nos dias 17 e 18 de outubro, atendendo
a mais de 160 (cento e sessenta) pessoas, além de promover palestras sobre o tema
em questão.
O Serviço Odontológico - SESU/ODONTO - visando a melhorar os níveis de
saúde bucal, presta atendimento preventivo e curativo junto à 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 de gengiva).
No quadro 62 podemos identificar as ações e serviços prestados pela UNDEC,
a partir o seu programa de assistência à saúde, totalizando 48.935 (quarenta e oito
mil novecentos e trinta e cinco) atendimentos e procedimentos.
Quadro 62 - Programa de Assistência à Saúde - 2005
SERVIÇOS
1 - Atendimentos Médicos
2 - Intervenção em Doenças Cardiovasculares
3 - Serviços de Enfermagem
4 - Serviços Odontológicos
5 - Serviços de Psicologia
TOTAL

PROCEDIMENTOS/
ATENDIMENTOS
3.663
1.525
42.021
580
1.146
48.935

Fonte: UNDEC/2005

Assistência Comunitária
Serviço Social - este Serviço tem como premissa básica intervir nas questões
sociais da Comunidade Universitária, através das relações sociais, com vistas a
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interferir nas situações de saúde, educação, trabalho, assistência social, dentre
outras. Busca esclarecer também, direitos e deveres sociais e os meios de exercêlos, de modo a facilitar o acesso aos benefícios e serviços da Instituição, e promover
a melhoria da qualidade da vida dos seus usuários. Eventualmente, atende, ainda,
pessoas da comunidade externa.
Paralelo a essas atividades desenvolve programas e/ou projetos específicos na
área da Assistência Social, destacando-se os seguintes: Programa de Atenção aos
Alunos Beneficiários da Moradia Estudantil da UEFS, Projeto de Desenvolvimento
das Relações Interpessoais e Promoção da Saúde da REUNI (Residência
Universitária), Sub-Projeto Prazer da Convivência Diária na REUNI, Programa de
Prevenção ao Abuso de Substâncias Psicoativas – PPSPAs. Estes programas
encontram-se em fase de tabulação de dados.
Cabe ressaltar, ainda, que a UEFS, através de convênio, vem oferecendo
campo de estágio em seus programas sociais para os discentes do curso de Serviço
Social de instituição de ensino superior desta cidade.
Integração com a Comunidade - As ações desenvolvidas neste ano vêm
solidificar o trabalho dos anos anteriores, cujo objetivo maior é beneficiar, integrar e
desempenhar ações sócio-culturais, para o resgate da auto-estima da Comunidade
Universitária, como forma de promover, a integração no âmbito das relações
interpessoais.
Convênios foram firmados e/ou renovados com Empresas e Entidades, a
exemplo da UNIMED, UNIODONTO, SOCIELA/ODONTO SYSTEM, SESC, Clube de
Campo Cajueiro, entre outras, oportunizando dessa forma a interação e o
envolvimento de todos.
Buscando a participação efetiva dos servidores, e por acreditar que esses
momentos proporcionam um relacionamento mais aprazível, são realizados em datas
comemorativas como: Festa Junina, Dia do Secretário, Servidor Público, e Natal,
atividades para socializar, integrar e confraternizar os colaboradores da UEFS.
A UNDEC providencia ainda, encaminhamentos às solicitações para
concessão de passagens terrestres a partir da demanda das entidades estudantis,
dos professores e funcionários, viabilizando a participação em eventos científicos,
seminários, simpósios, cursos, encontros entre outros, em todo território nacional.
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São atribuições, também, dessa Unidade, assistência e acompanhamento às
Cantinas e ao Restaurante terceirizado na UEFS, além do Programa Cidadão e a
Casa do Professor.
Cantinas e Restaurante - a UNDEC, na busca de garantir que os serviços
prestados por empresas terceirizadas na UEFS, na área de alimentação, estejam
dentro dos padrões de qualidade, supervisiona e acompanha esses serviços. Esta
atividade conta com o assessoramento de Docentes e estagiários voluntários do
Curso de Engenharia de Alimentos.
Casa do Professor – espaço destinado a abrigar os docentes da UEFS, sem
residência em Feira de Santana que necessitam pernoitar na cidade. Funciona em
dois apartamentos para atender à demanda solicitada, sendo um para o sexo
masculino e outro para o sexo feminino.
Programa Cidadão – busca desenvolver ações nas áreas de Assistência à
Saúde, Jurídica e Social, ampliando essa interação nos vários segmentos da
Instituição, além de promover alguns benefícios em forma de doação de cestas
básicas, melhoria habitacional (em parceria com a UNINFRA/GEPRO e Caixa
Econômica Federal), oferecendo formas criativas de recuperar a auto-estima e a
qualidade da vida dos servidores.
Assistência Jurídica – destinada aos servidores, técnico-administrativos,
professores e seus dependentes, visando colocar os serviços jurídicos ao seu
alcance, invocando para tanto a Tutela Jurisdicional do Estado, na defesa de seus
direitos e interesses. O serviço é prestado gratuitamente para essa clientela, com
atenção especial aos mais carentes. Atuando nas varas cível, de família, de menores,
crime, registro público e fazenda pública, além dos juizados de defesa do consumidor,
cível de pequenas causas, delegacias.
São realizadas diariamente consultas jurídicas nas mais diversas áreas do
direito. Este atendimento é realizado por um profissional da advocacia e por
estagiários, que, fazem o acompanhamento dos processos e participam das
audiências, no Fórum Filinto Bastos e em outros locais, quando necessário.
Esta ação tem se destacado, principalmente, pelo atendimento aos servidores,
nas instâncias da Vara de Família (divórcio, separação, alimentos e guarda de menor)
e pelos alvarás judiciais, em ações de assentamento de registro e contestação de
tutela antecipada. Foram registrados 274 (duzentos e setenta e quatro) atendimentos
no ano de 2005.
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Assistência Estudantil - a Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE,
desenvolve ações juntos às diversas entidades estudantis com o propósito de
oferecer igualdade de oportunidades entre os discentes.
Diretamente ligados à CODAE estão os serviços de atendimento e apoio à
Residência Universitária, além do atendimento à demanda das entidades estudantis
(DCE, DA’s, Núcleos, Empresas Juniores, entre outras), com o fornecimento de
materiais, viabilizando a estrutura necessária para a realização de eventos como
simpósios, encontros, semanas de cursos. A CODAE coordena, também, os
Programas de Bolsas Institucionais: Bolsa Auxílio Especial (51 vagas para estudantes
da Residência Universitária) e a Bolsa Estágio Acadêmico (56 vagas para estudantes
de toda comunidade).
A CODAE juntamente com as empresas conveniadas com a Instituição e os
agentes de integração, acompanha os alunos em estágios não obrigatórios com o
cadastramento, encaminhamento e controle nos referidos campos de estágio.
Através desta Coordenação são, também, solicitadas a concessão de
passagens terrestres para que as entidades estudantis possam participar de eventos
científicos e de entidades de classe, em todo território nacional.
Residência Universitária – implantada desde 1992, a Residência tem como
objetivo garantir a permanência dos estudantes de graduação, de menor poder
aquisitivo, na Universidade. Possui infra-estrutura que permite que sejam atendidos
96 (noventa e seis) alunos , 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. Como ampliação da oferta de vagas, em 2005
a UEFS passou a disponibilizar 01 (uma) casa alugada, extra-Campus, permitindo
que mais 06 (seis) estudantes fossem beneficiados.
Através deste programa a CODAE funciona como elo de ligação entre
Universidade e sua Comunidade.
Centro de Educação Básica - o CEB formado pela Creche e Escola
(Educação Infantil e Ensino Fundamental), atende prioritariamente aos dependentes
de servidores, estendendo-se aos estudantes da Instituição e a comunidade externa.
Através do Programa de Atenção Integral à Criança, inicia-se o atendimento desde a
Educação Infantil até a 8ª série do Ensino Fundamental. Neste espaço, além de
promover a educação para a formação cidadã, são disponibilizados serviços nas
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áreas médico-pediátrica, pedagógica, psicopedagógica, psicológica, odontopediátrica,
enfermagem, social e de nutrição. Possibilita, também, campo de estágio para
atender alunos dos cursos de Licenciatura da UEFS.
A Creche, enquanto espaço educativo, acolhe crianças na faixa etária de 04
meses a 47 meses disponibilizando 65 (sessenta e cinco) vagas nos turnos matutino
e vespertino, distribuídas em salas distintas: sendo 10 (dez) vagas para berçário (4 a
11 meses), 15 (quinze) vagas para grupo 01 (12 a 23 meses), 20 (vinte) vagas para
grupo 02 (24 a 35 meses) e 20 (vinte) vagas para grupo 03 (36 a 47 meses).
A Escola, em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana vem
desenvolvendo um trabalho pedagógico de relevância social, destacando-se pelos
resultados obtidos em todo o processo educativo. Atualmente possui 946 (novecentos
e quarenta e seis) estudantes.
Livraria Universitária - o Programa Interuniversitário para Distribuição do
Livro – PIDL - possibilita aos estudantes e professores universitários o acesso às
publicações de editoras universitárias, bem como viabiliza a sua aquisição por preços
acessíveis. Socializa o conhecimento através desse intercâmbio entre as instituições
do ensino superior.
O caráter extensionista desse Programa tem sido de grande valia para a
Comunidade Universitária, pela forma com que essa Livraria intermedia a permuta e a
compra dessas publicações.
No quadro 63 estão relacionados os serviços prestados pela UNDEC, bem
como o número de atendimentos em 2005, no seu programa geral de assistência
comunitária, que somou 9.121 (nove mil cento e vinte um) atendimentos no período.
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Quadro 63 - Programa de Assistência Comunitária - 2005
SERVIÇOS
1 – Serviço Social
Estudantes
Professores
Funcionários
Comunidade Externa
2 – Centro de Educação Básica
Creche
Educação Infantil
Ensino Fundamental – 1ª a 8ª série
Serviços de Nutrição
Serviço Médico-pediátrico
Serviço Enfermagem
Serviço de Pedagogia
Serviço Psicopedagógico
3 – Integração com a Comunidade
Casa do Professor
Eventos promovidos
Assistência Jurídica
Cesta Básica
4 – Programa de Incentivos Estudantis
Apoio para participação em eventos internos
Balcão de Estágio (alunos cadastrados)
Balcão de Estágio (alunos encaminhados)
Estágios Efetivos
Bolsa Auxilio Especial
Bolsa Estágio Acadêmico
Residência Universitária
Casa de Extensão (Masculino)
5 – Livraria Universitária
Livros Comercializados

TOTAL

ATENDIMENTOS
1020
111
888
111
72
146
800
180
415
550
821
329
56
04
221
372
50
440
1.129
725
48
52
96
06
479
9.121

Fonte: UNDEC/2005
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Unidade de Infra-Estrutura e Serviços

A Unidade de Infra-estrutura –
UNINFRA - é o órgão da UEFS
responsável pelo assessoramento e
execução das políticas e diretrizes de
desenvolvimento da sua infra-estrutura
física

e

colaborando

serviços
para

de

suporte,

conservação

e

manutenção do Campus universitário,
transportes,

segurança,

projetos

e

obras. A UNINFRA tem como sub-unidades, a Prefeitura do Campus e a Gerência de
Projetos.

Em 2005, além de assessorar os trabalhos de gestão de todas as construções
realizadas na UEFS, continuou desenvolvendo o trabalho de ações emergenciais,
visando à conscientização da comunidade interna para o uso racional de energia
elétrica, telefone e internet, obtendo redução significativa nos custos desses serviços.

Investimentos em 2005

Com vistas a dotar a Instituição de infra-estrutura que assegure o
desenvolvimento das atividades, em 2005 foram feitos investimentos e/ou licitações
para as seguintes ações:

Obras
Laboratório Didático de Biologia - montagem do laboratório, móveis,
equipamentos e sinalização, com 1.141,14 m2 (um mil cento e quarenta e
um vírgula catorze metros quadrados) e 99% (noventa e nove por cento) do
projeto concluído.

128

Laboratório Didático de Engenharia de Alimentos - montagem do
laboratório, móveis e equipamentos, sinalização, climatização parcial,
instalação de elevador para portadores de necessidades especiais e a
montagem do laboratório de Análises Sensoriais, com 2.826,98m2 (dois mil
oitocentos e vinte e seis vírgula noventa e oito metros quadrados), com
99% (noventa e nove por cento) do projeto concluído.
Módulos de Criatórios para Animais Silvestres - conclusão de 02 (dois)
módulos na reserva indígena de Pankararé, no município de Glória-BA,
através de recursos do FNMA relativos a projeto de pesquisa, com
414,54m2 (quatrocentos e catorze vírgula cinqüenta e quatro metros
quadrados).
Laboratório de Exatas e da Área de Pesquisa do Laboratório de
Tecnologia – ampliação das instalações, através de recursos oriundos do
FINEP, constando de prédio com 01 (um) pavimento de 171,36m² (cento e
setenta e um vírgula trinta e seis metros quadrados) de área interna
construída, num prazo de 120 (cento e vinte) dias, com 99% (noventa e
nove por cento) concluído.
Laboratório de Física - ampliação em 33,30m² (trinta e três vírgula trinta
metros quadrados) da área anteriormente disponível, onde serão instalados
equipamentos para captação de energia solar. Obra concluída.
Pavilhão de Aulas Teóricas - PAT VII – continuação do projeto, com
1.383,30m² (um mil trezentos e oitenta e três vírgula trinta metros
quadrados), aquisição de carteiras escolares e quadros côncavos brancos
com quadriculas e sinalização. 99% (noventa e nove por cento) concluído.
Laboratório de Tecnologia - fechamento do galpão pré-moldado para
ampliação da área de pesquisa, obra realizada através de recurso FINEP,
totalizando 201,93m² (duzentos e um vírgula noventa e três metros
quadrados) área construída num prazo de 60 dias. 99% (noventa e nove
por cento) concluído.
Laboratório de Materiais e Estruturas - ampliação, através de convênio
com FINEP, com 201,93m2 (duzentos e um vírgula noventa e três metros
quadrados). Obra concluída.
Laboratório de Educação e Letras - complementação da construção. A
obra compreende 02 (dois) pavimentos. O primeiro pavimento é composto
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de 17 (dezessete) salas, sanitários e circulação. O segundo pavimento é
composto é composto por 12 (doze) salas, gabinete de professores, copa e
sanitários, perfazendo uma área total de 2.401,81m2 (dois mil quatrocentos
e um vírgula oitenta e um metros quadrados). Projeto desenvolvido,
complementação da obra a ser licitada.
Auditório da UEFS - complementação da obra, englobando serviços de
esquadrias, cobertura com telhas termo-acústicas, pintura, piso, fachada
em pele de vidro, instalações hidráulicas e elétricas, ar condicionado,
cenotecnia e iluminação cênica, acústica e sonorização. Projeto concluído,
complementação da obra a ser licitada.
Pavimentação da Avenida Principal – licitação para pavimentação da
avenida principal desde o pórtico até o módulo VII.

Adaptações de Leiaute
Laboratório de Engenharia de Computação nos módulos III e V; Laboratório de
Eletricidade no módulo III; adaptações de diversas salas no CAU I - Medicina;
relocação do Núcleo de Desenho do Departamento de Letras e Artes do módulo V
para o módulo II; relocação dos Núcleos do DCHF (Mullieribus, NUAS, NUPAT) do
anexo do módulo MA-7 para o MT-71 e MT-72; redimensionamento da UNDEC - CAU
III; Colegiado de Biologia no Módulo II; Guarda-volumes da Biblioteca Central Julieta
Carteado; Editora Gráfica na ala 1 – Térreo do Prédio da Administração Central;
Laboratório de Informática de História; Laboratório de Informática de Biologia no
Prédio dos Laboratórios Didáticos de Biologia; Laboratório de Informática Educativa –
LABINE; Coordenação do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva;
Laboratório de Enfermagem; Laboratório de Toxinologia Animal – Anexo do LAPH;
Laboratório de Micromorfologia Vegetal – LAMIV no LABIO; Laboratório de Pesca.

Desenvolvimento de Projetos
Construção do Herbário; instalação contra incêndio e pânico do Centro de
Cultura Amélio Amorim; Projeto Viver Melhor; cobertura e reforma da Quadra
Poliesportiva; construção da Casa do Mel - recursos do FNMA - Projeto de Pesquisa
na Reserva Indígena de Pankararé, município de Glória-Ba; reforma do muro do
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Horto Florestal e de parte do muro do Campus da UEFS - a licitar; restauração da
Cantina 2 – Módulo III; guarita de acesso ao Bairro Feira VI – a licitar; ampliação do
Laboratório de Ecofisiologia no Horto Florestal; rampas para o CUCA; casa de gás
para o Laboratório de Físico-química no prédio dos Laboratórios de Engenharia de
Alimentos.

Frota
A frota de veículos da UEFS deverá ser melhorada. Em 2005 foi iniciado
processo de licitação, para aquisição de 05 (cinco) novos veículos destinados à sua
recomposição.
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Imprensa Universitária

A Imprensa Universitária (IU) é um
órgão suplementar da UEFS cuja função é
desenvolver

serviços

editoração,

arte

reprodução

às

e

final,

consultoria

em

impressão

comunidades

interna

e
e

externa.
Em 2005, a Imprensa Universitária
contribuiu efetivamente com seus serviços,
em diversos eventos acadêmicos, culturais, artísticos, técnicos e científicos
promovidos ou apoiados pela UEFS.
Abaixo estão relacionadas algumas produções técnicas e/ou científicas, que
tiveram a arte finalizada ou impressa na IU:
Teses de Doutoramento; profa. Édiva de Souza Martins, profa. Rita de
Cássia Aragão Matos; profa. Zenaide Cerqueira; prof. Eurelino Teixeira
Coelho Neto; e prof. Rinaldo Cezar Nascimento Leite.
Teses de Mestrado; profa. Maria Geralda Gomes; profa. Marina Siqueira
de Castro; profa. Rita de Cássia Rocha Moreira, prof. Adriano Maia dos
Santos, servidor Eutímio Oliveira Almeida, servidor José Renato Sena
Oliveira; servidora Andréa Silene Alves F. Melo, e da servidora Tânia
Cristina F. F. Santana.
Livros, Cartilhas, Revistas e Outros; Caderno de Resumos do II Simpósio
Feirense sobre Estudos de Gênero: Educação e Cultura Sexual; Relatório
de Atividades de 2004 da UEFS; Anuário do Observatório Astronômico
Antares; Caderno IV Seminário de Pesquisa do Mestrado em Literatura e
Diversidade Cultural; revista - A Cor das Letras nº 5; livro - Acupe Minha
Terra, Domingos Fiaz - 2ª edição; livro - Conhecendo Feira: Olhares sobre a
Cidade, Ana Angélica Vergne Morais; livro - A (Auto) Biografia /
L’(Auto)Biographie - Org. Raimunda Bedasee.
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A impressão e arte-final dos trabalhos acima descritos, bem como de outros
livros e livretos, anais e resumos, teses e encadernações, totalizaram 9.037 (nove mil
e trinta e sete) demandas em 2005 à Imprensa Universitária.
O quadro 64, demonstra mensalmente o quantitativo de serviços de
impressão/reprodução da Imprensa Universitária em 2005. Numa análise geral, foram
realizadas 392.888 (trezentos e noventa e duas mil, oitocentos e oitenta e oito)
impressões/reproduções coloridas, com média mensal de 32.740 (trinta e duas mil,
setencetos e quarenta). E, 5.556.630 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e seis
mil, seiscentos e trinta) impressões/reproduções em preto e branco, com média
mensal de 463.052 (quatrocentos e sessenta e três mil e cinquenta e duas). As
impressões/reproduções coloridas e em preto em branco, perfazem um total de
5.949.518 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e dezoito),
com média mensal de 495.793 (quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e
noventa e três), demonstrando a relevância dos serviços prestados por este órgão.

Quadro 64 - Serviços de Impressão/ Reprodução – 2005
MESES
Janeiro

PRETO E BRANCO
QUANTIDADE
476.642

COLORIDO
QUANTIDADE
11.597

Fevereiro

466.881

23.853

Março

772.203

45.208

Abril

575.632

33.270

Maio

343.749

33.360

Junho

245.965

21.288

-

-

Agosto

435.285

56.870

Setembro

571.909

58.753

Outubro

456.355

37.767

Novembro

638.383

48.451

Dezembro

573.626

22.471

5.556.630

392.888

Julho

TOTAL
Fonte: I.U./2005
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