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“Mire, e veja: o mais importante e bonito do que isto; que as
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram
terminadas, mas que elas estão sempre mudando. Afinam ou
desafinam. Verdade maior é o que a vida nos ensina”.
João Guimarães Rosa
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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
Este é o relatório de atividades, referente ao ano de 2006, que apresentamos à
comunidade. Ao longo desse ano, com ética e competência, e com o trabalho sério e dedicado
dos diversos atores sociais que compõem esta Instituição, asseguramos o seu funcionamento de
forma planejada e responsável. Aplicando com zelo e eficiência os recursos captados, demos
continuidade ao cumprimento da missão institucional, contribuindo com o desenvolvimento do
Estado e, em especial, da região do Semi-Árido.
O ano de 2006 constitui-se em uma data emblemática para a nossa Universidade, por
ser o ano em que completa 30 anos de funcionamento. Ao longo desses anos, a UEFS muito
tem a dizer em prol da busca incessante e do seu compromisso com a qualidade acadêmica e
com a formação de cidadãos, contribuição que ultrapassa os limites da formação técnica. Não
por coincidência, mas fruto de um esforço conjugado, em que o espírito de construir foi capaz de
superar as dificuldades, este ano foi marcado por uma profusão de conquistas das quais
destacamos a conclusão de cursos, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação: os
primeiros, em face do programa de formação de professores, em exercício, que é realizado em
parceria com Prefeituras, de mais de uma dezena de municípios, e a Secretaria de Educação do
Estado. A conclusão desses cursos, ao lado dos cursos regulares, resultou em um total de 30
eventos de colação de grau com solenidade em, apenas, um semestre. Também, com muita
satisfação, além da conclusão de cursos de mestrado, tivemos a conclusão da primeira turma do
Curso de Doutorado em Botânica. Para coroar o êxito da nossa prática acadêmica, também
neste ano, continuamos a obter excelentes resultados em diversas avaliações: na avaliação do
ENADE/MEC para os cursos de Graduação e no credenciamento para a implantação de
programas de mestrado e doutorado em áreas diversas. Dentre estas avaliações destacamos o
Centro de Educação Básica (CEB), que foi avaliado pelo MEC como sendo uma das melhores
escolas de 1a a 4a série do Brasil, por apresentar índices de rendimento bem superior à média do
País. Somem-se, a isso, o credenciamento de trinta e cinco docentes nomeados pelo MEC para
integrar o Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior
(SINAES) e a UEFS ter sido contemplada com o Diploma de Mérito pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA-BA).
Ainda neste ano tivemos a satisfação de ser eleito presidente do Fórum de Reitores das
Universidades Estaduais da Bahia e presidente da Associação Brasileira de Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), participação, que, além de ampliar o leque de
conhecimento a respeito da realidade das universidades brasileiras, oportunizou realizar missões
ao exterior,

assumindo, inclusive, a

responsabilidade

de

proceder

a

estudos

para

Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos entre Brasil e Portugal.
No âmbito do ensino continuamos com a política de fortalecimento dos cursos de
graduação e de pós-graduação, renovando conteúdos, métodos, práticas e meios de
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transmissão do saber. E, no esforço de promover crescimento verticalmente qualitativo,
buscamos dotar os espaços de mais condições favoráveis para a realização das atividades
acadêmicas. Entendemos que a ampliação que se verificou no nível de pós-graduação,
especialmente de cursos de mestrado e doutorado, e que apresentou crescimento de 100% em
relação a 2005, é um dos importantes fatores que se constitui na garantia de uma graduação de
melhor qualidade. Notadamente para o nível de graduação expressivas iniciativas, que tiveram
lugar, este ano, merecem destaque: a democratização do acesso ao ensino superior, com a
reserva de vagas destinadas a grupos sociais historicamente excluídos e a instituição de novos
paradigmas de avaliação que contemplam a aprendizagem como diagnóstico e processo
avaliativo.
A pesquisa manteve a tendência de crescimento que se observa desde 2003, o que
contribuiu, tanto para o fortalecimento da infra-estrutura, em especial para os mestrados e
doutorados, quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. A extensão e a
cultura, por sua vez, continuaram articulando-se com a sociedade, enriquecendo-se mutuamente
através de atividades que envolveram desde alfabetização, inclusive em assentamentos, a
resgate dos costumes culturais da região, revelando e valorizando talentos.
A rápida e expressiva expansão das nossas atividades, tanto nos níveis de ensino
quanto da extensão e da pesquisa e a necessária melhoria das condições de oferta dos cursos
de graduação, têm demandado, cada vez mais, investimentos em edificações, quer em reformas,
ampliações e adequações ou em novas construções, realidade emergencial que esta gestão
também considerou prioritária.
Em relação à assistência estudantil merecem destaque: a conclusão dos trabalhos do
Projeto de ampliação da Residência Universitária, com início previsto para 2007, que aumenta a
oferta de 96 para 156 vagas e reduz a quantidade de pessoas por quarto, visando a uma melhor
comodidade; a conclusão dos trabalhos da Comissão da implantação do Sistema Bandejão a
preço popular, cujo funcionamento está previsto para o início do próximo semestre; e a redução
da carga horária de 20, para 12 horas, da Bolsa Auxílio Acadêmico, destinada a estudantes da
Residência Universitária, que é uma forma de possibilitar que estes priorizem a dedicação aos
estudos. Tais medidas fortalecem a política de permanência de estudantes de baixo poder
aquisitivo adotada por esta Instituição.
De modo especial, registramos o nosso agradecimento à comunidade universitária, pois
o êxito que a UEFS vem obtendo, é fruto, tanto da visão empreendedora dos seus gestores,
quanto do trabalho competente e do compromisso dos professores e funcionários que
constroem, diuturnamente, esta Universidade, conscientes da sua dimensão social e de que é
forçoso mantê-la pública, gratuita e de qualidade.

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 de construção e articulação do conhecimento

ENSINO DE GRADUAÇÃO

OFERTA DE CURSOS E VAGAS

A

UEFS

organização

de

apresenta
oferta

de

na
cursos

sua
à

1

comunidade duas modalidades: 28 (vinte e
oito) Cursos de Graduação de oferta
regular e 21 (vinte e um) Cursos de
Graduação de oferta especial. Entende-se
por Cursos de oferta regular os que
obedecem a uma periodicidade de oferta
via processo seletivo (semestral ou anual) e
por Cursos de oferta especial aqueles que
fazem parte de um programa especial em atendimento a uma demanda específica, sem
necessariamente, obedecer a uma periodicidade, também, por processo seletivo específico,
a exemplo de capacitação de profissionais em atividade que não apresentam a titulação
mínima exigida por lei. Os primeiros são de exclusiva responsabilidade da instituição. Os
segundos, ainda que, também, com responsabilidade da UEFS, são mantidos em parceria
com Municípios (13 cursos) circunvizinhos e com a Secretaria de Educação do Estado da
Bahia (8 cursos).
Na modalidade de Cursos de oferta regular nas diversas áreas do Conhecimento, 13
(treze) são Licenciaturas e 14 (quatorze) são Bacharelados, destacando os Cursos de
Ciências Biológicas, Física e Geografia que apresentam duas particularidades comuns:
embora o acesso seja em um único momento (vestibular), a opção pelo estudante, por um
ou por outro, se dá em um determinado período após o ingresso no Curso, em atendimento
ao currículo específico, sendo, ainda, facultado a realização das duas habilitações. No
Quadro 1 estão relacionados os Cursos de Graduação, de oferta regular, subdivididos nas

1

O curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, oferecido também no Campus Avançado de Santo Amaro, está
sendo contabilizado na oferta regular.
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Áreas do Conhecimento e com o quadro de vagas oferecidas anualmente, totalizadas em
1.550 (um mil quinhentos e cinqüenta).
À exceção dos cursos que ainda não concluíram a oferta do conjunto de disciplinas
com vistas à integralização curricular para a primeira turma, Medicina e Engenharia da
Computação, todos os demais estão reconhecidos pelo Ministério de Educação – MEC – ou
pelo Conselho Estadual de Educação – CEC/BA.
Quadro 1 - Cursos de oferta regular com suas respectivas vagas anuais - 2006
ÁREA

CURSO/NÍVEL
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Ciências
Enfermagem
Naturais
Ciências Farmacêuticas
e
Medicina
da Saúde
Odontologia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Direito
Ciências
Licenciatura em História
Humanas
Bacharelado e Licenciatura em Geografia
e
Licenciatura em Pedagogia
Filosofia
Lic. em Pedagogia-2º Grau
Lic. em Pedagogia-Pré-Escolar
Lic. em Pedagogia-Séries Iniciais(FSA) *
Lic. em Letras com Língua Espanhola
Letras
Lic. em Letras com Língua Francesa
e
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Artes
Lic. em Letras Vernáculas (FSA)
Lic. Em Letras Vernáculas (Sto. Amaro)
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Ciências
Exatas e
Engenharia da Computação
Tecnologia
Bacharelado e Licenciatura em Física
Lic. em Matemática
TOTAL DE VAGAS

VAGAS
80
80
80
30
30
60
80
80
80
80
80
80
80
80
40
30
40
80
80
80
40
80
80
1.550

*Programa de Formação de Professores em serviço
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

A modalidade de Cursos de oferta especial diz respeito ao Programa de Formação
de Professores em Exercício Profissional. Este Programa merece destaque por se tratar de
uma das ações de Políticas Públicas voltadas para a formação de professores que não têm
a titulação exigida pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Enfatizamos a
importância deste Programa como parte das políticas de inclusão postas pelos poderes
municipais e estadual, através das suas Secretarias de Educação, e assumidas pela
Universidade Estadual de Feira de Santana. Para o desenvolvimento dos Cursos deste
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Programa, os proponentes, Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Secretarias de
Educação dos Municípios, relacionadas no Quadro 2, firmaram parcerias com a UEFS a fim
de atender à grande demanda de professores em atuação nas redes, porém sem a
qualificação requerida.
O Programa atendeu, inicialmente, a 15 (quinze) Municípios do Estado da Bahia,
sendo disponibilizadas para cada um deles 100 (cem) vagas para o Curso de Licenciatura
em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais, perfazendo um total de 1500 (mil e
quinhentas) vagas. Considerando que o município de Araci cancelou o convênio com a
UEFS e o Município de Antonio Cardoso não chegou a iniciar as atividades, temos,
atualmente, 1300 (mil e trezentas) vagas. Para o município de Pintadas foi encaminhada ao
Conselho Estadual de Educação a solicitação de autorização para o seu funcionamento, por
se tratar de oferta descentralizada. A realização desse curso pela UEFS seguirá os mesmos
critérios de funcionamento e o mesmo número de vagas dos demais cursos, assim como a
parceria com o município. Dos cursos que estão em pleno funcionamento, à exceção dos
municípios de Lençóis e Água Fria, todos os demais estão em fase de conclusão neste ano.
Necessário se faz reconhecer o esforço e o compromisso político do Departamento de
Educação ao assumir estes cursos com a responsabilidade social, característica esta
inerente a uma instituição pública que persegue a busca e a manutenção de um ensino de
qualidade com a expectativa de seus reflexos na sociedade.
Com relação ao Programa de Formação de Professores, em nível da Secretaria do
Estado da Bahia, a parceria, também, foi firmada com o mesmo objetivo no que diz respeito
aos Municípios. Neste caso, o Programa abrangeu todas as universidades públicas baianas,
cabendo à UEFS os cursos relacionados no Quadro 2, com a oferta para professores da
rede pública estadual que atuam no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série e do Ensino Médio
nas suas três séries. Para cada Curso, da 1ª Etapa, foram oferecidas 50 (cinqüenta) vagas
e, com a oferta de mais 04 (quatro) turmas, na 2ª Etapa, (Ciências Biológicas, Matemática,
Física e Letras com língua inglesa) que iniciaram no ano de 2005, ficou mantido o mesmo
módulo de vagas para cada um deles, alcançando, assim, 500 (quinhentas) vagas totais.
Independentemente de constituição de parcerias, a UEFS, também, mantém a oferta
de cursos de Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais, com duas turmas (diurna e
noturna), com 80 (oitenta) vagas anuais, tendo como clientela professores em serviço nas
escolas públicas e privadas, exclusivamente, do Município de Feira de Santana.
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Quadro 2 - Relação dos Cursos de oferta especial da UEFS com seus respectivos
Programas e nº. de vagas – 2006
PROGRAMA
/ORIGEM

MUNICÍPIOS
SEDE
Feira de Santana
Itaetê
Conceição do
Jacuípe
Amélia Rodrigues
São Sebastião do
Passé
São Francisco do
Conde
Ouriçangas

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Santo Estevão
Água Fria

SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO

Irará
Muritiba
Santo Amaro
Lençóis
Pintadas*

CURSO
Licenciatura em Pedagogia com
Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental
Licenc. em Pedagogia com Habilitação nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental

SUBTOTAL
PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
DE 5ª A 8ª
SÉRIE E
ENSINO MÉDIO

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1300

F. de Santana e
cidades do Pólo I
Feira de Santana
Feira de Santana
Feira de Santana
Feira de Santana
Feira de Santana

SECRETARIA
ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO

VAGAS

Santo Amaro e
cidades do Pólo
2
Feira de Santana

Licenciatura em Ciências Biológicas

100

Licenciatura em Física
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura em Letras com Língua
Inglesa
Licenciatura em Letras Vernáculas - Feira
de Santana

50
50
50

Licenciatura em Letras Vernáculas - Santo
Amaro
Licenciatura em Matemática

SUBTOTAL
TOTAL DE VAGAS
* Aguardando a autorização do Conselho Estadual de Educação para a oferta do curso.

Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

50
50
50
100
500
1880
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No Quadro 3 está registrado, de forma resumida, o número de vagas oferecidas pela
Universidade Estadual de Feira de Santana para os Cursos de Graduação.
Quadro 3 - Quadro síntese da oferta de vagas nos cursos de graduação – 2006
MODALIDADE
Cursos de oferta regular
Cursos de oferta especial

PROGRAMA
Programa de Formação para Professores –
Convênio com Prefeituras Municipais
Programa de Formação para Professores –
Convênio com a Secretaria do Estado da Bahia

TOTAL

VAGAS
1550*
1300
500
3350

* Incluindo 80 vagas do Curso de Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais, da UEFS.
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES POR CURSO

A UEFS vem desenvolvendo, permanentemente,
importantes ações para a melhoria da qualidade dos
cursos, dentre as quais destacam-se: (1) reformulações
dos currículos adequando-os às atuais resoluções do
Conselho Nacional de Educação; (2) ampliação do
quadro de professores qualificados, seja por programas
de capacitação ou novos concursos para docentes já
qualificados; e (3) a melhoria das condições de oferta (infra-estrutura) para o ensino. Tais
ações fortalecem, cada vez mais, a credibilidade da UEFS na comunidade na qual ela está
inserida, uma vez que já se registra a presença de estudantes e docentes oriundos de
outros municípios, além de Feira de Santana e, até mesmo, do estado da Bahia.
Atualmente, na UEFS, encontram-se matriculados nos Cursos de graduação, de
oferta regular, 6.979 (seis mil, novecentos e setenta e nove) alunos; nos Cursos de oferta
especial, que são os Programas de Formação para Professores, da UEFS, estão
matriculados 232 (duzentos e trinta e dois) professores-cursistas; nos conveniados com as
Prefeituras, 521 (quinhentos e vinte e um) e nos conveniados com a Secretaria Estadual de
Educação, mais 438 (quatrocentos trinta e oito). Nos Quadros 4, 5, 6 e 7 consta a
distribuição de estudantes matriculados nos diversos cursos de graduação na Instituição. O
Quadro 7 refere-se ao número síntese de estudantes matriculados. Ao todo, são 8.170 (oito
mil, cento e setenta) alunos matriculados nos cursos de graduação.
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Quadro 4 - Estudantes matriculados nos cursos de graduação de oferta regular - 20062
ÁREAS

Ciências
Naturais e da
Saúde

Ciências
Humanas e
Filosofia

CURSO / NÍVEL

MATRICULADOS*

Licenciatura em Ciências Biológicas

245

Bacharelado em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Odontologia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Direito
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia

126
284
353
158
116
232
481
450
475
427
359

Bacharelado em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
Lic. em Pedagogia-2º Grau
Lic. em Pedagogia-Pré-Escolar
Lic. em Pedagogia-Séries Iniciais (FSA)

Lic. em Letras com Língua Espanhola
Lic. em Letras com Língua Francesa
Letras
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas (FSA)
Lic. em Letras Vernáculas (Sto Amaro)
Ciências Exatas Engenharia Civil
e Tecnologia
Engenharia de Alimentos
Engenharia da Computação
Física
Licenciatura em Física
Bacharelado em Física
Lic. em Matemática
TOTAL

356
67
350
174
134
162
359
35
420
374
122
8
264
62
386
6.979

* Os dados de 2005 são referentes ao primeiro semestre
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

2

Não foram considerados os 688 (seiscentos e oitenta e oito) alunos aprovados no PROSEL 2006.2, porque
estavam ainda em processo de matrícula na data de emissão do relatório da Divisão de Assuntos Acadêmicos –
DAA em dezembro de 2006.
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Quadro 5 - Estudantes matriculados nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia Séries
Iniciais – oferta especial em convênio com Prefeituras - 2006
MUNICÍPIOS
Água Fria (Vespertino)
Água Fria (Noturno)
Amélia Rodrigues (Vespertino)
Amélia Rodrigues (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)
Lençóis (vespertino)
Lençóis (noturno)
Ouriçangas (Vespertino)*
Ouriçangas (Noturno)*
Muritiba (Vespertino)*
Muritiba (Noturno)*
Santo Amaro (Vespertino)*
Santo Amaro (Noturno)*
Santo Estevão (Vespertino)*
Santo Estevão (Noturno)*
São Francisco do Conde (Vespertino)
São Francisco do Conde (Noturno)
São Sebastião do Passé (Vespertino)*
São Sebastião do Passé (Noturno)*
TOTAL

ESTUDANTES
47
46
45
43
113
119
41
45
41
44
28
49
47
45
753

* Sem renovação de matrícula em 2006 por motivo de colação de grau.
** Cursos de Oferta regular, mas conveniados com a Prefeitura de Feira de Santana.
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

Quadro 6 - Estudantes matriculados no Curso de Formação de Professores – oferta
especial em convênio com a SEC - 2006
CURSO / NÍVEL
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
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

MATRICULAS
REGULARES
91
44
43
39
50
45
46
80
438
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Quadro 7 - Demonstrativo síntese de estudantes matriculados na graduação - 2006
MODALIDADE
Cursos de oferta regular
Cursos de oferta regular - Programa de
Formação de Professores
Cursos de oferta especial - Programa de
Formação de Professores
Cursos de oferta especial - Programa de
Formação de Professores
TOTAL

CONVÊNIO
Município de Feira de
Santana

Nº DE MATRICULADOS
6.979

Municípios

521

Secretaria de
Educação do Estado
da Bahia

438

232

8.170

Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

ESTUDANTES GRADUADOS

Cursos de graduação de oferta regular

A UEFS, em 2006, graduou 1.010 (um mil e dez) estudantes nos diversos cursos, de
oferta regular, cumprindo, sempre, o seu papel na formação de profissionais-cidadãos. Tais
dados encontram-se no Quadro 8.
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Quadro 8 - Demonstrativo de alunos graduados no período 2006
ÁREA
Ciências
Naturais e da
Saúde

Ciências
Humanas e
Filosofia

Letras

Ciências
Exatas e
Tecnologia

CURSO
Licenciatura em Ciências Biológicas
Bacharelado em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Odontologia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Direito
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia
Lic. em Letras com Língua Espanhola
Lic. em Letras com Língua Francesa
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas (FSA)
Lic. em Letras Vernáculas (Sto Amaro)
Engenharia Civil
Licenciatura em Física
Bacharelado em Física
Engenharia Alimentos
Licenciatura em Matemática
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL

CONCLUINTES
2005.1* 2005.2*
26
14
13
12
23
20
38
33
2
19
21
22
23
21
14
14
20
29
34
30
28
27
18
24
23
12
14
14
16
24
41
37
29
23
10
2
5
3
26
29
42
14
484

526
1.010

Fonte: PROGRAD/Secretaria Especial de Registro de Diplomas – Dezembro/2006
* Colação de grau, dos cursos regulares, realizada no exercício de 2006.

Cursos de graduação de oferta especial

Os Cursos do Programa de Formação para Professores, em serviço, conveniados
com as Prefeituras, abrangeram um total de 874 (oitocentos e setenta e quatro) professorescursistas concluintes, sendo que 610 (seiscentos e dez) colaram grau em 2006. Há a
previsão de graduar mais 264 (duzentos e sessenta e quatro) em 2007. Os dados estão no
Quadro 9.
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Quadro 9 - Demonstrativo de estudantes do Programa de Formação para Professores,
em serviço, graduados em 2006 e a graduar no início de 2007
CURSO

Licenciatura em
Pedagogia com
Habilitação nas Séries
Iniciais

MUNICÍPIO
Amélia Rodrigues
Conceição do Jacuípe
Feira de Santana
Itaetê
Muritiba
Ouriçangas
Santo Amaro
Santo Estevão
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
TOTAL

Nº de GRADUADOS
98
84*
91
85
63
88
89**
92
91**
93
874

* Sem data agendada para a colação de grau.
** Colação de grau agendada para janeiro de 2007.
Fonte: PROGRAD/Divisão de Assuntos Acadêmicos – Dezembro/2006.

PROCESSO SELETIVO

Cursos de graduação de oferta regular

A

UEFS

realiza,

semestralmente,

o

Processo Seletivo para os cursos de graduação,
exceto para os Cursos de Engenharia da
Computação, Ciências Farmacêuticas e Medicina
que são realizados, apenas, no início de cada
ano letivo.
Em 2006 o Processo Seletivo registrou
uma concorrência média de 16,48 (dezesseis
vírgula quarenta e oito por cento) com 24.227
(vinte e quatro mil, duzentos e vinte e sete) candidatos para os diversos cursos da
graduação, nos processos ocorridos nos dois semestres, conforme demonstra o Quadro 10.
Neste Quadro não consta a relação de candidatos dos Cursos dos Programas de Formação
para Professores em serviço (Municípios e SEC/BA.).
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Quadro 10 - Demonstrativo de inscritos no PROSEL e relação candidato/vaga por
curso - 2006
2006
CURSOS

Nº de Vagas

Nº de Inscritos

2006.1 2006.2 2006.1
Administração
Lic. e Bacharelado em Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Farmacêuticas*
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação*
Engenharia de Alimentos
Lic. e Bacharelado em Física
Lic. e Bacharelado em Geografia
Lic. em Educação Física
Lic. em História
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas
Lic. em Letras com Língua Francesa
Lic. em Letras com Língua Espanhola
Lic. em Matemática
Lic. em Pedagogia
Medicina*
Odontologia
TOTAL

2006.2

Relação
Candidato/ Vaga
2006.1 2006.2

40
40
40
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
15
20
40
40
30
30

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
15
20
40
40
30

777
811
598
460
622
1290
1115
394
580
449
175
557
541
615
161
495
81
248
356
641
2369
594

803
765
601
449
1305
1245
530
484
205
469
533
528
125
397
84
195
273
523
784

19,42
20,27
14,95
11,50
20,73
32,25
27,87
9,85
14,50
11,22
4,37
13,92
13,52
15,37
12,40
12,37
5,40
12.40
8,90
16,02
78,96
19,80

20,07
19,12
15,02
11,22
32,62
31.12
13,25
12,10
5,12
11,72
13,32
13,20
9,75
9,92
5,60
9,75
6,82
13,07
26,13

785

685

13.929

10.298

17,74

15,03

*O processo seletivo ocorre apenas em um semestre
Fonte: PROGRAD/COPAES – Dezembro/2006

Com o propósito de ampliar a democratização do acesso ao Ensino Superior na
Instituição, o CONSU aprovou, neste ano, através da Resolução 034/06, a reserva de vagas
nos Cursos de graduação para os grupos sociais, historicamente excluídos, contemplando,
assim, estudantes oriundos de escolas públicas, afro-descendentes e índios.

Sala de Espera

Durante o período que antecede o vestibular e, principalmente nos dias de provas, os
pais dividem com os filhos os momentos de ansiedade comuns à situação. É com o objetivo
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de aliviar as tensões e, ao mesmo tempo, promover a integração com a comunidade, que o
Programa Sala de Espera, é realizado na UEFS, durante todo o processo seletivo,
promovendo atividades sócio-culturais e artísticas.

Cursos de graduação de oferta especial

O Processo Seletivo (vestibular) para os cursos que fazem parte dos Programas de
Formação para Professores é realizado em períodos definidos pelas demandas oriundas
do(s) Município(s) e do Estado da Bahia, atendendo às especificidades de cada Programa.
O de Licenciatura em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais, é desenvolvido pela
própria Universidade Estadual de Feira de Santana e, também, em parceria com as
Prefeituras Municipais. Já a Licenciatura nos Cursos das Áreas Básicas é implementado em
parceria com a Secretaria de Educação do Estado.
No geral, a demanda para este fim tem sido crescente, atestando a credibilidade das
instituições envolvidas nestes programas.
O Processo Seletivo Especial para o Curso de Licenciatura em Pedagogia com
Habilitação nas Séries Iniciais, mantido pela UEFS, registrou 590 (quinhentos e noventa)
candidatos inscritos para concorrer às 80 (oitenta) vagas, distribuídas em 40 (quarenta) para
cada turno (vespertino e noturno), ofertadas regularmente. Neste Processo, em 2006, houve
uma concorrência de 7,37 (sete vírgula trinta e sete) candidato/vaga, conforme o Quadro
11.
Quadro 11 - Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Sérias Iniciais:
relação candidato/vaga – Processo Seletivo Especial – Feira de Santana 2006
Cursos

Nº de Vagas

Nº de Inscritos

Relação
Candidato/Vaga
2006.1
2006.2

2006.1

2006.2

2006.1

2006.2

40

*

352

*

8,80

*

40

*

238

*

5,95

*

80

*

590

*

7,37

*

Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação nas Sérias Iniciais
(noturno)
Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação nas Sérias Iniciais
(vespertino)
TOTAL
* Não ocorreu Processo Seletivo
Fonte: PROGRAD/COPAES- Dezembro/2006
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Transferências internas e externas

A UEFS promove, semestralmente, dois Processos Seletivos de Transferências
Interna e Externa para estudantes desta e de outras Universidades. Para tanto, aplicam-se
normas internas, aprovadas pelo CONSEPE que dão balizamento a este processo.
Os cursos que oferecem vagas, freqüentemente, são: Enfermagem, Odontologia,
Direito, Engenharia de Alimentos, Física e Ciências Farmacêuticas. Neste ano, 2006, os
Cursos de Ciências Biológicas, Medicina e Engenharia da Computação ofereceram vagas,
pela primeira vez, para o processo de transferência. Já o curso de Direito não apresentou
vagas neste período. O Curso de Física tem apresentado o maior número de vagas e a
menor concorrência, enquanto que os Cursos de Enfermagem e Odontologia são os mais
concorridos. Dados com detalhamento encontram-se no Quadro 12.
Quadro 12 - Resumo geral do processo seletivo de transferência 2006.1 e 2006.2
Edital

Cursos

Medicina
Odontologia
Enfermagem
001/2006 Biologia
Engenharia da
Computação
Engenharia de
Alimentos
Física
Engenharia da
Computação
Engenharia de
002/2006* Alimentos
Física
Enfermagem
Ciências
Biológicas

Nº de
vagas
04
09
06
05

Nº de
inscritos
161
46
134
18

C/V

Aprovados

Convocados

40,25
5,11
22,33
3,60

85
28
34
06

04
09
06
05

09

24

2,66

09

09

06

04

0,66

01

01

10

01

0,10

00

00

08

23

2,88

*

*

10

00

0,00

*

*

40
05

02
143

0.05
28,60

*
*

*
*

05

17

3,40

*

*

*O Processo Seletivo ocorreu em 17 de dezembro de 2006
Fonte: PROGRAD/COPAES – Dezembro/2006
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Reintegração e reingresso

A UEFS, na posição de uma
instituição pública, tem entre os seus
Programas de acesso ao ensino superior,
os

Programas

Reingresso
Cursos

de

Reintegração

contemplando

oferecidos

pela

todos

e
os

Universidade.

Ambos são voltados para os seus exalunos. O que diferencia um do outro é o
motivo pelo qual o estudante perdeu o
vínculo com a Instituição. O Programa de
Reintegração destina-se aos estudantes dos Cursos de graduação que tiveram suas vagas
canceladas por abandono, não renovação de matrícula, ou por não obterem o desempenho
com aproveitamento nas disciplinas, em curso, no tempo exigido pelas suas normas
internas. Já o Programa de Reingresso é destinado aos estudantes que colaram grau em
umas das modalidades do Curso (Licenciatura e Bacharelado) e solicitam o retorno para
concluir os estudos em outra modalidade. Para ambos os Programas, a UEFS oferece 10%
(dez por cento) das vagas correspondentes às oferecidas no módulo do vestibular, e o
processo seletivo se respalda na avaliação do Histórico Escolar. O exame é realizado pelos
Colegiados de Curso, submetendo os processos à Câmara de Graduação para aprovação
posterior na instância do CONSEPE. Os Quadros 13 e 14 demonstram o número de
inscritos e selecionados no Programa de Reintegração e Reingresso para o ano de 2006.
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Quadro 13 - Demonstrativo de ingressos nos cursos de graduação pelo Programa de
Reintegração - 2006

Medicina
Enfermagem
Odontologia
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Farmacêuticas
Direito
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Lic. e Bach. em Física
Lic. e Bach. em Ciências
Biológicas
Lic. e Bach. em Geografia
Lic. em Educação Física
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
Engenharia da
Computação

3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4

Candidatos
inscritos
2006.1
3
15
16
12
1
5
1
3
13

4
4
4
2

6
1
6
1

4
1
4
0

7
6
-

2

-

-

1

2

2

2

2

4
4
4
3

3
2
2
-

1
2
2
-

9
9
2
-

TOTAL

78

92

41

94

VAGAS

CURSO

Candidatos Candidatos Candidatos
convocados inscritos
convocados
2006.1
2006.2
2006.2*
2
1
1
4
14
4
19
4
12
1
0
4
3
0
1
3
1
4
5

* O Processo Seletivo de Reintegração 2006.2 está em andamento.
Fonte: PROGRAD – Dezembro/2006

Quadro 14 - Demonstrativo de ingressos nos cursos de graduação pelo Programa de
Reingresso - 2006
CURSO
Licenciatura e
Bacharelado
em Geografia
TOTAL

VAGAS

Candidatos
Inscritos
2006.1

Candidatos
Convocados
2006.1

Candidatos
Inscritos
2006.2

Candidatos
Convocados
2006.2

04

11

04

07

*

04

11

04

07

* Conclusão do processo seletivo em 2007.
Fonte: PROGRAD –Dezembro/2006
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DESEMPENHO DOS CURSOS NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS (ENADE)

Ainda no ano de 2004, em atendimento
à orientação do MEC para participação no
Exame Nacional de Desempenho do Estudante
(ENADE), os Cursos participantes obtiveram os
seguintes conceitos: Licenciatura em Educação
Física (4); Enfermagem (3); Farmácia (5);
Odontologia (5). O curso de Medicina, embora
tivesse participado do ENADE, ficou como
curso sem conceito, porque se é um curso em
implantação, ainda sem estudantes concluintes.
Os cursos de Ciências Biológicas, Engenharia da Computação, Engenharia Civil,
Engenharia de Alimentos, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia
participaram do Exame Nacional de Desempenho do Estudante no ano de 2005, cujo
resultado foi anunciado em 2006, obtendo excelentes desempenhos: Letras (5), Pedagogia
(4), Matemática (3), Engenharia Civil (3) e Ciências Biológicas (3), merecendo destaques
regional e nacional com desempenhos parciais mostrados no Quadro 15.
Em 2006, os cursos que participaram do ENADE foram Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas e Direito. Os resultados serão publicados no início de
2007.
Quadro 15 - Desempenho de cursos no ENADE de 2005
CURSOS

Conceito

C. Biológicas
Eng. Computação
Engenharia Civil
Eng. de Alimentos
Física
Geografia
História
Letras
Matemática
Pedagogia

3
SC
3
1
1
SC
2
5
3
4

Média do Componente
Específico
Ingressantes Concluintes Ingressantes Concluintes
54.4
60.5
22.7
28.6
67.6
33
55.5
54.2
29.3
35.2
39.1
9.2
27.3
12.1
33.1
15.1
3.4
57.8
35.6
23.2
58.4
16.1
32.7
64.7
71.6
31.8
43.1
33.4
44.1
17.5
28.1
51.1
49.7
43.3
52.5
Média da Formação Geral

* O conceito máximo é 5,0. Engenharia da Computação ficou sem conceito porque os seus estudantes estão na
categoria de ingressantes.
Fonte: PROGRAD/INEP – Dezembro/2006
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Além dos resultados satisfatórios que os nossos cursos de graduação apresentam,
um controle de qualidade infalível é o desempenho dos nossos alunos nos concursos a que
são submetidos, obtendo índices invariavelmente altos e colocações singulares. O curso de
Letras com Língua Francesa, por exemplo, possibilitou que a estudante Geisa de Fróes
Freitas, através de concurso nacional, ao lado de 50 concorrentes, seja a autora de um dos
100 textos que compõem o livro Educação: importante ou prioritária? publicado em 192
países pela UNESCO. A estudante representou o Brasil em solenidade realizada em Paris.

RECONHECIMENTO DE CURSOS

Em 2006, tivemos a renovação do reconhecimento do curso de Física pelo Conselho
Estadual de Educação - CEE, através do Decreto 10.129 de 24 de outubro 2006, estando as
turmas que colaram grau em 2004.1 e 2004.2 cobertas pelo reconhecimento anterior. Os
Cursos de Ciências Farmacêuticas e de Licenciatura em Letras com Língua Espanhola
encontram-se em processo de renovação de reconhecimento, cujos processos estão em
fase final de elaboração, pelos respectivos Colegiados de Cursos, para posterior
encaminhamento do Conselho Estadual de Educação.
Os Cursos do Programa de Formação para Professores, em serviço, dos municípios
de Feira de Santana, Itaetê, Ouriçangas, Muritiba, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues,
São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde já possuem reconhecimento conferido
pelo CEE, conforme Quadro 16 a seguir. Os cursos de Licenciatura em Pedagogia com
Habilitação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental de outros municípios, assim como os
Cursos do Programa de Formação para Professores de 5ª à 8ª séries e Ensino Médio
(Ciências Biológicas, Geografia, História, Matemática e Letras Vernáculas nos Pólos de
Feira de Santana e Santo Amaro) tiveram os processos de reconhecimento encaminhados
ao Conselho Estadual de Educação, tendo, na sua maioria, sido visitados por comissão
verificadora in loco.
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Quadro 16 - Processo de reconhecimento dos cursos do Programa de Formação para
Professores, convênio com municípios, em 2006
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
(Irará)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Muritiba)
Pedagogia - Séries Iniciais
(Santo Amaro)
Licenciatura em Ciências
Biológicas
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em História
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Letras
Vernáculas – Feira de Santana
Licenciatura em Letras
Vernáculas – Santo Amaro

Processo de
Reconhecimento
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Reconhecido pelo CEE
Encaminhado ao CEE
Encaminhado ao CEE
Reconhecido pelo CEE
Encaminhado ao CEE

Observações
Decreto 10.119 de 10 de outubro de
2006
Decreto 10.120 de 10 de outubro de
2006
Decreto 9.615 de 01 de novembro de
2006
Decreto 9.615 de 01 de novembro de
2006
Decreto 9.615 de 01 de novembro de
2006
Decreto 9.615 de 01 de novembro de
2006
Decreto 9.813 de 20 de fevereiro de
2006
Decreto 9.778 de 7 de fevereiro de
2006
Processo de reconhecimento em
tramitação no CEE
Processo de reconhecimento em
tramitação no CEE
Decreto 10.131 de 24 de outubro de
2006
Processo de reconhecimento em
tramitação no CEE

Encaminhado ao CEE

Visitado pela Comissão Verificadora

Encaminhado ao CEE
Encaminhado ao CEE
Encaminhado ao CEE

Visitado pela Comissão Verificadora
Visitado pela Comissão Verificadora
Visitado pela Comissão Verificadora
Aguardando visita da Comissão
Verificadora

Encaminhado ao CEE
Encaminhado ao CEE

Visitado pela Comissão Verificadora

Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

AÇÕES DE MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

A UEFS, ao longo desses trinta anos de funcionamento, muito tem a dizer em prol da
busca incessante e do seu compromisso com a qualidade do Ensino e com a formação de
cidadãos, contribuição que ultrapassa os limites da formação técnica.
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Mesmo considerando algumas dificuldades, a Instituição manteve assegurada a
qualidade do ensino em ambos os níveis, ou seja, graduação e pós-graduação. Para isso,
adotou ações que se concentram na manutenção da política de capacitação docente na sua
área de atuação, no estímulo aos programas de pesquisa e extensão, na realização de
concursos públicos para professores já titulados e nas adequações curriculares. Ao lado
dessas iniciativas, buscou, também, implementar Programas Institucionais, que propiciaram
as viagens de campo como complemento da sala de aula, apoiar os estudantes na
realização de estágios curriculares em outros estados brasileiros e realizar melhorias no que
tange à construção, ampliação e adequação dos espaços acadêmicos.

Viagens de campo

As Viagens de Campo constituem-se em um dos
aspectos distintivos da vida universitária, tanto para
professores quanto para estudantes. É uma prática que
vem contemplando a produção do conhecimento em
todos os Cursos oferecidos.
No ano de 2006, até o mês de dezembro, foram
registradas 123 (cento e vinte e três) viagens para
diversas regiões da Bahia e em Mangue Seco – Sergipe, envolvendo estudos e pesquisas.
Verificou-se que o curso de Geografia realizou o maior número de viagens, 21 (vinte e uma),
seguido de Ciências Biológicas, com 18 (dezoito). Os Cursos que realizaram menor número
de viagens são os de Ciências Farmacêuticas, Pedagogia - Habilitação nas Séries Iniciais
do Ensino Fundamental - e Medicina, com apenas uma viagem no ano de 2006. No Quadro
17 constam as viagens realizadas pelos cursos, com o roteiro e com a quantidade anual.
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Quadro 17 - Viagens de campo realizadas pelos cursos em 2006
CURSOS
ATENDIDOS
Administração
Ciências
Biológicas
Economia
Ciências
Contábeis
Ciências
Farmacêuticas

ROTEIRO
Alagoinhas / Camaçari / Salvador / Valente
Antônio Cardoso / Salvador / Ilha de Itaparica / Cabaceiras do
Paraguassu / Barra do Itariri / Camaçari / Cruz das Almas /
Barra do Jacuípe / Lençóis / Mucugê / Madre de Deus / Milagres
/ Morro do Chapéu / Sitio do Conde / Santo Amaro / São
Francisco do Conde / Santa Terezinha / Serra da Jibóia
Juazeiro / Salvador / Valente

Nº DE
VIAGENS
4
18
03

Alagoinhas / Salvador

02

Alagoinhas

01

Porto Seguro / Andaraí / Salvador / Mata de São João /
Cachoeira / Santo Amaro / São Félix / Iraquara / Banzaê /
Letras e Artes
Lençóis / Barra / Jaguararipe / Paulo Afonso / Rio de Contas /
Ilhéus / Cachoeira
Pedagogia
Salvador
Hab. Séries
Iniciais
Alagoinhas / São Gonçalo / Salvador / Camaçari / Cruz das
Engenharia
Almas / Cachoeira / Entre Rios / Ipirá / Nova Soure / Ilhéus /
de Alimentos
Iraquara / Uruçuca / Valente
Antonio Cardoso / Cachoeira / Iraquara / Igatu / Porto Seguro /
Pedagogia
Rio de Contas / Santo Amaro / São Félix / Salvador / Mata de
São João
Salvador / Mangue Seco / Nazaré, Valença, Ituberá e Boipeba /
Porto Seguro , Santa Cruz de Cabrália / Juazeiro, Sobradinho e
Casa Nova / Lage, Mutuípe, Ubaíra, Maracás / Utinga e Morro
do Chapéu / Morro do Chapéu / Mata de São João e Barra da
Geografia
Jacuípe / São Gonçalo / Pilão Arcado / Valente / Itaberaba /
Itatim / São Gonçalo / Lençóis / Camaçari / Cruz das Almas /
Mucugê / Barreiras, Luis Eduardo, Catolândia, São Desidério /
Rio de Contas, Livramento de Brumado, Barra e Bananal
Alagoinhas / Camaçari / Salvador / Conceição da Feira /
Engenharia
Lençóis, Palmeiras e Iraquara / Vitória da Conquista / Serrinha /
Civil
Simões Filho
Educação
Cachoeira / Salvador / Jequié
Física
Lençóis e Igatu / Salvador / Santo Amaro / Mata de São João /
Rio de Contas / Iraquara / Banzaê / Cachoeira / Maragogipe /
História
Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália / Rio de Contas e Barra
/ Igatu e Mucugê / Lençóis
Cachoeira / Iraquara / Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália /
Matemática
Mata de São João / Rio de Contas e Barra / Santo Amaro,
Cachoeira e São Félix / Salvador
Medicina
Alagoinhas
Odontologia
Alagoinhas / Madre de Deus / Salvador
TOTAL
Fonte: PROGRAD - Dezembro/2006

16

01
13
09

21

08
03
13

07
01
03
123
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Programa de Monitoria

Com

o

objetivo

de

estimular

o

interesse para o exercício do magistério,
trabalhando, ainda em curso, uma formação
profissional que se quer continuada, o
Programa

de

Monitoria,

através

de

publicações de editais anuais, propicia a
participação de estudantes da graduação a
concorrerem

às

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
quanto por parte dos estudantes de todos os cursos de graduação. Esta procura vem,
gradativamente, alterando o perfil, anteriormente, existente, quando alguns cursos
demonstravam um interesse maior para a iniciação científica. O Quadro 18 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 desses monitores em outros cursos que não
exclusivamente o seu, o que se configura em um exercício de transdisciplinaridade.
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 às normas da Resolução CONSEPE 40/2001. Considerando a natureza
do trabalho desenvolvido pelo monitor e o objetivo do Programa, é permitido ao estudante
permanecer na monitoria após um ano, desde que submetido a novos processos seletivos e
logrando aprovação. Neste ano, o Curso que conquistou o maior número de bolsa foi o de
Engenharia de Alimentos, com 09 (nove), seguido do Curso de Direito com 08 (oito).
A maioria dos bolsistas encerrará o contrato da bolsa Monitoria em maio do próximo
ano, 2007, e, por tal motivo, a Pró-Reitoria de Graduação iniciou, ainda em 2006, um novo
processo seletivo de propostas de autoria dos professores pleiteantes, cuja conclusão está
prevista para 2007.
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Quadro 18 - Distribuição geral de bolsas oferecidas por curso – ano 2006
DEPARTAMENTO DOS
ORIENTADORES
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

LETRAS E ARTES

CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

TECNOLOGIA

EDUCAÇÃO
CIÊNCIAS EXATAS
FISÍCA

SAÚDE

CIÊNCIAS HUMANAS E
FILOSOFIA
TOTAL GERAL

CURSO
Biologia
Letras com Língua Espanhola
Letras com Língua Francesa
Letras com Língua Inglesa
Letras Vernáculas
Subtotal
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Ciências Econômicas
Subtotal
Eng. Civil
Eng. da Computação
Eng. de Alimentos
Subtotal
Pedagogia
Pedagogia Séries Iniciais
Subtotal
Matemática
Física
Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Odontologia
Subtotal
Geografia
História
Subtotal
Total de Bolsas
Cursos Atendidos
Bolsas por Curso

NO DE BOLSAS
7
1
5
13
8
5
13
4
1
9
14
4
4
4
4
3
4
7
2
16
2
2
4
72
15
5

Fonte: PROGRAD, Dezembro/2006

Esta ação possibilitou que a UEFS contratasse, neste ano de 2006, 58 (cinqüenta e
oito) novos monitores, através de um processo que se iniciou em 2005, conforme
demonstrado no Quadro 19, a seguir.
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Quadro 19 - Demonstrativo de ocupação das vagas em 2006 do Programa de Monitoria
Edital

Vagas
oferecidas

Nº de
inscritos

Inscrições
deferidas

Convocação

Contra
-tação

Exoneração
a pedido

01/2005

72

279

278

59

58

01

Vagas
ociosas em
12/2005
13

Fonte: PROGRAD, Dezembro/2006

Adequação dos instrumentos legais

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação propôs uma norma de ensino de graduação,
que 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 desses cursos. A proposta traz como novidades:
a) a regulamentação do estágio curricular obrigatório e o não-obrigatório;
b) o trabalho final de curso que será obrigatório para todos os cursos;
c) a regulamentação da aceleração de estudos para estudantes de destacado
desempenho;
d) a redefinição dos critérios de jubilamento;
e) a definição de prazos de tramitação de processos acadêmicos dos estudantes,
dentre outras medidas.
A Câmara de Graduação do CONSEPE aprovou e o CONSU homologou, através da
Resolução 46/2006, a Norma sobre Avaliação de Aprendizagem que orienta procedimentos
relacionados à avaliação e revisão de avaliações quando requerida pelos discentes.

Implantação do período de avaliação e planejamento acadêmico

De forma permanente foi introduzido no calendário acadêmico o período de
avaliação e planejamento acadêmico dos cursos, que 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
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dos docentes, visando a 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, obtiveram resultados que se desdobraram em
ações de melhorias da sua qualidade. Considerando que o estabelecimento de uma nova
cultura institucional, baseada na avaliação e no planejamento, demanda algum tempo, esta
iniciativa, por ser positiva, propiciará a paulatina ampliação da participação dos docentes.

Acompanhamento das atividades docentes

A PROGRAD, considerando sua atribuição de acompanhamento das atividades
docentes, iniciou a implantação de um banco de dados com as seguintes informações:
qualificação, titulação, disciplinas lecionadas, carga horária em sala de aula e 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. Estes dados já foram
utilizados para a avaliação das solicitações de concursos públicos para professor, pelos
Departamentos, no final do ano de 2006.
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, que se encontra
em apreciação.

Contratação de docentes

No final de 2005 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 34 (trinta e quatro) docentes durante o ano de 2006,
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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 strictosensu.
Aliado à ação de nomeação de docentes efetivos, a PROGRAD foi mais rigorosa na
avaliação de contratação de professores substitutos, levando as Áreas a assumirem 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.
Ainda em 2006, para atender às demandas dos Cursos recém-implantados e outros
Cursos que tiveram a oferta de novas disciplinas, face às reformulações dos currículos, a
UEFS publicou o Edital 01/2006 para preenchimento de novas vagas, através de concursos
públicos. O Quadro 20 apresenta um demonstrativo da atual demanda para concursos que
serão realizados no ano de 2007.
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Quadro 20 - Demonstrativo de vagas aprovadas em 2006 para concurso Público para
professor a ser realizado em 2007

SAÚDE

DEPTO

ÁREA/ MATÉRIA /
DISCIPLINA

EXATAS

REGIME
DE TRABALHO

FORMAÇÃO/
TITULAÇÃO MÍNIMA
EXIGIDA
Graduação em Ciências
Farmacêuticas e
Especialização

VAGAS

Tecnologia
Farmacêutica

Aux.

DE

Estágio
Supervisionado com
Ênfase em Farmácia
Hospitalar

Aux.

DE

Vigilância Sanitária

Aux.

DE

Fitoterapia
Farmacologia,
Farmacocinética e
Farmacodinâmica

Aux.

DE

Aux.

DE

Otorrinolaringologia

Aux.

40

Patologia Clínica

Aux.

40

Farmacologia Clínica
e Terapêutica

Aux.

40

Assist.

DE

Adj.

40

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Assist.

DE

Mestrado

01

Mestrado

01

Farmacotécnica e
Cosmetologia

TECNOLOGIA

CLASSE

Ortopedia e
Traumatologia
Linguagens de
Programação e
Compiladores
Teoria da
Computação e
Algoritmos
Redes de
Computadores e
Sistemas Digitais
Processamento Digital
de Sinais
Arquitetura e
Organização de
Computadores
Automação Industrial
Redes de
Cumunicação Digitais
Comunicações
Digitais
Computação Visual

TOTAL
Fonte: PROGRAD, Dezembro/2006

Assist.

DE

Graduação em Ciências
Farmacêuticas e
Especialização
Graduação em Ciências
Farmacêuticas e
Especialização
Especialização
Graduação em Ciências
Farmacêuticas e
Especialização
Graduação em Medicina
e Especialização
Graduação em Medicina
e Especialização
Graduação em Medicina
e Especialização
Graduação em Ciências
Farmacêuticas e
Mestrado
Graduação em Medicina
e Doutorado

01

01

01
01
01
01
01
01
01
01

19
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Diagnóstico das condições de oferta dos cursos

A PROGRAD, considerando a demanda existente, iniciou no final de 2005,
permanecendo em 2006, 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, os representantes do
Departamento, do Diretório Acadêmico e um estudante de cada semestre do curso. Este
procedimento tem refletido e contribuído para o estudo de requalificação da infra-estrutura
didática para o ensino de graduação.

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 PósGraduação (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, priorizouse 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, verificou-se que diversos cursos apresentaram melhoria das condições de
oferta, principalmente na requalificação dos laboratórios didáticos, nos Departamentos de
Tecnologia, Ciências Biológicas, Letras e Artes, Saúde, Física e Exatas.
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ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

O desenvolvimento e a modernização
de uma região estão associados à existência
de

recursos

quantidade
atender

e

às

capacitados

qualidade

suficientes

necessidades

extraordinário
impossível

humanos

avanço

fornecer

do

locais.

em
para

Com

o

conhecimento

é

treinamento

completo

apenas na graduação e, por esta razão, 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 UEFS tem como uma de suas metas a capacitação de seus alunos nos vários
níveis e, para tanto, tem, nos últimos anos, adotado como uma das suas políticas o
fortalecimento da pós-graduação, especialmente nos níveis de Mestrado e Doutorado. Os
Cursos de Especialização oferecidos são voltados para a atualização em uma área
específica e, em grande parte, embriões para a Pós-Graduação Stricto Sensu.
Em 2006 foram oferecidos 17 (dezessete) cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, por
07 (sete) departamentos, em diversas áreas do conhecimento, desde as mais clássicas
como História, Matemática e Letras, até áreas que despontaram no final do Século XX,
como Biologia Molecular e Engenharia da Computação. Ao todo são 391 (trezentos e
noventa e um) alunos matriculados, com destaque para a área de Letras e Desenho
(Quadro 21).
Quadro 21 - Cursos de pós-graduação lato sensu por Departamento
DEPARTAMENTO
BIO
CHF
EDU
EXA
LET
SAU
TEC
TOTAL

Qtde. de Cursos
03
01
02
03
04
02
02
17

Fonte: Arquivos da PPPG – UEFS.

Turmas
03
02
02
04
05
02
02
20

Alunos
13
30
70
64
132
23
59
391
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Destacamos os cursos de Especialização em 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, com as
primeiras turmas implementadas em 2006, e o Curso de Especialização em História, que foi
a base para o Programa de Pós-Graduação em História aprovado este ano pela CAPES.
Os Programas de Pós-Graduação em níveis de Mestrado e Doutorado, além de
promoverem o aprofundamento do conhecimento em uma determinada área, capacitam o
profissional para a carreira científica. Em relação à Pós-Graduação Stricto Sensu foram
oferecidos, em 2006, 09 (nove)3 cursos de Mestrado e 04 (quatro) cursos de Doutorado.
Estão matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu, 239 (duzentos e trinta e nove) alunos,
com crescimento de quase 100% (cem por cento) em relação ao ano de 2005. Cerca de
21% dos alunos são do nível de doutorado (Quadro 22 e 23).
Quadro 22 - Demonstrativo de cursos da pós-graduação stricto sensu em
funcionamento em 2006
DEPARTAMENTO
BIO
CHF*
EDU/EXA**
EXA
LET
SAU
TEC
TOTAL

Quantidade de Cursos
Mestrado
Doutorado
02
02
01
01
01
01
02
01
01
01
09
04

Alunos Matriculados
Mestrado
Doutorado
54
46
15
05
08
56
47
08
188
51

* Sem alunos matriculados, abertura do Edital em Dezembro de 2006.
** Curso Multidisciplinar que envolve os Departamentos de Educação e de Ciências Exatas.
Fonte: PPPG - Dezembro/2006

3

Não está contabilizado o Mestrado em Desenvolvimento Sustentável, oferecido pela Universidade de Brasília UnB, em parceria com o Centro de Recursos Ambientais – CRA, com a chancela da UEFS, com um aluno desta
Universidade.
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Quadro 23 - Demonstrativo de cursos da pós-graduação stricto sensu oferecidos em
2006
Alunos Alunos
Mest.
Dout.

Cursos
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (M) - Aprovado pela CAPES
Nota – 3
Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D) - Aprovado pela CAPES
Nota – 4
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural (M) Aprovado pela CAPES Nota – 3
Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências
(UFBA/UEFS) (M/D) - Aprovado pela CAPES Nota – 4
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (M/D) - Aprovado pela CAPES
Nota – 4
Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do
Ambiente (M) - Aprovado pela CAPES Nota – 3
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (M) - Aprovado
pela CAPES Nota – 3
Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (M) Aprovado pela CAPES Nota – 3
Programa de Pós-Graduação em História* (M) – Aprovado pela CAPES Nota –
3
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (D) – Aprovado pela
CAPES Nota - 4
TOTAL
* Sem alunos matriculados, abertura do Edital em Dezembro de 2006.

47

-

24

37

43

-

15

05

30

09

08

-

08

-

13

-

-

-

188

51

Fonte: PPPG - Dezembro/2006

No ano de 2006 foram aprovados pela CAPES (Quadro 24), para implantação em
2007, o Programa de Pós-Graduação em História em nível de Mestrado e o Doutorado em
Ciência da Computação, uma associação vitoriosa da UFBA/UEFS/UNIFACS. Esse
doutorado inaugura um novo modelo, aceito experimentalmente pela CAPES, em que são
reunidos os melhores professores e pesquisadores de determinada área estratégica visando
à formação de novos doutores nesses domínios. Nesse caso, especificamente, é inusitada a
reunião de duas universidades públicas sendo uma federal e outra estadual e uma
universidade privada.
Quadro 24 - Cursos da pós-graduação stricto sensu aprovados em 2006
DEPARTAMENTO

CURSO

TECNOLOGIA

Doutorado em Ciência da Computação

CIÊNCIAS
HUMANAS E
FILOSOFIA

Programa de Pós-graduação em
História – Mestrado

Fonte: PPPG – Dezembro/2006

SITUAÇÃO
Aprovado pela CAPES nota
4, seleção realizada
Aprovado pela CAPES nota
3, seleção em andamento
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A partir de 2006 a UEFS passou a ser a sede universitária na Bahia do Curso de
Mestrado em Desenvolvimento Sustentável, do Centro de Desenvolvimento Sustentável
(CDS) da Universidade de Brasília. Este programa, que inclui também o CRA (Centro de
Recursos Ambientais da Bahia), visa à formação de duas turmas de Mestrado com esse
modelo e, ao mesmo tempo, prevê a formação de Doutores e Pós-Doutores da UEFS no
CDS/UnB

com

vistas

à

implantação

de

um

Programa

de

Pós-Graduação

em

Desenvolvimento Sustentável próprio da UEFS a partir de 2009.
É importante ressaltar que a expansão dos cursos de mestrado e doutorado atingiu
quase 300% nos últimos anos, pois em 2004 contávamos com apenas 03 (três) Mestrados e
01 (um) Doutorado. Para a consolidação da Pós-Graduação, especialmente a stricto sensu,
houve o estabelecimento de um planejamento de longo prazo como parte do Planejamento
Estratégico, com uma forte ênfase na capacitação docente, priorização de contratação de
docentes para as classes de Adjunto e Titular, para o desenvolvimento pleno das atividades
de ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa, e investimento em infra-estrutura de
pesquisa dentro das possibilidades institucionais, mais especialmente a busca de
financiamentos externos para a Pós-Graduação.
Nesse sentido, em 2006 destaca-se o aumento de 44% (quarenta e quatro por cento)
no convênio institucional com a CAPES, o que propiciou a expansão das bolsas para
docentes (PICDT/CAPES) extensiva a 26 (vinte e seis) docentes da UEFS e 33 (trinta e três)
discentes dos Programas de Pós-Graduação da UEFS (DS/CAPES), sendo 08 (oito) para o
nível de doutorado (Quadro 25). Além da CAPES, contamos com o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), que financia projetos de Mestrado e
Doutorado dos Docentes e estudantes de pós-graduação da Bahia e bolsas de Mestrado,
Doutorado, Apoio Técnico e Inovação, essas duas últimas também podendo ser associadas
com a pós-graduação. Os programas de pós-graduação contaram com bolsas de Mestrado
e Doutorado do CNPq, sendo que, no caso de doutorado, estas vêm acompanhadas pela
taxa de bancada para o aluno. Assim, é importante destacar que todos os alunos dos
mestrados e doutorados da UEFS que não têm vínculo funcional, tiveram, em 2006,
assegurada a dedicação exclusiva à pós-graduação através de bolsas da FAPESB e da
CAPES/DS, o que propicia a conclusão do curso em menor tempo e a melhoria da
qualidade dos trabalhos em desenvolvimento.
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Quadro 25 - Demonstrativo do número de bolsistas dos cursos da pós-graduação
stricto sensu oferecidos pela UEFS (CAPES/FAPESB/CNPq)
Cursos
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (M)
Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D)
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade
Cultural (M)
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (M/D)
Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências
da Terra e do Ambiente (M)
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e
Ambiental (M)
Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e
Interatividade (M)
TOTAL

Alunos
Mest.
03
09

Alunos
Dout.
06

04

-

02

02

02

-

03

-

02

-

25

08

Fonte: PPPG - Dezembro/2006

Associando as pós-graduações lato e stricto sensu, em 2006, a UEFS possui um
total de 631 (seiscentos e trinta e um) alunos, registrando um significativo acréscimo de
relação ao ano de 2005.
Destaca-se, também, em 2006, a conclusão da primeira turma de alunos
matriculados no Programa de Pós-Graduação - Doutorado em Botânica, iniciado em 2002, o
primeiro exclusivo da Instituição e de uma Universidade Estadual da Bahia. Até a presente
data, foram defendidas 08 (oito) teses de doutorado.
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PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Articulando conhecimentos e orientando o desenvolvimento regional

CAPACITAÇÃO DOCENTE

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 mais de 79,6%
(setenta e nove vírgula seis por cento) do seu
corpo docente constituído de mestres 353
(trezentos e cinqüenta e três) e doutores 248
(duzentos e quarenta e oito), muito acima do
mínimo legalmente exigido de 33% (trinta e três). Desses doutores, 10 (dez) são bolsistas
de produtividade do CNPq. Esse percentual tende a progredir, já que, conforme demonstra o
Quadro 26, 137 (cento e trinta e sete) professores encontram-se em capacitação, sendo 22
(vinte e dois) para Mestrado e 109 (cento e nove) para Doutorado. Desse total, 69 (sessenta
e nove) são bolsistas de diversas fontes. Cabe ressaltar ainda, que 06 (seis) docentes
encontram-se em capacitação para Pós-Doutorado.
Quadro 26 - Docentes em capacitação

Mestrado

Douto
-rado

PósDout.

TOTAL

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 de
Bolsa)
Total Docentes Afastados

03
03
-

23
24
01
15

-

26
27
01
15

-

-

-

03

08

73

06

87

Docentes Cursando Pós-Graduação sem Afastamento
Docentes Cursando Pós-Graduação na UEFS
Total Sem Afastamento

07
07
14

33
03
36

-

40
10
50

Total de Docentes em Capacitação

22

109

06

137

Docentes que concluíram em 2006

01

08

05

14

Especificação

Fonte: Arquivos da PPPG - UEFS
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Cabe ressaltar ainda, que todos os docentes e técnicos da UEFS em capacitação,
que reuniram as condições necessárias, foram contemplados com bolsa dos órgãos citados
ou da própria UEFS (Programa PACDT- Capacitação). Assim, no Programa de Capacitação
Docente (CAPES/FAPESB) foram concedidas 03 (três) bolsas para mestrado e 23 (vinte e
três) bolsas para doutorado. Por seu turno, no Programa de Capacitação Docente (PACDT),
foram concedidas 03 (seis) bolsas para mestrado e 24 (vinte e quatro) para doutorado,
conforme quadro.
O investimento em 2006 em capacitação docente foi da ordem de R$ 419.401,64
(quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e um reais e sessenta e quatro centavos)
através do programa de Ajuda de Custos para Docentes e Técnicos (PACDT/UEFS), e de
R$ 220.489,00 (duzentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e nove reais) através do PICDT/
CAPES. Como se pode notar, o investimento na capacitação docente, com recursos
próprios, é duas vezes maior do que com recursos advindos de outras fontes.

PROJETOS, GRUPOS E REDES DE PESQUISA

Com o notável crescimento do número de Doutores, a Universidade amplia, por
conseqüência, a sua competência para captar recursos junto às agências de fomento, sendo
um dos fatores responsáveis pelo apreciável crescimento do número de projetos de
pesquisa cadastrados em 2006 e pela melhoria das condições de funcionamento dos
laboratórios.
Desse modo, a pesquisa, no âmbito da UEFS, tem sido responsável por grandes
conquistas, tais como a qualificação do ensino de graduação, implantação e a consolidação
gradativa dos programas de pós-graduação stricto-sensu, a melhoria na infra-estrutura à
pesquisa, e o estabelecimento de cooperação técnica científica no país e no exterior.
Comprometida

com

o

desenvolvimento

sócio-econômico

da

Região

e,

particularmente, com a qualidade de vida das populações que habitam esta parte do semiárido 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
280 (duzentos e oitenta) distribuídos pelas seguintes linhas: Biodiversidade, Recursos
Genéticos e Biotecnologia, Meio Ambiente e Tecnologias Limpas, Ciências Humanas,
Língüística, Letras, Arte, Cultura e Resgate da Memória, Estudos em Línguas Estrangeiras,
Saúde Coletiva, Astronomia e Física da Matéria Condensada, de modo que 40% dos
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projetos de pesquisa estão voltados para estudos específicos do semi-árido, região
prioritária de atuação.
A área de Biodiversidade, Recursos Genéticos e Biotecnologia desenvolve
atividades de estudos florísticos e faunísticos, definição de estratégias de manejo
sustentável dos recursos bióticos, caracterização genômica e química da biodiversidade. A
esta área está associado o Programa de Pós-graduação em Botânica, em nível de Mestrado
e Doutorado, com estudos que vão desde o levantamento e taxonomia da flora e fungos, até
biologia molecular e sistemática molecular de plantas e fungos, possuindo, também, um dos
maiores bancos de DNA de plantas no Brasil. Estas amostras estão acomodadas no
Herbário que, desde 2003, é credenciado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), como
fiel depositário de Amostras de Componentes do Patrimônio Genético. Estudos químicos
desta biodiversidade, que envolvem a caracterização micromolecular de espécies de
interesse e a obtenção de óleos voláteis de plantas aromáticas entre outros, são
acompanhados por ensaios farmacológicos para a obtenção de substâncias bioativas
precursoras de possíveis novos fármacos. A área de fauna possui grupos em entomologia,
em animais peçonhentos, peixes e aves. Todas essas pesquisas da biota estão associadas
ao estabelecimento de bancos de germoplasma ex situ, garantindo assim a preservação de
parte da diversidade genética em grupos de interesse econômico e/ou ecológico,
particularmente de forrageiras, medicinais, frutíferas e ornamentais. Parte destas atividades
é realizada através do Instituto do Milênio do Semi-árido, (www.imsear.org.br), que congrega
03 (três) projetos multidisciplinares e multi-institucionais, com mais de 15 Instituições
participantes, sob a coordenação da UEFS, financiados pelo MCT/CNPq e envolvimento dos
Departamentos de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Saúde. São estes os projetos:
1) O Instituto do Milênio do Semi-árido (IMSEAR), iniciado em 2003 e concluído em
dezembro de 2006, com a publicação de uma série composta por seis livros que mostram os
principais resultados obtidos;
2) o IMSEAR II, iniciado em 2006, e em desenvolvimento por mais três anos, dará
continuidade às atividades já desenvolvidas no IMSEAR, especialmente em relação à
utilização de forma sustentável das plantas do Semi-árido; e
3) o Programa de Biodiversidade do Semi-árido, iniciado em 2005, e que está
realizando inventários da flora, fauna e microorganismos, dentro das ecorregiões propostas
para o Semi-árido, além de promover a conservação, informatização e disponibilização online das coleções científicas do Semi-Árido.
Com estudos voltados para as áreas de biodiversidade, bioprospecção, conservação
de recursos genéticos e hídricos, o resultado destas cooperações e dos trabalhos
desenvolvidos, implantou-se o Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, e uma área
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emergente, ligada à biotecnologia, engenharia de alimentos, foi fortalecida, passando a
apresentar trabalhos, principalmente em leite e derivados.
Tais projetos fornecem um aporte substancial de recursos, que disponibilizam à
UEFS equipamentos e condições de trabalho privilegiadas, nas áreas envolvidas com os
mesmos.
A área de Meio ambiente e Tecnologias Limpas inclui grupos de pesquisa em
geoprocessamento e sensoriamento remoto, tratamento e aproveitamento de resíduos,
recuperação de água, educação ambiental, catálise e adsorção. O grupo de resíduos sólidos
está associado ao de Educação ambiental, que tem como base norteadora a
sustentabilidade

ambiental,

através

da

Educação

ambiental

como

elemento

de

transformação social. O programa iniciou sua atividades em 1991, com projetos de coleta
seletiva e reciclagem do lixo no campus da UEFS, passando, depois, a prestar assessorias
a prefeituras de pequenos municípios da região de Feira de Santana. O grupo de pesquisa
em Inovação da Construção Civil, além de atuar na área de aproveitamento de resíduos da
construção civil, desenvolvendo atividades de pesquisa em gestão de empreendimentos
habitacionais de interesse social com ênfase no modelo integrado de desenvolvimento de
produtos e gestão da produção para a redução de perda de materiais. Inserido na linha de
Tecnologias limpas encontra-se o grupo de Catálise e Adsorção que está desenvolvendo
estudos do aproveitamento de resíduos vegetais na produção de carvão para adsorção de
metais e corantes. O grupo de geoprocessamento e gestão de recursos naturais desenvolve
e aplica técnicas de processamento de dados geo-referenciados, tais como processamento
digital de imagens, geoestatística bem como metodologias de análise espacial integrada
desses dados utilizando sistemas de informações geo-referenciadas (SIG). Este grupo
estruturou o Programa de Pós-Graduação em Modelagem das Ciências da Terra e do
Ambiente, aprovado pela CAPES e implantado em 2006.
A área de Ciências Humanas, Lígüística, Letras, Diversidade cultural, Arte e
Cultura inclui grupos de pesquisa em lingüística, literatura, edições de texto, desenho e
arquitetura e história. Na linha de lingüística são desenvolvidos estudos de etnolingüística e
dialectologia, do português rural e de línguas em contato, do ensino e aprendizagem do
português como língua materna e do francês como língua estrangeira. Tem-se elaborado
pesquisas sobre documentos escritos para se surpreenderam os fatos lingüísticos de
registros conservadores, bem como estudos sobre a língua falada, em que os informantes
pertencem a faixas distintas de idade e instrução. Em consonância com os estudos
lingüísticos, os estudos críticos de literatura e arte têm se voltado para o resgate da
memória literária do semi-árido e da micro-região de Feira de Santana, mediante edições de
poetas e prosadores editados esporadicamente em jornais, pesquisas de natureza musical
ou plástica sobre as práticas culturais da região. No que diz respeito à memória cultural,
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veiculamos o saber popular através da literatura de cordel, muito ainda em voga nesta
região. Associados a esta área estão o Programa de Pós-graduação em Literatura e
Diversidade Cultural, em nível de mestrado, o mestrado em Desenho, Cultura e
Interatividade e o mestrado em História que acaba de ser implantado. O núcleo de desenho
e artes é responsável por pesquisas que podem levar à recuperação e manutenção do
patrimônio artístico da região, com análises do período artístico de Santo Amaro e
Cachoeira (duas cidades históricas brasileiras), levantamento das pinturas rupestres e
pesquisa sobre a memória visual do desenho urbano. Na área de História atividades como a
avaliação dos Caminhos do Sertão (seus sistemas e redes de intercâmbios coloniais nos
séculos XVIII-XIX), da memória e História do Recôncavo, das memórias do meio rural (como
estratégia de resgate da história ambiental e de enraizamento das comunidades rurais na
região sisaleira da Bahia), da História das ciências na Bahia e da obra e vida de Teodoro
Sampaio, estão em desenvolvimento. Estas atividades aliadas a outras que são
desenvolvidas por grupos em estudos das religiões, das mulheres e relações de gênero, da
cultura e sociabilidade, das transformações familiares estruturam o diversificado painel
cultural baiano. As pesquisas desenvolvidas nesta área têm se revertido em uma produção
científica significativa e criação de veículos próprios de divulgação do conhecimento nas
modalidades impressa e eletrônica.
Na área de Saúde são desenvolvidas atividades ligadas ao Programa de Pósgraduação em Saúde Coletiva, em nível de Mestrado, com linhas de epidemiologia, gestão e
políticas de saúde, odontologia. Um núcleo de Bioética foi implantado na Instituição e o
grupo ligado a este núcleo desenvolve uma Bioética voltada a problemas nacionais (direitos
de crianças não privilegiadas) exercício da autonomia em circunstâncias de pobreza, ética
da pesquisa em países em desenvolvimento e ensino da bioética no Brasil, além de
questões de bioética de fronteira como farmacogenética, terapia gênica, células tronco, etc.
A linha de odontologia executa atividades na odontopediatria, câncer oral, reabilitação oral e
oclusão, periodontia, implantodontia e imaginologia.

Estudos sobre a organização dos

Serviços de Saúde e nas práticas de Saúde, de violência e saúde, de saúde da criança, do
adolescente e da mulher são desenvolvidos, bem como de epidemiologia para o diagnóstico
da situação de saúde das populações, na elucidação de mecanismos causais, na
determinação da eficácia, eficiência e efetividade das intervenções terapêuticas e
preventivas. No 11º Congresso Mundial de Saúde Pública e 8º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva, que aconteceram no Rio de Janeiro, em 2006, a Universidade Estadual de
Feira de Santana teve significativa participação apresentando 87 trabalhos elaborados por
professores mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, por
programas de Extensão e por alunos de graduação dos cursos de Enfermagem, Medicina e
Direito (bolsistas de Iniciação Científica e voluntários).
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A área de Astronomia e Física da matéria condensada desenvolve principalmente
atividades teóricas tais como: investigação de defeitos topológicos em sistemas físicos,
cálculo de manobras orbitais, estudos de semi-condutores e formulação de modelos
evolucionários e ecológicos, bem como de matérias para nanotecnologia. A pesquisa em
áreas experimentais está em crescimento com estudos da utilização de energia solar, bem
como a área de ensino de Física. A Astronomia foi criada com a incorporação do
Observatório Antares pela universidade na década de 90. Este grupo tem produzido
resultados importantes que apontam para a correção do sistema fundamental de referência
e para a determinação do semi-diâmetro do sol, calcularam os ângulos de rotação entre os
sistemas óticos e radio, as condições de variabilidade nas missões espaciais de satélites
sob limitações de combustível disponível e descobriram o pulsar ótico no sistema binário de
raios-X GX1+4. Atua também na divulgação da Astronomia em escolas de ensino médio,
utilizando técnicas com cunho pedagógico para a confecção dos kits didáticos.
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.
Quadro 27 - Síntese dos projetos de pesquisa cadastrados na UEFS
Áreas de conhecimento (Departamentos)
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)
TOTAL

Qtde. Projetos
62
08
34
62
23
55
36
280

Fonte: Arquivos da PPPG - UEFS

Outros indicadores do fortalecimento da atividade de pesquisa são representados
pelo número de grupos cadastrados no CNPq, que passou de 93 (noventa e três) em 2005,
para 121 (cento e vinte um) em 2006 (Quadro 28).
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Quadro 28 - Grupos de pesquisa por área de conhecimento
Área de conhecimento

Ciências Biológicas
Ciências Sociais
Ciências Humanas e Educação
Ciências Exatas e da Terra
Lingüística Letras e Artes
Saúde
Engenharias
Agrárias
TOTAL

Quantidade

23
4
20
29
19
15
9
2
121

Fonte: Arquivos da PPPG – UEFS

Todas as áreas apresentaram crescimento, porém deve ser destacado o das áreas
de Ciências Humanas e de Lingüística, Letras e Artes, que ultrapassou a marca de 50%.
Estes grupos desenvolvem projetos de pesquisa em diversas regiões principalmente
no Nordeste, com ênfase na Região do Semi-Árido. A consolidação dos grupos de pesquisa
pode ser avaliada pelo aumento de projetos institucionais financiados e o estabelecimento
de redes de pesquisa, incluindo projetos interdisciplinares e multidisciplinares.
Neste ano de 2006 manteve-se a tendência observada desde 2003, ou seja, o
aumento de projetos de grupos de pesquisa financiados por diversas fontes, incluindo, além
do MCT/CNPq, FINEP, FNMA e PROBIO, a FAPESB, que se destacou por disponibilizar
substancial investimento para projetos. Neste ano foram 25 (vinte e cinco) projetos (com
25% - vinte e cinco por cento - dos grupos de pesquisa com financiamento), que envolvem
desde o fortalecimento da infra-estrutura da UEFS, para os mestrados e doutorados, até o
desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. O Quadro 29 demonstra a captação de
financiamentos externos para pesquisa.
Quadro 29 - Financiamentos externos para pesquisa - 2006
Modalidades
CNPq
Instituto do Milênio – MCT/CNPq
Petrobrás
MMA
FAPESB
FINEP
PPBio/MCT
RENORBIO/Banco do Nordeste
CAPES (Capacitação de Recursos Humanos)
TOTAL
Fonte: PPPG - Dezembro / 2006

Qtde.
2
2
1
1
30
1
1
1
1
40

Valor (R$)
138.000,00
2.549.339,00
75.000,00
300.000,00
884.429,82
1.300.000,00
400.000,00
400.000,00
849.575,66
6.896.344,48
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A qualidade da pesquisa realizada é comprovada pela análise dos pares e a
aprovação de sua publicação ou apresentação nos vários foros científicos. Nesse sentido, é
cada vez mais forte a pressão externa, especialmente aquela da CAPES ligada à avaliação
dos programas de Pós-Graduação no que tange à publicação de qualidade. Nessa direção a
UEFS tem crescido substancialmente, apresentando uma produção científica que elenca
desde artigos à produção artística e cultural, correspondente a 1500 (mil e quinhentos)
trabalhos publicados, o que a referenda entre as principais instituições de educação superior
do Nordeste. Para a socialização da sua produção científica, a UEFS dispõe de 22 (vinte e
dois) veículos de divulgação, como mostra o Apêndice 1.
A qualidade com que são desenvolvidas as pesquisas é demonstrada pelos
destaques de que têm sido alvo os nossos professores e alunos pesquisadores, em
congressos e órgãos de fomento, que em 2006 foram os seguintes:
Terceiro lugar, Prêmio Joly, categoria graduação, XI Congresso Brasileiro de
Ficologia, UNIVALI-SC - Estudo morfo-taxonômico dos representantes calcificados
de Udoteaceae (Bryopsidales Chlorophyta) ocorrentes no recife costeiro da Ilha de
Itaparica, Bahia, Brasil - Aluno: Paulo Rossi Amorim;
Segundo lugar, Concurso de Fotografia promovido pela Sociedade Brasileira de
Ficologia, nas categorias Microscópio e Natureza – XI Congresso Brasileiro de
Ficologia, UNIVALI-SC - Foto “Medusa” e “Sombrinhas de Sereia” - Prof. Carlos
Wallace do Nascimento Moura; Aluno: Juarez Cosme de Andrade Júnior;
Prêmio Anísio Teixeira CT&I – Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do
Estado da Bahia (SECTI-BA) - orientador de Iniciação Científica, orientador de
Iniciação Científica Júnior e orientador de Iniciação Científica / Iniciação Tecnológica
- Professores Washington Moura e Jardel Gonçalves; Aluna: Rosana Freitas;
Menção honrosa, XI Congresso Mundial de Saúde Pública e VIII Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva – RJ – Avaliação da inter-relação entre saúde
reprodutiva e saúde mental em mulheres de Feira de Santana, Bahia - Graduandos:
Taísa Souza Ribeiro e Francielly Antunes Ramos; Mestranda Paloma de Souza
Pinho; Profª Dra. Maura Maria Guimarães de Almeida e Tânia Maria de Araújo;
Primeiro lugar, III Prêmio Bahia Inovação, SECTI-BA – Plano de negócios:
“Desenvolvimento,

produção

e

comercialização

de

componentes

protéticos

cerâmicos sobre implantes dentários” - Doutorando: Alan Araújo de Jesus;
Mestranda: Juliana Fraga Vasconcelos Senra;
Terceiro lugar, III Prêmio Bahia Inovação, SECTI-BA – Plano de negócios:
“Microteno – Produção de carotenóides através de processos fermentativos
utilizando microrganismos naturais em formulações comerciais para as indústrias
farmacêuticas e de alimentos” – Rodrigo de Queiroz Oliveira (mestrado), Viviane
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Junqueira (bióloga, graduada pela Uefs) e Sandra Aparecida de Assis (professora do
Programa); Orientadores: professores doutores Aristóteles Góes Neto (orientador de
Tecnologia), coordenador do PPGBiotec e Eduardo Guterman (orientador de
Negócios), engenheiro químico com especialização em Administração e Marketing na
Fundação Getúlio Vargas e Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Menção honrosa, Seminário Internacional Fazendo Gênero 7: Gênero e
Preconceitos, Florianópolis, SC. Trabalho "Território, prostituição e identidade: o
conflito pelo poder e autonomia entre travestis e prostitutas em Feira de SantanaBA". Orientadora: professora doutora Acácia Batista Dias.

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Para

o

desenvolvimento

das

atividades

de

pesquisa e visando à inserção de novos talentos em
todas as áreas de conhecimento, a UEFS vem investindo
na concessão de bolsas de Iniciação Científica para
discentes da graduação, com recursos do próprio
orçamento (PROBIC/UEFS) e de outras agências, a
exemplo da FAPESB e do CNPq.
Em 2006, 285 (duzentos e oitenta e cinco) alunos de graduação foram beneficiados
com bolsas do CNPq, da FAPESB e UEFS, e 50 (cinqüenta) alunos do Ensino Médio da
Rede Pública receberam bolsa da FAPESB – Programa de Iniciação Científica Junior, para
atuarem em projetos de pesquisa. Uma evolução muito significativa se verificou em relação
à FAPESB, que aumentou o número de bolsas de 70 (setenta) para 100 (cem),
representando um crescimento da ordem de 50% (cinqüenta 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.
Sem dúvida, a inserção dos alunos logo no início de suas graduações em programas
de Iniciação Científica, além de representar inclusão social, é uma excelente oportunidade
para o engajamento do aluno no aprendizado de técnicas e, especialmente, a oportunidade
de participação em grupos de pesquisa. Tal situação não só o prepara para o mercado de
trabalho, mas especialmente o capacita para a participação em programas de pósgraduação. Nesse sentido deve ser destacado o programa de Iniciação Científica Junior que
começou em 2005 na UEFS com 25 (vinte e cinco) bolsas e duplicou esse número em 2006,
já sendo um sucesso pela abertura de possibilidades para o aluno da escola pública. Para
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atingir este objetivo também merece destaque o Projeto Estudos de Matemática com
Informática, desenvolvido em a parceria com a FAPESB / UEFS / Prefeitura Municipal de
Feira de Santana, cujo propósito é socializar o conhecimento, buscando a inclusão social
digital. Este programa oferece 15 bolsas para estudantes da 7ª a 8ª série.
O Quadro 30 demonstra a distribuição de bolsas de iniciação científica por órgãos de
financiamento, bem como a quantidade de bolsas oferecidas na UEFS no ano de 2006.
Quadro 30 - Bolsas de Iniciação Científica
Modalidades de Bolsa
CNPq – Demanda Espontânea
PIBIC/CNPq
PROBIC/UEFS
FAPESB
FAPESB IC/JUNIOR
TOTAL

Número de Bolsas
06
39
140
100
50
335

Fonte: Arquivos da PPPG - UEFS

As atividades de Pesquisa e Pós-Graduação no ano de 2006 foram encerradas e
avaliadas, através dos eventos: II Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, X Seminário
de Iniciação Científica e o VI Seminário de Programa Institucional Bolsa Extensão
ocorridos em dezembro, com a participação de alunos, funcionários e docentes, com 254
(duzentos e cinqüenta quatro) trabalhos 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

A Extensão Universitária é o segmento que
permite à Academia interagir com a comunidade
externa para troca de experiências e, assim,
ressaltar, descobrir e produzir conhecimentos a
partir da sabedoria popular e promover a interface
com a Instituição. Os Programas e Projetos, que
se estendem por todas as séries do saber,
caracterizam-se por buscar a democratização do
conhecimento acadêmico, incentivando a participação efetiva da comunidade, através de
ações que orientam para atividades interdisciplinares que possam favorecer uma visão
integrada da intervenção social, tendo como objetivo central o desenvolvimento sustentável
desta parte do Semi-Árido.
Na UEFS, a Extensão Universitária fortalece a sua relação com a comunidade,
participando de ações sociais que priorizam a superação das condições de desigualdade e
exclusão ainda existentes; e, à medida que socializa o conhecimento e disponibiliza
serviços, tem a oportunidade de exercer a responsabilidade social que lhe compete e
efetivar o compromisso que assume, através de sua missão, com a melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos.
As diferentes atividades que a Instituição empreende têm como finalidade a
promoção e o desenvolvimento do bem estar físico, espiritual e social, a promoção e a
garantia dos valores democráticos de igualdade de direitos e de participação, o respeito à
pessoa humana e a sustentabilidade das intervenções no meio ambiente.
Assim, a PROEX tem como principal objetivo buscar desenvolver uma Extensão
como instrumento do processo dialético de teoria/prática e como um trabalho interdisciplinar
que favoreça a visão integrada da sociedade.
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EXTENSÃO EM AÇÃO: NÚCLEOS, PROGRAMAS E PROJETOS

A Pró-Reitoria de Extensão vem desenvolvendo ações através de Projetos
Institucionais e Interinstitucionais, visando a contribuir para a democratização, cidadania,
fortalecimento da sociedade civil; para o combate à miséria e à pobreza de forma a atender
demandas expressivas da população, buscando estabelecer a relevância de aspectos
econômicos, políticos, culturais, objeto da ação dos projetos.
Os Programas de Extensão envolvem todos os cursos da UEFS, somando esforços
do corpo docente e discente no atendimento à comunidade, além do vínculo da
Universidade com outros segmentos sociais.
Estes programas representam uma demonstração de que a universidade pode e
deve contribuir com uma parcela de participação comunitária para melhorar as condições de
vida e disseminar conhecimentos e práticas de interesse público, promovendo a cidadania e
a responsabilidade social junto às organizações e aos indivíduos.
As ações desenvolvidas pelos Núcleos, Programas e Projetos de Extensão têm
gerado benefícios para a comunidade/público alvo, possibilitando a realização dialógica
entre a universidade e a sociedade, contribuindo para a integração entre unidades,
departamentos e setores da UEFS e viabilizando a articulação entre diferentes áreas do
conhecimento. O Quadro 31 mostra os programas e projetos por área.
Quadro 31 – Programas e projetos por área de extensão continuada - 2006
Área
Biologia
Educação
Saúde
Meio Ambiente
Trabalho e Ação Social
Interdisciplinaridade
Tecnologia
Total

Institucionais
8
9
10
7
5
1
40

Interinstitucionais
8
6
3
4
2
1
24

Total
16
15
13
7
9
2
2
64

Fonte: Proex – Dezembro/2006

A UEFS, através dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da função
Extensão, realiza e apóia todos os eventos acadêmicos de vocação extensionista, desde
congressos, semanas acadêmicas a eventos educacionais, culturais e esportivos, que têm
por objetivo possibilitar o crescimento acadêmico e a integração com a comunidade. O
Quadro 32 mostra o quantitativo dos eventos de extensão.
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Quadro 32 - Eventos de extensão - 2006
Evento
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
TOTAL

Qtde. Eventos
48
6
2
11
1
46
7
22
1
17
37
82
23
57
16
7
19
82
484

Participantes
4.165
640
560
1.100
160
2.415
2.250
5.000
350
2.068
4.792
2.495
900
1.942
10.455
2.930
3.300
16.000
61.522

Fonte: Proex - Dezembro/2006

A

Pró-Reitoria

de

Extensão

da

UEFS

cumpre

sua

missão

através

do

desenvolvimento de Programas e Projetos Institucionais e Interinstitucionais, os quais
realizam ações de grande abrangência regional. O Quadro 33 demonstra os programas e
projetos realizados.
Quadro 33 - Projetos por área de extensão continuada
ÁREAS
PROJETO / PROGRAMA
ENVOLVIDAS
Incidência Parasitológica Intestinal em Matinha dos
Pretos
Integração de Pessoas com Necessidades
Educativas Especiais através do seu relacionamento
com a natureza
Biologia
Ouricuri: Palmeira economicamente importante no
município de Várzea da Roça
Implantação da Biblioteca do Dispensário Santana
Gestão Etno-Ambiental Pankararé – Bahia
Conhecer, Analisar, Transformar a Realidade Rural –
Capacitação de Professores Rurais
Projeto de Alfabetização: Formação Continuada Prof.
Rurais
Educação
Livro Didático de Feira de Santana – História e
Geografia

INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS /
PREFEITURAS
UEFS /
PREFEITURAS
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ÁREAS
PROJETO / PROGRAMA
ENVOLVIDAS
Programa Alfabetização Solidária
Programa de Aprimoramento Língua e Literatura
Estrangeiras – PALLE
Centro de Estudos Francófonos
Portal Universitário – Aprendizagem de Línguas
estrangeiras p/ a cidadania
Alfabetização Professores Zona Rural
Educação Ambiental no Campus da UEFS
Educação
Ambiental
Caracterização Física dos resíduos gerados na UEFS
Área de Letras
Núcleo de Leitura
Literatura e Outros Sistemas: Leituras Itinerárias e
Cinematográficas
Programa Universidade Aberta à Terceira Idade
(UATI)
Atenção aos Grupos de Convivência e Perfil do Idoso PROEX/Saúde
de FSA (UATI)
/ Educação
Facilitando a Convivência do Idoso
Programa de Hidroginástica p/ a Terceira Idade
(UATI)
Serviço de Atenção à Saúde Bucal (UATI)
Espanhol Aberto à Terceira Idade
Projeto – Proposta de Intervenção Universidade
Comunidade no resgate da cidadania de grupos
vulneráreis (crianças, adolescentes e idosos).
Projeto – programa integração universidade com a
Escola Básica e a Sociedade
Projeto – Iniciação Esportiva para Portadores de
Necessidades Especiais
Programa Escola que Protege

Educação

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
Educação
– PRONERA
Projeto de Extensão Rural – Apoio Climatológico
Tecnologia
Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e
Adolescência- Projeto Saúde Integral e prevenção de
risco na Adolescência e Juventude

Projeto – Perfil Sócio-Demográfico e de saúde
de mães adolescentes.
Projeto Solidariedade, Cidadania e Saúde Pública
Núcleo de Câncer Oral

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

Saúde

INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS
UEFS/ONG’s
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS

UEFS
UEFS
UEFS
UEFS/MEC/
Coordenação de
Educação Superior
UEFS/MEC/
Coordenação de
Educação Superior
UEFS/MEC/
Coordenação de
Educação Superior
UEFS/SECADFNDE/MEC
UEFS/INCRA
UEFS
UEFS/MEC

UEFS
UEFS / Hospital
Aristides Maltez /
Hospital São Rafael /
Prefeitura Municipal
de Feira de Santana/
Fundação Antonio
Prudente
UEFS
UEFS
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PROJETO / PROGRAMA
Núcleo de Prevenção de Câncer Cérvico Uterino e
Mama
Núcleo de Epidemiologia
Núcleo de Saúde Coletiva

ÁREAS
ENVOLVIDAS

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

Núcleo de Prótese Dentária no CSU
Programa de Atendimento Odontológico Integral a
Fissurados da Microrregião de Feira de Santana.
Programa de Prevenção e Controle de Câncer de
Boca no Município de Feira de Santana
Programa de Vacinação contra Hepatite B
Programa de Atenção em Ortodontia Preventiva e
Interceptiva para Crianças de 06 a 10 anos do
Município de Feira de Santana
Programa de Doação Voluntária de Sangue da UEFS
Programa de Assistência em Prótese Dentária
Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em
Odontologia

UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS
UEFS

Projeto NEFEA – Natação Inclusiva

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

Projeto de Extensão em Educação Física Escolar
Projeto Campeonato Interno de Futebol de Campo
Sistema de Vigilância Sanitária da
Fluoretação em Águas de Abastecimento Público de
Feira de Santana
Solidariedade, Cidadania e Saúde Pública
Cidadania em Rede
Projeto de Implantação da Farmácia - Escola da
UEFS
Prática Multiprofissional na Atenção à Saúde no
Município de Feira de Santana: o desafio no
processo de formação de profissionais da saúde.

INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS
UEFS

Saúde

UEFS
UEFS
UEFS
UEFS

Fonte: Proex - Dezembro/2006

A EXTENSÃO E SUA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

A UEFS tem estreitado os laços entre o meio acadêmico e a sociedade mediante
suas atividades de Extensão. Estabelecendo parcerias com setores governamentais e não
governamentais, a Pró-Reitoria de Extensão desenvolve ações que mobilizam professores,
técnicos e estudantes em atividades interdisciplinares voltadas para comunidades locais e
regionais. Nesta relação interagimos com os parceiros que, neste ano de 2006, contaram
em mais de 80 nos vários projetos e eventos.
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ATENÇÃO AO IDOSO

Os Programas de Extensão da PROEX estimulam a inserção da Instituição na
sociedade por meio do apoio, acompanhamento e avaliação das atividades extensionistas
desenvolvidas, entendendo a Extensão como a ação que procura fazer uma ponte entre
dois lados: o científico e a realidade do dia-a-dia.
Um dos compromissos de participação social que esta Universidade tem assumido
se dá através do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) que busca oferecer
condições que possibilitem a melhoria da qualidade da vida de pessoas da Terceira Idade
por meio da prática de atividades sócio-educativas, exercícios físicos e lazer. Estas
atividades têm o propósito de reacender nas pessoas, com idade acima de 60 anos, a
consciência-vontade de viver, participar e assumir a sua presença no contexto social. A
aproximação do idoso, com a adoção de ações dessa natureza, tem favorecido o
surgimento de uma nova imagem de si mesmo, como ser socialmente produtivo em gozo de
liberdade e autonomia, valorizando a vida e dignificando a velhice. O suporte teórico e
metodológico do Programa é fornecido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Terceira
Idade (NEPTI). Este ano, tivemos um público constituído de 450 (416 senhoras e 34
homens) idosos-estudantes, aos quais foram oferecidas 24 (vinte e quatro) modalidades de
atividades, através das Oficinas de Corpo e Sócio-educativas, além de matrícula, na
qualidade de ouvinte, em cursos de graduação.

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A importância e potencialidade da Educação para o desenvolvimento social estão
firmadas nas ações universitárias, dentre as quais se destacam os Programas de Formação
Continuada do Educador (que promovem a formação inicial, continuada e em serviço de
professores, permitindo a reflexão e o aprimoramento humano, na busca da conquista plena
da cidadania, valorizando a educação integral do ser humano) e os Programas de
Alfabetização de Jovens e Adultos, que objetivam reduzir o índice de analfabetismo de
jovens e adultos nos diversos Municípios com os quais a Instituição mantém parceria.
Entendendo

que

o

processo

ensino-aprendizagem

nunca

se

esgota,

a

responsabilidade com este processo sempre se constituiu em uma forte vocação nesta
Universidade. No Quadro 34 estão evidenciados os resultados dos projetos de Formação
Continuada do Professor, os municípios, professores e estudantes atendidos.
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Quadro 34 - Projetos de formação continuada para professor
Projetos

Parcerias/ Municípios
beneficiados
TRANSE-DIA
01 - (Ipirá)
11 - (Araci, Barrocas, Cansanção,
CAT – Conhecer, Analisar,
Capim Grosso, Conceição do
Transformar – Capacitação
Coité, Nova Fátima, Retirolândia,
de Professores da Zona
Riachão do Jacuípe, Santa Luz,
Rural.
Santo Estêvão, Valente)
PALLE – Aprimoramento
em Línguas e Literaturas
01 - (Feira de Santana)
Estrangeiras
Alfabetização
01
Capacitação de
Professores em Municípios 01
Baianos*
TOTAIS
15

Professor
atendido
40

Estudante
atendido
596

486

11.170

11

207

30

1.100

30

12.000

597

25.073

Fonte: PROEX – Dezembro/2006
* A capacitação destina-se a coordenadores das escolas públicas municipais e, estes, capacitam os
professores dessas escolas.

Este ano de 2006 estendemos as nossas ações de forma a nos fazermos presentes
em 304 municípios baianos, com atividades de alfabetização e capacitação. O propósito de
contribuir, efetivamente, com a redução do analfabetismo no nosso Estado, que ainda
apresenta índices desconfortáveis, propiciou que mais de 18.000 (dezoito mil) jovens e
adultos fossem alcançados pelo benefício da alfabetização.
No Quadro 35 estão demonstrados os resultados do Programa de Educação de
Jovens e Adultos que foi desenvolvido pela UEFS, em 2006, em parceria com os Governos
Estadual e Federal, diversas prefeituras municipais e outras organizações do segundo e
terceiro setor.
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Quadro 35 - Projetos de educação de jovens e adultos - 2006
Projeto

Alfabetização
Solidária
Projeto AJA
BAHIA1
Projeto de
Alfabetização
em Áreas de
Assentamento2

Parcerias
Governo Federal (MEC), Empresas
Privadas, BNDES, Banco Bradesco,
FIESP, SENAI-SP, SESI-SP, SUDENE,
Programa Alvorada, UEFS e diversas
prefeituras municipais.
Secretaria de Educação do Estado
Prefeituras Municipais / UEFS
INCRA
FAPEC
UEFS
Movimentos Sociais
TOTAIS

População Beneficiada
Municípios ProfesAlunos
atendidos
sores
7

74

1.845

32

745

14.428

33

132

2.400

72

951

18.673

Fonte: PROEX - Dezembro de 2006
1 – O Projeto Aja Bahia encerra suas atividades em 20 de dezembro de 2006.
2 – O Projeto de Alfabetização em Áreas de Assentamento iniciou suas atividades em 02 de
dezembro de 2006, duração de 12 meses.

PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS

Na Bahia, um número expressivo de estudantes não consegue ingressar na
Universidade, formação imprescindível ao cidadão contemporâneo. Sendo assim, esses
jovens permanecem à margem do rio dos saberes científicos e, conseqüentemente, seus
sonhos, suas utopias, seus ideais, seus desejos tornam-se cada vez mais distantes,
restando uma tênue esperança de um porvir mais exitoso.
O Projeto Universidade para Todos – uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia
–vem tentando reverter esse quadro mediante a mobilização das Instituições de Educação
Superior Baianas, em especial, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Desse modo, os jovens pertencentes às camadas menos privilegiadas podem
adquirir conhecimentos desenvolver atitudes, habilidades e valores que contribuam para o
passo essencial: participar, com melhores condições de competitividade, no Processo
Seletivo que lhes proporcionam o tão almejado ingresso na Universidade.
Elaborado pelas Universidades Estaduais da Bahia, entre elas a UEFS, e sob
coordenação da SEC/CODES (Coordenação de Educação Superior) o Projeto Universidade
para Todos integra o Programa Faz Universitário.
Já foram atendidos por este Projeto, e sob a Coordenação da Pró-Reitoria de
Extensão, no período de 2003 a 2006, 9.284 (nove mil duzentos e oitenta e quatro) alunos
dos Municípios de Feira de Santana e região. Estes alunos são oriundos das Escolas
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Públicas que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio e aqueles que já concluíram este
curso.
Neste Projeto, as ações didáticas interligadas e interdisciplinares objetivam propiciar
condições para que o aluno possa concorrer, em situação menos desigual, a uma vaga na
Universidade. Busca, dessa forma, contribuir para a democratização do acesso ao Ensino
Superior.
As aulas, das 11 (onze) disciplinas curriculares, são ministradas por 194 (cento e
noventa e quatro) professores-monitores, graduandos das diversas Licenciaturas da
Instituição, que são selecionados e orientados por 11 (onze) coordenadores especialistas e
doutores das áreas afins dos departamentos desta Universidade, e 10 (dez) coordenadores
setoriais que desenvolvem funções técnico-administrativas.
Verificam-se avanços e impactos de relevância do Projeto Universidade para Todos
na comunidade, onde está inserido, dentre os quais o ingresso nas Universidades de 222
(duzentos e vinte e dois) alunos até a presente data. Este Projeto obedece a fases
significativas, como tais:
O Processo de Ensino e Aprendizagem - desenvolvido por graduandos da UEFS
que, com competência, habilidade e criatividade, enriquecem o cotidiano da sala de aula.
Implementação dos Subprojetos Complementares - nas áreas de: cultura, arte,
empreendedorismo, desenvolvimento intra e interpessoal, suporte extracurricular, buscando
exercitar as múltiplas inteligências e fortalecer a auto-estima, potencializando a formação
integral do aluno.
A Inscrição no Vestibular da UEFS - com a isenção total da taxa de inscrição para
o Processo Seletivo 2007.1.
O Vestibular Simulado – que proporciona ao aluno do Projeto Universidade para
Todos, proceder a uma auto-avaliação a fim de que possa 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.
No Quadro 36 são demonstrados os resultados do Projeto Universidade para Todos,
constando os municípios atendidos, o número de alunos inscritos e matriculados, bem como
a quantidade de alunos aprovados no processo seletivo 2006.2 da própria UEFS.
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Quadro 36 - Municípios atendidos, alunos Inscritos, matriculados e aprovados em
processos seletivos de acesso ao ensino superior - 2006
ANO

2006

Total

MUNICÍPIO
Feira de Santana
Lençóis
Santo Amaro

INSCRITOS MATRICULADOS
11.520
2.870
66
50
664
250

Amélia Rodrigues
Cabaceiras do Paraguassu
Terra Nova
Coração de Maria
Governador Mangabeira
Santa Bárbara
09

480
205
305
230
_

100
50
100
120
50

185
13.655

100
3.690

APROVADOS

29
Aprovados
Vestibular
2006.2

222

Fonte: PROEX - Dezembro/2006

Assim, a UEFS, lastreada na firme convicção de sua função na sociedade, empenhase com admirável esforço e competência para exercitar sua responsabilidade social na
perspectiva de preparar esses jovens vestibulandos e cumprir seu papel no dignificante
compromisso com a inclusão social.
Ratificamos a importância e a dimensão deste Projeto e realçamos que a pareceria
com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia tem renovado raízes éticas colhidas da
experiência concreta com a nossa comunidade, através de uma visão inovadora e crítica,
buscando a construção de um futuro que permita a realização pessoal e profissional, a
cidadania e a transformação, para melhoria, da realidade que temos vivenciado.

FEIRA DO SEMI-ÁRIDO

Do total de 417 Municípios do Estado da
Bahia, 62% estão situados no semi-árido,
região mais pobre que apresenta os piores
indicadores sociais. Até algum tempo atrás, as
populações dessa área estavam literalmente
condenadas

à

pobreza

e

ao

sofrimento.

Perdurava a visão fatalista e inconseqüente de
que, por causa das condições climáticas, não
se

implementariam

desenvolvimento.

processos

de
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A mobilização da sociedade civil, com a criação de dezenas de organizações sociais,
o redirecionamento de ações governamentais, a presença de instituições de pesquisa
(Universidades, EMBRAPA etc.) contribuíram para um novo olhar sobre a região, criando-se
oportunidades efetivas para o enfrentamento dos desafios.
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) aliou-se às forças regionais,
desde a sua fundação há três décadas, ao definir a região semi-árida do Estado como
prioridade para a sua intervenção. Inúmeros projetos de pesquisa e de extensão têm sido
efetivados junto a instituições públicas e privadas e junto a organizações sociais da região,
contribuindo-se assim para a descoberta das potencialidades da região e para uma nova
visão sobre o sertão baiano.
Para fortalecer esse empenho em favor do semi-árido, instituiu-se, há quatro anos, a
Feira do Semi-Árido, um espaço efetivo para a discussão dos principais problemas, dos
desafios e das potencialidades regionais.
É com esse olhar otimista e persistente de não somente estar inserida nesse
contexto, mas sobremaneira envolvida e comprometida com o desenvolvimento integral do
povo sertanejo, que a UEFS, através da Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com outras
instituições, associações, Ong’s, sindicatos já incorporou em seu calendário de extensão o
evento denominado “Feira do Semi-Árido”.
Este evento objetivou ser um espaço para o debate e trocas de experiências entre a
comunidade acadêmica e a externa (produtores rurais, ONG’s, organizações comunitárias,
poder público, empresários entre outros) que têm vínculos com a região semi-árida. A
programação, constou da participação de monitores de diversos cursos da UEFS e da
apresentação de trabalhos científicos.
No espaço da IV Feira do Semi-Árido e I Seminário de Educação de Jovens e
Adultos várias entidades participaram expondo seus produtos nos stands de forma que
pudessem divulgar ao público serviços e, também, comercializarem seus produtos,
conforme Quadro 37.
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Quadro 37 – Feira do Semi-Árido - organizações participantes e produtos expostos
Entidade
47ARCO SERTÃO
CASA DO SERTÃO
CRA
CUCA
DALL
DADOS E TEMPUS
ESCOLA ATIVA MONTISSORIANA
EXPOSIÇÃO DE BOLSAS
FEIRA ARTE NA AVENIDA
FETAG
FORMANDOS DE HISTÓRIA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MOC
PROJETO EMPREENDER
REDE DE PRODUTORAS
SEBRAE
SECRETÁRIAS DA UEFS
UNDEC
UEFS
FONTE: PROEX/UEFS

Produto
Artesanal / Alimentício / Cultural
Cultural
Tecnológico
Cultural
Alimentício
Tecnológico
Apresentação das Crianças
Manufaturado / Artesanal
Cultural / Artesanal
Serviços
Alimentício
Exposição da Secretária dos Recursos Hídricos
Alimentício / Serviços
Artesanal / Cultural
Artesanal / Cultural / Alimentício
Alimentício / Serviços / Artesanal / Tecnológico /
Cultural / Mandiocultura
Alimentício
Alimentício
Serviços / Científico

A IV Feira do Semi-árido contou, ainda, com a participação de alguns municípios,
como: Salvador, Irará, Conceição do Jacuípe, Ipirá, São Gonçalo, Feira de Santana,
Riachão do Jacuípe, Santo Estêvão, Conceição do Coité, São Gonçalo, Amélia Rodrigues,
Santa Bárbara, Valente, Cruz das Almas e entidades Parceiras, a exemplo de: Ministério do
Meio Ambiente, UNEB, CIFS, Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga,
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Embrapa Mandiocultura e Fruticultura, FETAGBA, EBDA, Banco do Nordeste, Centro de Recursos Ambientais, SEBRAE, APAEB,
CETEAD, MOC, ADAB, FAMFS, Associação Comercial, Feira Arte na Avenida, Projeto
Empreender.
O evento contou com a participação de, aproximadamente, 4.000 (quatro mil)
pessoas em mini-cursos, conferências, oficinas e seminários e visitação aos stands. Dentre
os participantes destacam-se: os produtores rurais do Território Bioma Caatinga, estudantes
de escolas agrotécnicas, nível médio e universitários, professores, pesquisadores, gestores
públicos, integrantes de associações comunitárias, cooperativas, ONG’s, empresários, entre
outros.
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PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO

O mérito desse programa reside no
fato como a Academia organiza e mantém o
saber acumulado tornando-o produtivo à
medida que leva os seus efeitos até à
sociedade, de onde retorna trazendo saberes
que enriquecem a experiência universitária.
Estão contemplados neste Programa,
estudantes oriundos de todas as áreas que a
UEFS oferece, atuando nos projetos e
programas

institucionais,

(oitenta) vagas.

computando

80
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INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Garantindo a indissociabilidade entre as forças sinérgicas da Academia

A Universidade é o locus privilegiado para a produção de conhecimento. Esta
característica, em todos os seus aspectos, permite, de forma direta e incisiva, a
consolidação de um ensino de qualidade e atual. Este locus propicia o interesse do
estudante para engajar-se na pesquisa de forma indissociável ao ensino de graduação ou
aos programas de extensão; é quando a relação professor-aluno extrapola a sala de aula,
alcançando outros espaços específicos para a geração de novos conhecimentos e a sua
socialização.

HORTO FLORESTAL

Incorporado à UEFS desde 1997, 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
do

Laboratório

de

Cultura

de

desenvolvimento

de

Pesquisas

Tecidos
pelo

Vegetais;

Programa

de

Iniciação Científica com o Projeto de Micropopagação in
vitro de Espécies Vegetais e Prestação de Serviços à
Comunidade.
Atualmente o Horto possui uma infra-estrutura
física de pesquisa dotada de 04 (quatro) laboratórios, 03
(três) viveiros (dois de plantas nativas e um de plantas
medicinais), e 01 (uma) 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, consolidando-se como um campo fértil para
a geração de conhecimentos sobre o Semi-Árido, objetivando o aproveitamento dos
recursos naturais da Região.
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CAMPI AVANÇADOS DE SANTO AMARO E LENÇÓIS

A UEFS mantém um Campus Avançado na cidade de Santo
Amaro da Purificação e outro na cidade de Lençóis. Em Santo Amaro
este espaço funciona no prédio denominado Solar do Biju que, além
de abrigar os cursos de Licenciatura em Letras Vernáculas e
Licenciatura em Ensino Fundamental, possui uma Biblioteca Setorial,
o Museu / Galeria de Arte Caetano Veloso e Núcleos Temáticos de
Pesquisa e Extensão. Em Lençóis a sede do Campus funciona num
prédio, hoje, incorporado ao patrimônio da UEFS, que conta com
uma biblioteca e com um laboratório de informática.

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANTARES

O Observatório Astronômico Antares foi fundado em
25 de setembro de 1971. Posteriormente, foi incorporado à
Universidade Estadual de Feira de Santana, através do
Decreto Governamental nº. 1.456 de 27 de agosto de 1992,
publicado no Diário Oficial em 28 de agosto de 1992, como
órgão suplementar. Foi considerado, desde 2004, Centro de
excelência em pesquisa, pelo CNPq.
O Observatório se constitui em um centro de pesquisas pura e aplicada, tendo como
meta principal o desenvolvimento de pesquisas ligadas ao campo das ciências astronômicas
e físicas. Além destas atividades científicas, todo o projeto de funcionamento do
Observatório também confere ênfase ao ensino das ciências para alunos do 1º e 2º grau e
ensino superior. Milhares de alunos da Rede Estadual, Municipal e Particular de Ensino de
Feira de Santana e de outras cidades do Estado, além de diversas Universidades, estão
sendo beneficiadas com os serviços oferecidos pelo Observatório, em diversos ramos da
Ciência.
Uma das principais metas do Observatório Antares é a difusão da astronomia e as
ciências relacionadas, sendo consolidado como centro de expressão nessa área.
Como atividades desenvolvidas no Observatório com os estudantes, destacam-se,
observação de fenômenos astronômicos, palestras, mostra no Planetário e utilização da
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biblioteca. Vale destacar a participação, a partir de julho do corrente ano, das turmas do
projeto Universidade para Todos, disponibilizando o Observatório Antares tanto para
observações, quanto para a complementação do conteúdo de sala de aula, no que tange às
suas competências.
Outro interessante projeto é a mostra de cinema que ocorre, quinzenalmente,
sempre às sextas-feiras. Esta atividade tem atraído um público especial que busca o
enriquecimento da sua experiência escolar.
O Núcleo de Sensoriamento Remoto (NUSERE), é um Núcleo de extensão e
pesquisa e conta com a competência e qualidade dos melhores profissionais da área.
Dispõe da mais moderna tecnologia e equipamentos de última geração para o
desenvolvimento de suas atividades. Realizados através da mais moderna tecnologia dos
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que utiliza os recursos de cartografia digital,
imagens de satélites e o mais preciso sistema de localização, o GPS, desenvolve-se este
importante e poderoso apoio ao planejamento e gestão de políticas de desenvolvimento.
Abaixo estão relacionados os projetos aprovados em 2006:
Projeto de extensão submetido à FAPESB, edital da Semana de Ciência e
Tecnologia/2006. Título: A Astronomia como Veículo de Difusão do Conhecimento
de Ciências e Tecnologia – aprovado em 02/09/2006.
Difusão do ensino, em colaboração com a UFF e a Universidade de Havana. Enviado
ao CNPq em 12/09/2006 – aguardando julgamento.
Projeto de pesquisa submetido à FAPESB, edital temática de segurança pública nº.
06/2006 FAPESB / SSP. Título: Modelagem e Análise da Violência e da
Criminalidade Baseado do Mapeamento do Crime em Feira de Santana e Região.
Enviado à FAPESB em: 11/09/2006.
No Quadro 38 são demonstradas, também, as principais ações desenvolvidas pelo
Observatório, dentre palestras, visitas, cursos e projetos.
Quadro 38 - Ações desenvolvidas pelo Observatório Astronômico Antares

Descrição
Palestras
Visitas
Cursos
Projetos

Quantidades
240
240
01
03

Público
11.347
11.347
30
-

Fonte: Observatório Astronômico Antares – Dezembro/2006

O conjunto dessas ações, que são desenvolvidas nestes variados espaços, permite
que a Universidade mantenha assegurada a integração entre as atividades do ensino, da
pesquisa e da extensão.
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AÇÃO CULTURAL
Preservando os valores e a cultura da região

Para o desenvolvimento da política cultural, bem
como do pleno alcance das metas estabelecidas na área,
a UEFS conta com dois órgãos de relevância neste
contexto: o Centro Universitário de Cultura e Artes (CUCA)
e o Museu Casa do Sertão.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE – CUCA

As ações concernentes ao Complexo
Centro

Universitário

de

Cultura

e

Arte

(CUCA), Centro de Cultura Amélio Amorim
(CCAAm) e Museu Galeria Caetano Veloso
(MGCV) são, na sua grande maioria, de
caráter processual visto que não se encerram
com o findar de cada ano.
Com
diversas

ações

linguagens

que

expressam

artísticas

as

merecem

destaque os setores responsáveis pelas
atividades que foram levadas a efeito no Complexo CUCA em 2006:
a)

Núcleo de Estudos da Linguagem Imagética e Sonora (NELIS). Este núcleo,
constitui-se em uma espécie de Museu da Imagem e do Som, possui uma estrutura
de suporte à realização de estudos e pesquisas acadêmicas nos campos da história
e da cultura com base em fontes documentais. Tem contribuído com a preservação
dos acervos histórico-culturais ligados à música e às artes visuais (principalmente a
fotografia).

b) Caminhada do Folclore. Com este projeto, ao lado de diversos parceiros, a UEFS
busca rememorar e valorizar os costumes, fazeres e saberes característicos da
cultura popular não só de Feira de Santana, mas do Estado da Bahia e de outras
regiões do Brasil, descobrindo, valorizando e estimulando, na comunidade, os
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sentimentos de brasilidade e regionalidade que afloram nas mais diversas
manifestações culturais. Este evento passou

a se constituir em uma marca no

calendário dos grandes acontecimentos da região de Feira de Santana, tendo sido,
inclusive, desde 2005, incluído no Guia de Bens Culturais do Brasil, produzido e
publicado pelo Projeto Tesouros do Brasil, uma promoção da FIAT com o apoio do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério da Educação e
UNESCO.
c)

Museu Regional de Arte (MRA). A este Museu cabe, em especial direcionar seu
foco às artes plásticas. Em 2006 desenvolveu,com muito sucesso, a Exposição da
coleção Pós-Modernismo na Bahia.

d) Galeria de Arte Carlo Barbosa (GACB). Neste espaço são promovidas,
tradicionalmente, exposições individuais e coletivas.No momento encontra-se
implementando um programa de parcerias com outras entidades, levando grandes
mostras de arte a outros lugares com o objetivo de atender a novos públicos,
democratizando, desta forma, a arte.
e)

Museu Galeria de Arte Caetano Veloso (Santo Amaro da Purificação). Este
museu-galeria está instalado no Solar do Biju, prédio histórico que abriga o Campus
Avançado da UEFS e um acervo pictórico apresentando obras de 37 (trinta e sete)
artistas. O fluxo de visitas ao Museu-Galeria, em 2006, ultrapassou a marca de 6.000
(seis mil) pessoas.

f)

Experimentoteca. Desenvolve projetos de integração ciência e arte voltados para o
aperfeiçoamento de professores de ciências do Ensino Fundamental e para o
desenvolvimento de novas tecnologias educacionais. Oferece atendimento a alunos
de escolas do Ensino Fundamental - públicas e privadas – da comunidade, através
do programa de integração ciência e arte. A Experimentoteca recebeu durante este
ano de 2006, 1.580 (mil quinhentos e oitenta) visitantes em suas dependências
sendo que 4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos de escolas públicas e particulares
foram beneficiados com empréstimo de kits de laboratório.
Além dessas atividades o Complexo CUCA desenvolve ainda seminários, oficinas e

cursos de diversas manifestações artísticas como a música, dança e as artes plásticas.
Em 2006 o CUCA recebe o Certificado BRAVO, conferido pela Prefeitura de Feira de
Santana, pela sua destacada participação no desenvolvimento de projetos em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação.
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MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRENSES

Museu Casa do Sertão é um órgão
suplementar

da

UEFS

que

objetiva

preservar a cultura do homem sertanejo e
aspectos do seu cotidiano através da
coleta, guarda, conservação, exposição e
divulgação de seus acervos iconográfico,
fonográfico, bibliográfico e documental.
O Museu promove, anualmente,
atividades culturais, eventos e exposições,
além

do

atendimento

ao

público

pesquisador, desde alunos do Ensino Fundamental à Pós-Graduação, em especial através
da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão (BSMG).
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. As exposições que estão voltadas para as mais diversas tarefas,
acontecem ao longo de todo o ano.
As atividades de pesquisa desenvolvidas pelo 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 de pesquisa voltados para a valorização do
patrimônio histórico-cultural de Feira de Santana, subsidiando atividades de alunos e
professores da UEFS e de alunos secundaristas que buscam informações sobre a história e
a cultura do povo nordestino.
Dessa forma, as pesquisas em andamento se configuram como elementos de
resgate e valorização da memória coletiva da região, além de figurar como importante fonte
de pesquisa para alunos de nível superior e médio. O CENEF, através da publicação de
livros didáticos alternativos, também proporciona o acesso ao conhecimento geográfico e
histórico regionais, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB-96,
favorecendo a relação ensino-aprendizagem entre professores e alunos do Ensino
Fundamental, além da integração da Universidade com a escola básica.
Através da publicação anual da Memória Técnica, faz-se 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.
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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 História do local de vivência do
aluno entre a 1ª e a 4ª série do Ensino Fundamental.
Conhecer e valorizar a cultura, identificando em diferentes eventos da sociedade
elementos de uma herança de tradições que não podem se perder, a pesquisa no Jornal
Folha do Norte permite conhecer traços de uma sociedade diversificada e traz elementos
que compõe a identidade da sociedade feirense.
Contemplado pelo Programa de Cultura do Banco do Nordeste do Brasil com recurso
da ordem de R$ 9.802,00 (nove mil oitocentos e dois reais), o Museu estará organizando a
exposição fotográfica “Retratos da Matinha”, que foi originada de um documentário de
Marcelo Rabelo. As fotos serão expostas em agosto de 2007, no mês do Folclore, como
resultado de um trabalho inédito de pesquisa em história oral na comunidade da Matinha. A
exposição circulará em Santo Amaro da Purificação (Galeria Caetano Veloso, do Solar do
Biju), Feira de Santana (Casa do Sertão) e Centro Social da Matinha, na zona rural, distrito
Maria Quitéria.
Os projetos de pesquisa em desenvolvimento possuem como público alvo municípios
e profissionais diferenciados como se observa abaixo:
A BSMG realiza atendimento aos pesquisadores universitários, estudantes
graduandos e graduados, de pós-graduação, do Ensino Fundamental e Médio e,também,
pessoas da comunidade em geral. Na Biblioteca, além dos livros e documentos, encontramse à disposição dos usuários instrumentos de pesquisa a exemplo de catálogos, inventários,
guias, anuários, almanaques, etc.
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ESTRUTURA DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Assegurando infra-estrutura e suporte para manter a excelência universitária

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

A Universidade Estadual de Feira de
Santana

vem

investindo,

de

forma

continuada, na infra-estrutura de apoio ao
ensino e à pesquisa, na manutenção e
atualização

dos

laboratórios

em

funcionamentos e levando a efeito a
construção, ampliação e adequação de
espaços

acadêmicos,

com

vistas

ao

atendimento das crescentes demandas.
As instalações físicas da UEFS constituem um patrimônio público composto pelo
Campus Universitário e pelas Unidades Extra-campus. Os diversos espaços, recursos e
equipamentos da UEFS vêm merecendo atenção especial através de ações concretas para
melhoria, ampliação e sua manutenção, com o propósito de atender às necessidades que o
processo ensino-aprendizagem requer.
Importantes obras foram retomadas, em 2006, a exemplo do Auditório e o
Laboratório de Letras e Educação. O auditório, com capacidade para 1.000 (um mil)
expectadores, tem área construída de 1.994,50 m2 (um mil novecentos e noventa e quatro,
vírgula cinqüenta metros quadrados), sendo investido este ano, cerca de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil reais). O Laboratório de Letras e Educação, com área de
2.401,81m2 (dois mil quatrocentos e um, vírgula oitenta e um metro quadrado), teve
investimento na ordem de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais). O total do
contrato destas duas obras para conclusão, foi de R$3.047.678,02 (três milhões, quarenta e
sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos). Com Recursos da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP), através do projeto “Ampliação da Capacidade Física de
Pesquisa em Meio Ambiente no Semi-Árido”, foi construída a primeira etapa do Herbário,
com área de 366,73 m2 (trezentos e sessenta e seis, vírgula setenta e três metros
quadrados), correspondente ao investimento de R$198.767,21 (cento e noventa e oito mil
setecentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos).
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Outras obras de menor porte, mas de grande relevância foram implementadas este
ano: Guarita de Acesso do Feira VI, Obra Civil de Recuperação da Cantina do Módulo III,
Ampliação do Laboratório de Ecofisiologia, no Horto Florestal, Obra da Cerca do Horto
Florestal e do Muro da UEFS, Obra Civil da Casa do Mel, projeto de pesquisa desenvolvido
na Reserva Indígena de Pankararé, no município de Glória - Paulo Afonso; Construção de
Abrigo para Grupo Gerador do Herbário, o qual será, também utilizado pelo Laboratório de
Biologia.
Com as obras de melhoramento da pavimentação da Pista principal da UEFS,
acabaram-se os transtornos com os buracos que apareciam devido às chuvas de verão e
inverno. Com investimentos de R$622.104,79 (seiscentos e vinte e dois mil cento e quatro
reais e setenta e nove centavos) foram recapeadas a Av. Milton Santos, parte da pista de
acesso a reitoria e a construção do retorno no Módulo 7.
Durante o ano procederam-se a algumas reformas no Parque Esportivo nos espaços
dos Vestiários, Salão de Ginástica, Salas de Aula e da Quadra nº. 3.
O campus de Feira teve a avenida Milton Santos – pista principal - completamente
recapeada, o retorno do Módulo VII construído e parte da pista que dá acesso à Reitoria
melhorada. Estas obras permitiram melhor acesso aos espaços da Universidade.
O investimento em obras, na UEFS, no período em 2006, perfaz um total de
R$2.217.254,20 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e cinqüenta e quatro
reais e vinte centavos).
As atividades acadêmicas,notadamente as que necessitam de transporte para serem
viabilizadas, têm demandado, cada vez mais, a aquisição de veículos. Com a frota atual
constituída de 19 (dezenove) veículos de passageiros, embora não seja pequena, não
atende plenamente a esta demanda.Assim,com recursos próprios e de órgãos de fomento à
pesquisa, a frota de veículos foi renovada com a aquisição de mais três veículos (02 Ford
Fiesta 1.6 Flex, Hatchback e 01 Ford - Ranger 3.0 L, cabine dupla tração 4X4). Ao lado
desses

veículos

são

alocados

três

ônibus

que

fazem

o

transporte

diário

Salvador/Feira/Salvador dos professores que moram nesta capital.
Estes importantes investimentos com recursos próprios da Universidade, ou através
de outros órgãos competentes do Estado, têm como objetivo garantir o desenvolvimento e
assegurar as condições de infra-estrutura necessárias ao bom funcionamento das atividades
universitárias.

85
O CAMPUS

A

extensão

total

do

Campus

Universitário em Feira de Santana é de
mais de um milhão de m2, sendo mais de
66 mil m2 (sessenta e seis mil), de área
construída. Em sua estrutura coexistem 07
(sete) unidades de Ensino, Pesquisa e
Extensão, 07 (sete) Pavilhões de Aulas
Teóricas

–

PAT´s,

o

Prédio

da

Administração Central a Biblioteca Central,
o Centro de Informática, o Complexo
Laboratorial, com prédios equipados para abrigar os laboratórios e salas especiais. Estão
situados, ainda no Campus da UEFS; o Museu Casa do Sertão, o Serpentário, a Residência
Universitária, a Escola Básica, a Creche, o Parque Esportivo, o prédio onde se desenvolvem
os Estudos de Educação Ambiental – EEA, e o Centro Administrativo Universitário - CAU I, II
e III (três edificações que compõem o Restaurante terceirizado, a Imprensa Universitária e
outras unidades), mais o galpão da Manutenção e a Garagem.
No Campus foram executadas várias obras para melhorar as condições de
acessibilidade: pavimentação, em paralelepípedo, das vias de acesso ao Feira VI e Parque
Esportivo, Construção da Passarela de Acesso ao Anexo do Laboratório de Ciências Exatas
(LABEXA), Construção das Passarelas de acesso para pessoas com necessidades
especiais, ao PAT 2 e PAT 4.

LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Cabe um destaque especial, para a nossa infraestrutura de laboratórios que, atualmente totaliza 156
(cento e cinqüenta e seis) unidades para atender às
atividades

acadêmicas

das

diversas

áreas

conhecimento, conforme Quadro 39 a seguir.

do
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Quadro 39 - Demonstrativo dos laboratórios existentes
ÁREA DE CONHECIMENTO
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Humanas e Filosofia
Educação
Física
Interdisciplinaridade
Letras e Artes
Tecnologia
Total

QTDE
14
4
47
20
2
2
14
24
4
25
156

Fonte: UNINFRA - Dezembro/2006

As unidades laboratoriais da UEFS contemplam uma diversidade de áreas do
conhecimento, dando suporte ao desenvolvimento de ações do ensino, pesquisa e extensão
universitária, constituindo-se em um num recurso estratégico para a manutenção e
desenvolvimento da Universidade. Abaixo estão relacionadas às unidades laboratoriais, com
seus respectivos laboratórios e ações:
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
Alimentos, Biotecnologia, Transferência de Calor e Massa, Simulação de Processos,
Desenvolvimento de Novos Produtos, Sala de Esterilização, Laboratório de Mecânica
Computacional (LAMEC), 03 (três) salas de aulas, Gabinetes de Professores de
Engenharia de Alimentos e de Engenharia Civil, Sala da Pós-graduação de Engenharia
Civil. Este laboratório é dotado, ainda, 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.
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
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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: compõe 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,
detém, desde 2004, 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 – É composto pelo 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.
Ainda, como espaço para as experiências acadêmicas, a Instituição conta com os
Laboratórios de Prática Contábil e de Práticas Jurídicas, que têm a coordenação do
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; o Centro de Documentação, coordenado pelo
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, e o Centro de Estudos e Documentação
em Educação que está sob a coordenação do Departamento de Educação. Compõe, ainda,
a infra-estrutura do Campus, o Pavilhão de Aulas de Educação Física, o Salão de Ginástica
e a Piscina Semi-Olímpica.
No Centro Administrativo 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
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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, Núcleo Palle, Projeto Portal, Núcleo de Estudos Canadenses e Centro de
Estudos Francófonos.
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.

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.
Extra Campus foram executados a reforma Geral do sistema de Segurança e
Prevenção de Incêndio e Pânico do CCAAm, assim como a Recuperação da área
Sinistrada. No Horto Florestal foi ampliado o Laboratório de Ecofisiologia, construído o muro,
que margeia o Horto, bem como foi realizada a montagem de uma Subestação de 75KVA.
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CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

As Clínicas Odontológicas destacam-se,
no contexto da área de saúde, pela dimensão
acadêmico-social que aportam. Funcionam
como um programa interdisciplinar, inserido na
estrutura do Curso de Odontologia, e buscam a
integração

ensino-pesquisa-extensão

como

realidade objetiva do trabalho acadêmico.
Oportuniza

a

produção

identificação/investigação

científica
de

casos

e

a

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 (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) de área
construída. Desenvolve atividades nas
seguintes áreas: saúde (planejamento
familiar,

pediatria,

pré-natal,
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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, vírgula noventa e nove) hectares. Suas
instalações compreendem 02 (duas) 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 e por mais 07 (sete) Bibliotecas
Setoriais, quais sejam: Biblioteca Centro Escola
Básica; Biblioteca Setorial Monsenhor Renato
Galvão;

Biblioteca

Astronômico

Setorial

Antares;

Observatório

Biblioteca

Setorial

Monteiro Lobato; Biblioteca Setorial Pierre
Klose; Biblioteca Setorial Solar do Biju e Biblioteca Setorial Campus de Lençóis.
Em 2006 o Sistema de Bibliotecas promoveu, externamente, maior visibilidade da
Instituição, através de participação, na qualidade de parceira, com o Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias (SNBU), realizado em Salvador pela Universidade Federal da
Bahia.
O SISBI-UEFS tem como função fornecer serviço informacional de qualidade,
subsidiando o ensino, a pesquisa e a extensão nesta Universidade, desenvolvendo serviços
pautados em tecnologias de acesso à informação e assegurando a guarda e preservação do
acervo.

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. Nos Quadros 40 e 41 pode-se
verificar todos os atendimentos realizados pelo
sistema de bibliotecas da UEFS ao longo do ano.
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Quadro 40 - Atendimento ao usuário do Sistema de Bibliotecas - 2006

Unidade

Atendimentos

BCJC
BCEB
BSMG
BSPK
BSML
BSSB
BSOA
BSCL
TOTAL

575.413
9.104
3.824
4.594
21.643
24.859
5.744
988
646.169

Fonte: BCJC – Dezembro/2006

Quadro 41 - Serviços e demanda do Sistema de Bibliotecas - 2006
BIBLIOTECA
Biblioteca Central Julieta Carteado
Biblioteca Setorial do Obs. Antares

CONSULTA EMPRÉSTIMO
192.018
326.765

FLUXO
575.413

385

87

5.744

7.559

-

4.594

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato

22.274

-

21.643

Biblioteca Setorial Solar do Biju

16.625

1.375

24.859

9.668

9.429

9.104

17.818

02

3.824

419

306

988

266.766

337.964

646.169

Biblioteca Setorial Pierre Klose

Biblioteca do Centro de Educação Básica
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato
Galvão
Biblioteca Setorial Campus Avançado de
Lençóis
TOTAL
Fonte: BCJC - Dezembro de 2006

No Quadro 42, a seguir, são apresentados os dados estatísticos dos serviços
oferecidos aos usuários como parte das ações do SISBI-UEFS.
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Quadro 42 - Serviços prestados pelo Sistema de Bibliotecas -2006

SERVIÇO

QTDE.

Levantamento Bibliográfico

87

Visitas Orientadas

18

Acesso à Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE
Acesso à Internet

1.556
49.790

Comutação Bibliográfica (COMUT)

575

Disseminação Seletiva da Informação (DSI)

-

Portal da CAPES (Treinamento)
Atividades Extensionistas

Treinamento do Usuário

406

Exposições

17

Lançamento de Livros

04

Apresentação Teatral

-

Graduação

919

Pós-Graduação

322

Revisão e Normalização Bibliográfica

259

Solicitações de ISBN

17

Solicitação de ISSN

-

Leitores Inscritos

13.482

Fonte: BCJC - Seção de Referência – Dezembro/2006

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, conforme Quadro 43.
Quadro 43 - Atividades culturais realizadas pelo Sistema de Bibliotecas - 2006
ATIVIDADE
Exposições artísticas
Exposição de Painéis Científicos
Peça teatral
Lançamento de livro
Exibições do Projeto Cinema na UEFS
TOTAL
Fonte: BCJC - Seção de Referência/2006

QUANTIDADE
17
08
04
94
123
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AMPLIAÇÃO DO ACERVO

O Sistema de Bibliotecas, durante
o ano de 2006, manteve a sistemática de
adquirir livros para a graduação e pósgraduação
oriundas

através
dos

das

solicitações

departamentos

e/ou

colegiados. Encerramos o ano com a
estatística de 5.616 (cinco mil seiscentos
e dezesseis) exemplares adquiridos por
compra

como

pode

ser

visto

nos

Quadros 44, 45, 46 e 47.

Quadro 44 - Evolução do acervo de títulos e exemplares do SISBI-UEFS – 2006

Título

Exemp.

LIVROS
AQUISIÇÃO
TOTAL DO
CRESCIMENTO
ACERVO
COMPRA
DOAÇÃO
Título Exemp. Título Exemp. Título Exemp. Título
Exemp.

69.437

192.805

1.498 5.616

Volume Inicial do
Acervo

9.042 10.626

10.538 16.242

79.975

209.047

FONTE: BCJC - Seção de Aquisição - Dezembro/2006

Quadro 45 - Evolução do acervo de periódicos do SISBI-UEFS - 2006
Título
Inicial
2.461

AQUISIÇÃO
ASSINATURA
Estrang.
Nac.
04

08

RENOVAÇÃO
Estrang.
Nac.
06

Fonte: BCJC – Seção de Aquisição – Dezembro/2006

112

DOAÇÃO
Estrang.
Nac.
_

158

TOTAL
2.631
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Quadro 46 - Livros existentes no SISBI/UEFS por área do conhecimento - 2006
ÁREA DO CONHECIMENTO
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia / Tecnologia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Língua, Literatura e Artes
Generalidades
TOTAL

TÍTULOS
4.741
2.843
2.927
6.361
563
22.055
11.830
19.036
9.356
79.709

EXEMPLARES
15.556
8.429
8.561
18.058
1.636
66.900
29.255
45.053
13.714
206.965

Fonte: BCJC - Seção de Aquisição – Dezembro/2006
Obs: o nº. de acervo por área de conhecimento não confere com o quadro Evolução de Títulos e
Exemplares, pois este é o total do acervo adquirido e o que se refere ao total por área do
conhecimento é o que está inserido no sistema disponível para empréstimo.

Quadro 47 - Investimentos em aquisições do Sistema de Bibliotecas - 2006
Áreas
Exatas e da Terra

LIVROS
Periódicos (Nac./Estrangeiros)
(Adquiridos Por Área)
(Adquiridos Por Área)
TítulosExemplares Valor (R$) Renovação Assinatura Valor (R$)
289
649
16.134,97
05
822,20

Biológicas

84

145

8.840,68

01

-

Engenharia / Tecnologia

176

424

43.064,47

09

01

2.406,80

Saúde

239

1.239

145.970,08

09

02

11.885,38

02

-

Ciências Agrárias

25,00

202,80

Ciências Sociais Aplicadas

405

2.113

115.437,64

46

05

29.092,99

Ciências Humanas

187

625

15.469,56

05

02

1.571,50

Língua, Literatura e Artes

102

399

6.812,25

02

-

Generalidades

16

22

618,96

39

02

17.130,30

1.498

5.616

352.348,65

118

12

63.437,87

Total

Fonte: BCJC/Seção de Aquisição - Dezembro de 2006

300,90
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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
Valorizando o potencial humano e profissional dos seus quadros

As ações da área administrativa da UFES,
coordenadas pela Pró-Reitoria de Administração e
Finanças, continuaram sendo direcionadas, no
exercício de 2006, para a consolidação do
processo de modernização dos setores que a
integram, objetivando com isto a melhoria contínua
e sistemática do atendimento às atividades fins da
Instituição. Nessa direção foram adotadas novas
providências que buscaram facilitar a relação entre as áreas administrativa e acadêmica a
partir de uma maior interação entre os seus dirigentes e uma permanente discussão dos
aspectos relacionados ao provimento dos recursos indispensáveis ao normal funcionamento
institucional. Com isso, fortaleceu-se o processo de planejamento e a utilização dos
métodos de compartilhamento da execução orçamentária, permitindo, não obstante as
dificuldades presentes, avanços significativos no apoio às nossas mais diferentes unidades.
Contando com cerca de 26% (vinte e seis por cento) dos recursos orçamentários
destinados pelo Estado às Instituições de Ensino Superior da Bahia, esta instituição teve
alocado em seu orçamento do período o montante de R$ 92.926.283,76 (noventa e dois
milhões, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e três centavos e setenta e seis
centavos), dos quais 75,29% (setenta e cinco vírgula vinte e nove por cento) foram
destinados ao pagamento de pessoal, 16,4% (dezesseis vírgula quatro por cento) às
despesas de custeio e 8,07% (oito vírgula zero sete por cento) de investimentos.
Acrescente-se a esse montante o total diretamente captado e incorporado ao orçamento do
exercício, da ordem de R$ 3.886.591,87 (três milhões, oitocentos e oitenta e seis mil,
quinhentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), utilizados para o financiamento
de variados projetos e ações nas mais diferentes unidades e áreas do conhecimento.
Priorizando a utilização das verbas que lhe foram confiadas, esta instituição buscou
insistentemente a melhor qualificação dos seus gastos, implementando novos e modernos
métodos de atuação no atendimento das demandas, na distribuição e controle de materiais
e na racionalização dos serviços.
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GESTÃO DE PESSOAS

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 administrativas. Em razão dessas
participações, o quadro de pessoal da UEFS assumiu um novo perfil, conforme
demonstrado no Quadro 48 a seguir.
Quadro 48 - Servidores técnico-administrativos por grau de instrução - 2006
Especificações

TÉCNICO

Grupo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OUTROS PROFISSIONAIS
DE NÍVEL APOIO (CARGO
EM EXTINÇÃO)
TECNICO UNIVESITÁRIO
OUTROS PROFISSIONAIS
DE NÍVEL MÉDIO*
ANALISTA UNIVERSITÁRIO
OUTROS PROF. DE NÍVEL
SUPERIOR*
PROCURADOR

TOTAL TÉCNICO
RELOTADOS
SEM VÍNCULO
REDA
TOTAL GERAL

Escolaridade/Titulação
TOTAL
1º
2º Supe1º Grau
Espec Mest Dout
incompleto Grau Grau rior
21

3

24

2

-

-

-

50

5

11

195

75

16

1

-

303

-

-

-

50

96

24

-

170

26
26

14
14

219
72
13
304

02
129
25
154

112
5
117

25
25

-

02
525
102
13
640

Quadro atual com base na Lei 8.824 de 22/09/2003 e Lei 8.899 de 02/12/2003
* Servidores do quadro em extinção da UEFS - Lei 8.824
Quadro atual com base na Lei 8.824 de 22/09/2003 e Lei 8.899 de 02/12/200/2003
Fonte: Sub-Gerência de Pessoal – Dezembro /2006

Em relação ao corpo docente, o quadro atual é
formado por 752 (setecentos e cinqüenta e dois) docentes
efetivos, aos quais se juntam mais 92 (noventa e dois)
professores substitutos e 26 (vinte e seis) professores
visitantes, perfazendo um total de 870 docentes. Os
Professores efetivos incluem 249 (duzentos e quarenta e
nove) doutores e 351 (trezentos e cinqüenta e um) mestres, perfazendo 80% (oitenta por
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cento) em relação ao total. O grande número de doutores tem permitido à UEFS competir de
forma eficiente nos diferentes editais de fomento à pesquisa e tem propiciado a implantação
de novos programas de pós-graduação stricto-sensu em nível de mestrado e doutorado.
Cabe destacar que esta melhora substantiva da titulação e capacitação docente, só foi
alcançada através de uma política arrojada de contratação preferencial de Mestres e
Doutores e de capacitação docente. Estes números são apresentados no Quadro 49.
Quadro 49 - Docentes por categoria – 2006
DEPTO

Efetivo

Substituto

Visitante

Total

BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC

90
70
110
67
67
27
76
183
62

1
13
6
27
5
6
9
25
-

3
3
1
1
4
2
4
6
2

94
87
117
95
76
35
89
214
65

TOTAL
Percent. Docentes

752
86%

92
11%

26
3%

870
100%

Fonte: PPPG – Dezembro/2006

Os Quadros 50 a 52, a seguir, demonstram a distribuição do corpo docente da
UEFS, por regime de trabalho, classe e titulação.

Quadro 50 - Docentes efetivos por departamento e carga horária - 2006
DEPTO
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
TOTAL
Percentual / Carga horária

20h
3
2
4
3
3
1
4
3
1
24
3%

Fonte: PROAD/Setor de Pessoal – Dezembro/2006

40 h
21
27
96
23
22
4
30
118
19
360
48%

DE
66
41
10
41
42
22
42
62
42
368
49%

Totais
90
70
110
67
67
27
76
183
62
752
100%
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Quadro 51 - Docentes efetivos por departamento e titulação - 2006
DEPTO
Graduados
1
BIO
2
CHF
5
CIS
1
EDU
2
EXA
FIS
2
LET
3
SAU
3
TEC
TOTAL
19
Percent. por Classe
2%

Especialistas
15
7
31
8
6
15
44
7
133
18%

Mestres
23
39
57
43
35
7
31
90
26
351
47%

Doutores
51
22
17
15
24
20
27
47
26
249
33%

Total
90
70
110
67
67
27
75
184
62
752
100%

Titular
32
9
10
2
9
6
10
25
7
110
14%

Total
90
70
110
67
67
26
76
183
63
752
100%

Obs.: O percentual é em relação ao total no próprio ano
Fonte: PROAD/Setor de Pessoal - Dezembro/2006

Quadro 52 - Docentes por departamento e classe - 2006
DEPTO
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
TOTAL

Percentual por Classe

Auxiliar
9
9
41
12
7
17
40
5
140
19%

Assistente
27
29
43
34
32
7
30
80
30
312
42%

Adjunto
22
23
16
19
19
13
19
38
21
190
25%

Fonte: PROAD/Setor de Pessoal – Dezembro/2006

É significativo o aporte de oportunidades que a capacitação docente propicia. Este
aspecto, que se configura no alto nível profissional dos nossos professores, os capacita a
desempenhar importantes papéis em diversos órgãos nas esferas federal, estadual e
municipal, conforme Apêndice 2.
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ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS

Durante o exercício de 2006, a UEFS, através de ações conjuntas lideradas pela
PROAD e com a participação das Pró-Reitorias Acadêmicas e dos Departamentos,
prosseguiu com as ações de consolidação da política de planejamento e execução do
orçamento de forma compartilhada, buscando qualificar as despesas institucionais de
acordo com as prioridades eleitas pelas Unidades e respeitadas as disponibilidades
orçamentárias. Esta ação, mesmo com as dificuldades que marcaram a execução
orçamentária no segundo semestre do ano, notadamente em razão de limitações impostas
pelo Governo do Estado, possibilitou, mais uma vez, a efetivação de um trabalho conjunto,
cujos resultados, embora não atingissem em sua totalidade a meta traçada, ainda puderam
ser considerados satisfatórios, uma vez que foi mantida a normalidade do funcionamento
institucional e muitas das demandas, inicialmente postas, foram contempladas, como pode
se deduzir dos números que adiante são apresentados.

MATERIAL DE CONSUMO

Em 2006 a UEFS registrou aquisições de material de consumo no valor de R$
1.928.845,61 (Hum milhão, novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
e sessenta e um centavos), incluindo aquelas efetuadas com recursos descentralizados e de
outras fontes, sendo que deste total 77,79% (setenta e sete vírgula setenta e nove por
cento) foram destinados à aquisição de materiais para os diferentes cursos de graduação e
pós-graduação (reagentes, vidrarias e outros).

MATERIAL PERMANENTE

Ainda, em 2006, foi investido recurso da ordem de R$ 2.037.469,36 (dois milhões,
trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) em
equipamentos e materiais permanentes, utilizando recursos do Tesouro Estadual e de
Outras Fontes, ao lado de descentralizações efetuadas, tendo sido adquirido uma
considerável

quantidade

de

equipamentos

de

informática,

mobiliário,

veículos,
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equipamentos para a infra-estrutura do Campus e equipamentos para laboratórios didáticos
e de pesquisa.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os números decorrentes do processo de execução orçamentária, que foi realizado,
demonstram que, apesar das dificuldades enfrentadas, o exercício do planejamento, com a
conseqüente priorização de ações, melhorou sensivelmente a qualidade dos investimentos
da Universidade, cujos indicadores confirmam que as ações de caráter estrutural e finalístico
mereceram atenção especial. Exemplos disso podem ser constatados na apresentação de
dados que indicam os gastos com a aquisição de materiais permanentes e equipamentos,
dos quais cerca de 88% (oitenta e oito por cento) foram 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.
Quadro 53 - Execução orçamentária 2006 por tipo de despesa - todas as Fontes
TIPO DA DESPESA
Arrendamento Mercantil
Auxílio Alimentação
Auxílio Transporte
Diárias
Divulgação de Atos Oficiais
Equipamentos e Material Permanente
Indenizações e Restituições
Locação de Mão-de-Obra
Material de Consumo
Obras e Instalações
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Passagens e Despesas com Locomoção
Pessoal
Serviços de Consultoria
TOTAIS
Fonte: PROAD/Sicof – Dezembro/2006

VALOR
699.977,82
1.892.533,71
164.994,29
310.960,38
116.672,95
2.037.489,36
8.793,81
5.959.532,87
1.928.845,61
1.611.522,25
405.865,86
3.867.952,11
6.982.746,60
666.650,37
69.972.147,87
186.190,47

%
0,72
1,95
0,17
0,32
0,12
2,10
0,01
6,16
1,99
1,66
0,42
4,00
7,21
0,69
72,28
0,19

96.812.876,33

100,00
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ASSESSORIA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
Compromisso com a eficiência, eficácia e efetividade 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.
Com

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, esta
assessoria assume o compromisso com a eficácia do planejamento organizacional, e com
uma gestão orçamentária orientada para a responsabilidade no uso dos recursos públicos e
fundamentada numa filosofia de gestão participativa.

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O

Planejamento

Estratégico,

considerado importante instrumento gerencial,
foi uma prioridade nesta gestão. Na sua
consecução foram desenvolvidas ações para a
melhoria permanente da metodologia utilizada
na sua elaboração e implementação e, também,
para a busca da integração e participação de
todos os segmentos da comunidade.
O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2006-2009 é um instrumento gerencial
que visa à 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 busca desenvolver um
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processo de modernização de gestão, que fortaleça sua posição organizacional,
considerando sua relevância social, principalmente na região na qual está inserida.
Em 2006 foi implementado o Planejamento Estratégico 2006-2009, 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. A partir dos
dados coletados foi elaborado o documento preliminar que, após ser novamente
apresentado aos segmentos universitários, deu origem ao documento definitivo – o Plano
Estratégico. Este Plano, impresso em forma de Caderno, foi distribuído a todas as Unidades
e um Folder, com a síntese do Plano, distribuído a todos os servidores (professores e
funcionários) e estudantes.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A ASPLAN coordena, supervisiona e articula o processo de gestão orçamentária da
Instituição, a elaboração do Plano Plurianual e a Proposta Orçamentária Anual,
acompanhando sua programação, avaliação e execução física e financeira, promovendo
alterações no orçamento analítico e créditos suplementares para atendimento das suas
necessidades. 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 na elaboração dos orçamentos de projetos e convênios e nos
processos de captação de recursos do Tesouro e de outras fontes.
Em 2006 a UEFS deu continuidade à filosofia de gestão participativa e, apesar do
contingenciamento, decretado pelo Governo do Estado, dificultar a implementação do
Orçamento Compartilhado, o trabalho de priorização foi levado a efeito pelos dirigentes das
diversas unidades em parceria com a PROAD, possibilitando o propósito maior de zelar pela
responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
O sistema informatizado de planejamento orçamentário, realizado em parceria com a
Assessoria de Informática, com vistas a disponibilizar instrumento de gestão e
acompanhamento para assegurar maior eficácia, a partir do uso da Tecnologia da
Informação, teve o seu primeiro módulo liberado para teste, visando à implantação já em
2007. O referido sistema propõe-se a sistematizar e integrar os processos fundamentais da
gestão administrativa universitária: o planejamento, a execução e o acompanhamento
orçamentário para cada exercício. Esse sistema tem como objetivo proporcionar maior
eficiência e transparência ao ciclo orçamentário anual da Universidade, envolvendo todos os
gestores da Instituição na sua utilização.
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No que tange ao desempenho das ações orçamentárias, a ASPLAN realizou o
efetivo acompanhamento da execução do orçamento de 2006, o qual foi fixado, inicialmente,
em R$106.014.400,00 (cento e seis milhões, catorze mil e quatrocentos reais). Deste
montante, aproximadamente 84,0% (oitenta e quatro por cento) dos recursos são
provenientes do Tesouro do Estado – representando R$ 89.078.400,00 (oitenta e nove
milhões, setenta e oito mil e quatrocentos reais); outros 7,3% (sete vírgula três por cento)
provenientes de recursos próprios – num total de R$7.681.000,00 (sete milhões seiscentos
oitenta e um mil reais), e 8,7% (oito vírgula sete por cento) provenientes de recursos de
convênios – num total de R$ 9.255.000,00 (nove milhões duzentos e cinqüenta e cinco mil
reais).
No decorrer do exercício foram realizadas algumas suplementações com recursos do
Tesouro do Estado, o que elevou o orçamento para R$110.863.861,00 (cento e dez milhões,
oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais), um acréscimo de
aproximadamente 4,6% (quatro vírgula seis por cento), que representou R$4.849.461,00
(quatro milhões oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais), a
mais, distribuídos na rubrica de pessoal, manutenção e projetos.
O Quadro 54 apresenta o Orçamento de 2006 e as despesas realizadas nas Fontes
do Tesouro Estadual e outras.
Quadro 54 - Orçamento e despesas realizadas – Tesouro Estadual e Outras Fontes –
2006
CLASSIFICAÇÃO
Pessoal e
Encargos

FONTES
Tesouro

Total de Pessoal
Tesouro
Atividade

Outras Fontes

Total de Atividade

REMANEJAORÇAMEN-TO
ORÇAMENDO / SUPLEEXECUTADO
INICIAL
TO FINAL
MENTADO

% EXECUTADO

64.734.000,00

5.263.333,00 69.997.333,00

69.972.147,87

99,96

64.734.000,00

5.263.333,00 69.997.333,00

69.972.147,87

99,96

13.844.400,00

2.097.280,00 15.941.680,00

15.470.245,94

97,04

1.144.000,00

225.150,23

19,68

2.097.280,00 17.085.680,00

15.695.396,17

91,86

1.144.000,00
14.988.400,00

-

Projetos /

Tesouro

10.500.000,00

7.856.720,00

7.483.890,65

95,25

Finalística

Outras Fontes

15.792.000,00

132.128,00 15.924.128,00

3.661.441,64

22,99

Total de Projeto

26.292.000,00

-2.511.152,00 23.780.848,00

11.145.332,29

46,87

Total Tesouro

89.078.400,00

4.717.333,00 93.795.733,00

92.926.284,46

99,07

Total Outras Fontes

16.936.000,00

132.128,00 17.068.128,00

3.866.591.87

22,77

106.014.400,00

4.849.461,00 110.863.861,00

96.812.876,33

87,33

TOTAL GERAL

-2.643.280,00

Fonte: SIPLAN/SICOF - Dezembro/2006

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
Socializando o conhecimento

A Assessoria de Comunicação (ASCOM) tem por objetivo maior realizar o trabalho
sistemático de divulgação das atividades da Universidade, tanto internamente quanto para a
comunidade externa, transformando-as em notícias.
Em 2006, manteve-se o trabalho de divulgação, especialmente através da mídia
impressa. Também foram utilizadas as principais emissoras de Rádio da Região, como um
instrumento importante de divulgação, através da programação de entrevistas sobre cursos,
seminários, conferências, palestras, projetos e programas, ou enviando, sistematicamente,
Press-releases (informes) para veiculação sobre os eventos nestas áreas. Ao lado dessa
divulgação sistemática a emissora de TV da cidade procurou atender ao chamamento da
Assessoria, fazendo a cobertura jornalística dos eventos realizados.
Além da produção e encaminhamento de informações regulares 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 atividades de comunicação a saber:
– 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
2006);
– 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 máquina
fotográfica digital e disponibilização das mesmas para o acesso através do sistema de rede
interna;
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– atualização diária no site da UEFS (www.uefs.br), seção “Notícias” e registro
fotográfico de atividades diversas.
No Quadro 55 estão quantificados os resultados das atividades da Assessoria de
Comunicação em 2006.
Quadro 55 - Ações de comunicação em 2006

TIPO
Press Releases Enviados
Matérias Publicadas
Entrevistas em rádio e TV
Jornal Intercampus
Clippings Produzidos
Clippings Especiais
Visitas Institucionais
Fonte: ASCOM - Dezembro de 2006

QUANTIDADE
350
320
60
02
12
03
08
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ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Valorizando o desenvolvimento tecnológico

A Universidade Estadual de Feira de
Santana prioriza a tecnologia de informação
por entender que se trata de importante
ferramenta nas suas atividades acadêmicas e
administrativas. Construiu uma capacidade
instalada e, atualmente, possui 2.005 (dois
mil

e

cinco)

microcomputadores,

409

(quatrocentos e nove) impressoras e 2.410
(dois mil quatrocentos e dez) pontos de rede
com acesso à Internet, 1.743 (um mil
setecentos e quarenta e três) contas de correio eletrônico (e-mail), 01 (uma) sala de vídeoconferência e 01 (um) estúdio de transmissão de aulas.
A REDE UEFS está interligada por 18 (dezoito) quilômetros de fibra ótica, backbone
(espinha dorsal) de fibra óptica atualizado, sendo reestruturada para atender ao grande
volume de dados requisitados. O quantitativo de pontos de rede já abrange a instalação nas
novas áreas construídas.
Para atender às demandas do ensino, da pesquisa e da extensão, 27 (vinte e sete)
laboratórios de informática estão espalhados pelo Campus, conforme discriminado no
Quadro 56, sendo que um localiza-se no Campus Avançado de Santo Amaro.

113
Quadro 56 - Demonstrativo dos laboratórios de informática

Nº

Depto / Setor

01
02
03
04
05

Ciências Exatas
Ciências Exatas
Ciências Exatas
Saúde
Ciências
Humanas e
Filosofia
Física
Letras e Artes
Letras e Artes
Educação
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Ciências Sociais
Ciências Sociais
Ciências Sociais
CUCA
Observatório
Antares
Biologia
DCIS
Ciências Sociais
Ciências
Humanas e
Filosofia
Educação
Ciências Sociais
Letras e Artes
Saúde

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Letras e Artes
CEB
Ciências
Humanas e
Filosofia

Laboratório

Ano

Local

Nº.Comp.

Informática Educativa - LABINE
LAB-Química
Geoprocessamento
Informática em Saúde – LIS
Informática Geográfica

1997
2000
2000
1997
1998

LABEXA
LABEXA
LABEXA
MP 6
MT 7

35
06
26
60
3

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
Treinamento
Sensoriamento Remoto

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

MP 4
MP 5
MP2
CPD
MP 3
MP 3
MP 3
MT 4
MT 4
MT 4
CUCA
Antares

18
12
22
20
40
10
06
20
20
20
10
12

Informática em Ciênc. Biológicas
NATEC
Informática em Direito
Informática em História

1998
2000
2001
2001

MT 2
MT 4
-

23
45
22
22

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

2002
2003
2003
2004

MP58
Anexo
MA VI
MA II
CEB
MP-79

21
13
8
21

TOTAL

2004
2006
2006

8
15
30*

568

* Em processo de compras
Fonte: Assessoria Especial de Informática - Dezembro/2006

A ASSESSORIA ESPECIAL DE INFORMÁTICA continua promovendo apoio ao
atendimento das necessidades de utilização tecnológica nas áreas do ensino, da pesquisa e
da extensão, assim como ao setor administrativo.
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Além da revitalização da REDE UEFS, inúmeros equipamentos foram recuperados
através da manutenção com reposição de peças; novos aplicativos foram desenvolvidos e
outros, já existentes, sofreram manutenção, assim como foi intensificado o suporte aos
sistemas acadêmico e das bibliotecas.
Em relação à estrutura tecnológica de software, destacam-se:
–

Suporte e instalação do Sistema SAGRES nos 21 (vinte e um) colegiados e na Divisão
de Assuntos Acadêmicos: SAGRES Graduação; SAGRES Acadêmico; SAGRES
Secretaria; SAGRES Diário; SAGRES Diploma; SAGRES Portal Windows; SAGRES
Portal Web; SAGRES Matrícula Web;

–

suporte e instalação do Sistema de Biblioteca: PERGAMUM; ASFA;

–

instalação e Configuração do Guichê Lattes Server;

–

instalação e Configuração do servidor do IBICT - Sistema BDTB/TED;

–

suporte e manutenção em Sistemas Desenvolvidos pela Assessoria de Informática.
Foram desenvolvidos os seguintes sistemas: Sistema de Equipamentos – Assessoria

de Informática; Sistema de Controle da Livraria PIDL; Sistema de Controle para a Imprensa
Universitária; Sistema de Inscrição para Iniciação Científica; Sistema de Acompanhamento
Orçamentário – PROAD.
Encontra-se em fase de desenvolvimento, os seguintes sistemas: Sistema de
Controle de Laboratório – Diagnosis; Sistema de Avaliação do Curso de Medicina; Sistema
de Acompanhamento Acadêmico de Processos do SAJUEFS; Sistema de Planejamento
Orçamentário (SPO), para a ASPLAN e Sistema de Convênios, para a PROAD.
Tais atividades, sejam elas na estruturação física ou lógica, proporcionam um melhor
desempenho às atividades desenvolvidas na UEFS, como, também, qualifica o
gerenciamento das ações realizadas por esta Assessoria.
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ASSESSORIA ESPECIAL DE INTERCÂMBIO
Ampliando fronteiras e estreitando relações

A Assessoria Especial de Intercâmbio (AESPI), criada desde 1997, cumpre a função
de promover o intercâmbio técnico-científico-cultural em articulação com os segmentos
acadêmicos e administrativos da Instituição, 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.
Ao longo de 2006 deu prosseguimento às ações concernentes ligadas à discussão e
implementação de políticas de Cooperação Interinstitucional e Internacional. Há, no
momento, 14 (catorze) convênios, em vigência, com IES do Brasil, da América Latina e da
Europa.
Por ocasião do Fórum das Assessorias das Universidades Brasileiras para
Assuntos Internacionais (FAUBAI), realizado em Maceió-AL, foi possível interagir com
profissionais da área e com Instituições de apoio às atividades de intercâmbio, para discutir
questões específicas da Região do Semi-árido. Para coordenar a Regional Nordeste o grupo
escolheu a Profa. Inalva Valadares Freitas, Assessora Especial de Intercâmbio da UEFS.
Compreendendo a importância do seu papel, que é o de promover o
desenvolvimento de programas conjuntos, visando à realização de projetos de pesquisas e
de formação científica e cultural, nas diversas áreas do conhecimento, a Assessoria de
Intercâmbio continua empreendendo esforços, através da articulação de parcerias com
organismos de intercâmbio e estabelecendo acordos com novas e potenciais IES.
Ainda neste ano foram articuladas assinatura e/ou renovação de convênios de
cooperação, a exemplo de convênio de parceria com o Portal Universia Brasil; convênio
com a Universidade Autônoma do México; convênio com a Universidade Federal do
Pará e termo aditivo com a Universidade de Rennes 2 – França.
No Quadro 57 podem ser identificadas todas as instituições em cooperação

nacional e internacional.
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Quadro 57 - Cooperação nacional e internacional - 2006
INSTITUIÇÕES CONVENIADAS
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
Universidade François Rabelais de Tours
Universidade Nacional Autônoma de México
European University
Universidade Autônoma de Lisboa
Universidade de Coimbra
Universidade de Évora
Universidade Técnica de Lisboa
Universidade Federal do Pará
Fonte: AESPI – Dezembro/2006

PAÍSES
Dinamarca
Cuba
Cuba
Espanha
França
França
França
México
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Brasil
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ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Interagindo na comunidade universitária, articulando ações de valorização
pessoal e profissional, para melhoria das relações interpessoais

A Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC), tem a
missão de implementar a política de integração e valorização da Comunidade Universitária,
com ações de assistência social e promoção da saúde integral do indivíduo, visando à
melhoria da qualidade da vida.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O Serviço de Saúde Universitário
(SESU) é um serviço de atenção primária à
saúde que presta serviços à comunidade
universitária com ações voltadas para as áreas
médica

(clínica

geral),

odontológica,

psicológica, enfermagem, nutricional, social e
laboratorial. Atua também, na área preventiva,
oferecendo o Programa de Prevenção e
Intervenção em Doenças Cardiovasculares:
Fatores de Risco (PPIDCV), o qual está voltado para a comunidade universitária, alunos da
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e empresas terceirizadas que mantém
contrato com a UEFS. As medidas de intervenção procuram evitar a instalação e agravo de
doenças, promovendo a saúde e buscando mudança de hábitos saudáveis. Implantado
desde 2005, o Programa Cuidando do Ser Humano continua em ação atuando em
conjunto com grupos interdisciplinares do SESU e Departamentos de Saúde e Educação.
Neste ano de 2006 buscou intensificar suas atividades através das vivências em grupo,
discutindo diversos temas, com o objetivo de promover mais reflexão a respeito da
integralidade do ser humano para a construção de uma concepção de vida que o contemple
como um todo.
Integra os serviços do SESU, os atendimentos realizados pelos especialistas do CEB
(Creche/Escola), conforme Quadro 58 a seguir.
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Quadro 58 - Desempenho do Programa de Assistência à Saúde - 2006
Serviços

Procedimentos Atendimentos
Serviços Médicos
4.029
Serviços Médicos Pediátricos
348
Programa de Intervenção em Doenças Cardiovasculares
624
774
Serviços de Enfermagem
65.253
Serviços de Enfermagem Infantil
333
Serviços Odontológicos
5.390
619
Serviços Odontopediátricos
419
Serviços de Psicologia
644
Serviços de Psicologia Infantil
72
Serviço de Nutrição
151
TOTAL
72.019
6.637
Fonte: UNDEC – Dezembro/2006

PROGRAMA DE A’SSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

AÇÃO SOCIAL

O Serviço Social presta assistência à Comunidade Universitária, trabalhando com as
relações sociais que venham a intervir nas situações de saúde, educação, trabalho,
assistência social, entre outras, promovendo a melhoria da qualidade da vida dos seus
usuários. Este serviço atende à demanda dos diversos setores da Instituição,
desenvolvendo atividades correlatas, programas e/ou projetos específicos. Neste ano de
2006 intensificou programas que atendessem às necessidades dos alunos residentes,
focando a importância destes nas áreas sociais. Dentre os programas destacamos:
–

“O prazer da convivência diária na Residência Universitária – REUNI” e a “Educação e
Saúde na Prevenção de DST’s e AIDS”;

–

“Pais cidadãos”, desenvolvido no Centro de Educação Básica/Creche, com a
contribuição de seus profissionais e estagiários. Esta atividade oportunizou aos pais e/ou
responsáveis pelas crianças, a participação em atividades que estreitaram o convívio no
ambiente escolar.
O Centro de Educação Básica (CEB) composto pela Creche e Escola (Educação

Infantil e Ensino Fundamental) oferece assistência educacional gratuita e de qualidade,
disponibilizando serviços nas áreas pedagógica, psicopedagógica e social. Possibilita,
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também, campo de estágio para atender alunos dos cursos de Licenciatura da própria
instituição. Atende crianças na faixa etária de 04 meses a 15 anos, tendo como público alvo
principal os filhos de servidores e estudantes da Instituição, estendendo-se à comunidade
externa, em face da parceria da Escola com a Prefeitura Municipal de Feira de Santana.
Neste ano de 2006 o CEB se submeteu à Prova Brasil, aplicada pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP (MEC), que a aponta como uma das melhores
escolas públicas do País. Na prova de Língua Portuguesa os alunos da 4ª série obtiveram a
média de 204,53 (duzentos e quatro vírgula cinqüenta e três), sendo que a média nacional
foi de 172,91 (cento e setenta e dois vírgula noventa e um). Os alunos da 8ª série obtiveram
a média 266,83 (duzentos e sessenta e seis vírgula oitenta e três), também superior à média
nacional, que foi de 222,63 (duzentos e vinte e dois vírgula sessenta e três). Desempenho
semelhante foi registrado na prova de Matemática, na qual os alunos conseguiram as
médias 216,60 (duzentos e dezesseis vírgula sessenta) - 4ª série - e 294,59 (duzentos e
noventa e quatro vírgula cinqüenta e nove) - 8ª série -, enquanto que as médias nacionais
ficaram, respectivamente, em 179,98 (cento e setenta e nove vírgula noventa e oito) e
237,46 (duzentos e trinta e sete vírgula quarenta e seis). A Prova Brasil evidenciou outros
dados, como o percentual de docentes com nível superior, que na 4ª série do CEB é de
78,6% (setenta e oito vírgula seis por cento), acima do percentual nacional de 56,8%
(cinqüenta e seis vírgula oito por cento). Na 8ª série esse percentual é de 83,3% (oitenta e
três vírgula três por cento), praticamente o mesmo do percentual nacional. Os dados estão
disponíveis no site do MEC (www.mec.gov.br).
Em novembro de 2006 foi divulgado o resultado da Primeira Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2005), com a presença da coordenadora geral
no Brasil e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, Profª Suely Druck. Os
alunos do CEB Tarcísio Araújo Cedrim e Bianca Leite Santana conquistaram Medalha de
Prata e de Bronze, respectivamente.

AÇÃO COMUNITÁRIA

A Integração com a Comunidade. Este programa é desenvolvido junto aos
servidores (professor e funcionário) promovendo atividades com o intuito de integrar e
desenvolver ações sócio-culturais, para a melhoria das relações interpessoais. Essas ações
são implementadas através de Contratos e Convênios firmados e/ou renovados com
Empresas e Entidades; de Eventos Comemorativos que buscam a integração efetiva dos
servidores, principalmente em datas significativas, a exemplo de Festa Junina, Dia do
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Secretário, Servidor Público e Natal; da disponibilização de Casa do Professor destinada
para pernoite aos docentes da UEFS, sem residência em Feira de Santana; do
funcionamento de Cantinas e Restaurante, os quais são supervisionados e acompanhados
por profissionais, para assegurar a qualidade dos serviços. Visando à melhoria na qualidade
dos alimentos fornecidos pelas Cantinas e Restaurante, neste ano de 2006, a UNDEC, em
parceria com o Colegiado de Engenharia de Alimentos, promoveu, mais uma vez, o Curso
de Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos para os funcionários desses
estabelecimentos. Outras iniciativas de igual relevância são: o Programa Cidadão que
desenvolve ações nas áreas de assistência à saúde, jurídica e social e a Livraria
Interuniversitária: Programa Interuniversitário para Distribuição do Livro (PIDL), que
objetiva divulgar o conhecimento elaborado na UEFS, como também a produção científica
de outras Instituições de Ensino Superior, através da comercialização de livros por preços
acessíveis.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Este Programa desenvolve ações junto às entidades estudantis (D.A´s, D.C.E.,
Núcleos e Empresas Juniores) com o propósito de assegurar a realização das atividades
acadêmicas que contribuem para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem.
Como forma de proporcionar meios para a permanência dos estudantes na Instituição são
oferecidas Bolsas Institucionais nas modalidades de Auxílio Especial e Estágio Acadêmico.
Com o propósito de oferecer igualdade de oportunidades entre os discentes no campo de
estágio não obrigatório, oferece o serviço Balcão de Estágio, estabelecendo uma sintonia
entre a academia e a comunidade. Oferece, também, apoio para promoção e/ou
participação em eventos científicos, apoio às entidades estudantis, ao Faz Universitário e à
Residência Universitária e desenvolve atividades sócio-políticas que envolvem os
segmentos estudantis. Destacamos a seguir, as principais ações de assistência ao
estudante.
Bolsa Auxilio Especial. Visa a proporcionar ajuda de custo para a manutenção
dos estudantes da Residência Universitária, com oferta de 56 (cinqüenta e seis) bolsas com
carga horária de 20 horas semanais, tendo como área de atuação diversos setores
acadêmico-administrativos da UEFS.
Bolsa Estágio Acadêmico. Atendendo aos critérios estabelecidos em edital, esta
modalidade de bolsa tem como finalidade oportunizar ao estudante, a partir do 3º semestre,
desenvolver suas habilidades, diretamente na área de sua formação. Oferece 70 (setenta)
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bolsas com carga horária de 20 horas semanais, na sua maioria, nos Laboratórios didáticos
e de pesquisa.
O Quadro 59 apresenta o quantitativo de vagas oferecidas e ocupadas no
Programa Bolsa Auxílio Especial e Bolsa Estágio Acadêmico.
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Quadro 59 - Demonstrativo de vagas no Programa Bolsa Auxílio Especial e Bolsa
Estágio Acadêmico, em 2006
VAGAS

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
QUANTIDADES DE ALUNOS - Bolsa Auxílio Especial
51 56 56 56
56 56 56
56 56 56 56 56
Vagas Oferecidas
44 46 50 48
51 51 54
52 52 48 53 53
Vagas Ocupadas
QUANTIDADES DE ALUNOS - Bolsa Estágio Acadêmico
Vagas Oferecidas
56 70 70 70
70 70 70
70 70 70
Vagas Ocupadas
53 57 68 66
65 66 68
68 69 66
Fonte: CODAE/2006

70
70

70
70

Balcão de Estágio – Alunos x Empresas. Este estágio tem como objetivo o
fortalecimento dos processos educacionais, agregando a noção de cidadania à formação do
estudante, propiciando uma experiência profissional e facilitando a interação com a
sociedade, através de parceria entre Instituição, Aluno e Empresa. Intermedia estágios para
alunos dos diversos cursos, nas mais variadas Empresas e Instituições de Feira de Santana
e região, através de Convênios firmados especialmente para este fim. O Quadro 60
demonstra o fluxo de estudantes que são atendidos por este Programa.
Quadro 60 - Quantitativo de alunos atendidos pelo Balcão de Estágio
ATIVIDADE
Cadastrados no
Balcão de Estágio
Encaminhamento
para estágio
Estágio efetivo
TOTAIS
Fonte:CODAE/2006

QUANTIDADES DE ALUNOS
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
14 72 35 50
55 37 8 16 25 68 96 31
507
20 183

12

25

137

32 12

06

00

00

00

00

427

00 59
34 314

40
87

02
77

38 72 69
230 141 89

64
86

07 84 72
32 152 168

50
81

557
1491

Apoio para participação em eventos científicos. Este programa implementa a
participação de estudantes nas mais variadas atividades acadêmicas e sócio-políticas, como
congressos, seminários, simpósios, encontro regionais, estaduais e nacionais, incentivando
o crescimento profissional, permitindo, assim, troca de experiências e fortalecimento entras
as instituições envolvidas.
A Universidade continua investindo nessa área, viabilizando o fornecimento de
passagens terrestres e possibilitando a participação dos estudantes nesses eventos em todo
território nacional, conforme demonstra o Quadro 61.
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Quadro 61 - Demonstrativo do apoio a eventos
EVENTOS

QUANTIDADE DE ALUNOS BENEFICIADOS
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
20 84 77 80
46 52 45 56 46 58 38 30
632

EXTERNO
(passagens)
INTERNOS
00
(Apoio)
20
TOTAIS
Fonte:CODAE/2006

08

11

10

18

12 11

07

06

09

12

06

110

92

88

90

64

64 56

63

52

67

50

36

742

Apoio às entidades estudantis. Por ser de fundamental importância a integração e
participação dos alunos em eventos de caráter acadêmico, promovidos pelas Entidades
Estudantis - DA’s, DCE, Empresas Juniores e Núcleos, a UNDEC/CODAE as apóia quando
da promoção de Festas, Simpósios, Encontros, Semanas de cursos, disponibilizando os
materiais de escritório, reprodução de cópias, recursos áudio-visuais, dentre outros, para
que as ações sejam concretizadas. Dos eventos realizados, destacam-se as Semanas dos
DA’s, a Semana de Saúde, Calourada, a Forrodência, a Recepção dos Calouros, entre
outros. O Quadro 62, a seguir, apresenta o quantitativo de xerox fornecidas, eventos
apoiados e material de almoxarifado disponibilizado em 2006.
Quadro 62 - Demonstrativo do apoio logístico a estudantes – 2006
MESES

Fornecimento de
xerox entidades
estudantis
3.268
JAN
9.448
FEV
95.225
MAR
9.449
ABR
18.690
MAIO
7.607
JUN
14.018
JUL
3.209
AGO
16.738
SET
22.822
OUT
35.509
NOV
12.133
DEZ
248.116
TOTAL
Fonte:CODAE/2006

QUANTIDADES
Eventos
Material de almoxarifado
apoiados pela
disponibilizado para
CODAE
entidades estudantis
00
103
08
3.066
11
1.594
10
221
18
3.167
12
1.473
11
5.144
07
496
06
2.615
09
2.014
12
5.427
06
1.137
110
26.907

TOTAL

3.371
12.522
96.830
9.680
21.875
9.092
19.173
3.712
19.359
24.845
40.948
13.276
274.683
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A Residência Universitária. Situada no Campus da UEFS e implantada desde
1992, vem, ao longo desses anos, oportunizando aos estudantes de menor poder aquisitivo
(devidamente comprovado), o acesso à Casa e a sua permanência na Universidade para
que possam concluir seus estudos de graduação. Possui infra-estrutura que permite
moradia para 96 (noventa e seis) estudantes, sendo 50% (cinqüenta por cento) das vagas
para o sexo masculino e 50% (cinqüenta por cento) para o sexo feminino. O processo
seletivo é feito através de abertura de Edital, para seleção dos candidatos, realizada pelo
Serviço Social e Comissão Administrativa da Residência Universitária (COARUNI). Para
atender à demanda 06 (seis) novas vagas foram oferecidas em uma casa alugada pela
UEFS, no Conjunto Feira VI, aumentando este benefício para 102 (cento e dois) alunos
comprovadamente carentes.

Faz Universitário. Este é um programa do Governo do Estado da Bahia, que se
realiza através das Secretarias da Educação e da Fazenda, que oferece bolsas a
estudantes matriculados em cursos de graduação, oriundos da rede pública de ensino do
Estado da Bahia, na modalidade de Bolsa Auxílio. A concessão das bolsas é feita via
processo seletivo, atendendo aos requisitos constantes do artigo 14 da lei 7.438 de
18/01/99.
Desde a implantação do Programa, em 2003, que a UEFS foi contemplada com 13
(treze) bolsas, tendo beneficiados 11 (onze) estudantes do Campus da UEFS e 02 (dois) do
Campus de Santo Amaro. Os estudantes selecionados são dos cursos de graduação em
Letras Vernáculas (05), Ciências Econômicas (01), Engenharia de Alimentos (01),
Licenciatura em Física (02), Ciências Contábeis (02), Licenciatura em História (01) e
Enfermagem (01). Atualmente 09 (nove) alunos continuam com bolsas, considerando que
04 (quatro) deles já concluíram o curso.
Dessa forma, a Instituição vem atuando com o objetivo de proporcionar condições
que assegurem a permanência dos estudantes na graduação e como elo de ligação
Universidade/Comunidade, contribuindo para a dinâmica do uso dos serviços de
complementação da vida acadêmica do estudante.
O Quadro 63, a seguir, apresenta o desempenho do Programa de Ação
Comunitária.
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Quadro 63 - Desempenho do Programa de Assistência Comunitária - 2006
Serviços
1 - SERVIÇO SOCIAL
2 – CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
• Creche
• Educação Infantil
• Ensino Fundamental (1ª a 8ª série)
SUB-TOTAL
Serviço de Pedagogia
Serviço de Psicopedagogia
TOTAL
3 – INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE
• Casa do Professor
- Masculino
- Feminino
SUB-TOTAL
• Eventos Promovidos
• Programa Cidadão
- Assistência Jurídica
- Cesta Básica
• Livraria Interuniversitária
- Livros Comercializados
TOTAL
4 - PROGRAMAS DE INCENTIVOS ESTUDANTIS
• Apoio para participação em eventos externos
(Simpósios, Congressos, Seminários, Encontros, etc.)
• Apoio para participação em eventos internos
• Balcão de Estágio (alunos cadastrados)
• Balcão de Estágio (alunos encaminhados para estágio)
• Estágio Efetivos
• Bolsa Auxílio Especial
• Bolsa Estágio Acadêmico
• Residência Universitária
- Casa de Extensão/Masculino
TOTAL
TOTAL GERAL
Fonte: UNDEC -Dezembro/2006

Atendimentos
1773
79
137
787
1.003
2.373
466
3.842

615
410
1.025
04
202
367
492
2.090
632
110
507
427
557
56
70
96
06
2.461
10.166
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IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Apoiando as ações universitárias

A Imprensa Universitária (IU), Órgão Suplementar, criado por intermédio da Portaria
nº 669/97, de 18/08/97, da Reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, publicada
no Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de setembro de 1997, para tanto, agregou-se os
setores: Núcleo de Editoração Gráfica-NUEG, que era ligado à Reitoria e, Setor de
Reprografia, regimentalmente ligado à Gerência Acadêmica.
Gostaríamos de lembrar que a Imprensa Universitária, por sua finalidade, durante o
período acima citado, colaborou efetivamente com seus serviços em diversos eventos
acadêmicos, culturais, artísticos, técnicos e científicos, nos quais a Instituição esteve
presente, como patrocinadora ou apenas emprestando apoio.
Abaixo estão relacionadas algumas produções técnicas e/ou científicas de maior
relevância, que tiveram a arte finalizada ou impressa na IU:
Teses de Doutoramento; Bióloga Reyjane Patrícia de Oliveira; Memorial profa. Lucia
Servo; Memorial profa. Eneida Marcílio Cerqueira; profa. Solange Mary Moreira Santos;
prof. Antonio Ricardo Dantas Caffé; prof. Miguel Almir Lima de Araújo; prof. Cláudio de
Lira Santos Junior; profa. Wlamyra Ribeiro de Albuquerque; prof. Antonio Ângelo
Fonseca; profa. Maria Cleonice Barbosa Braga; prof. Jucelho Dantas da Cruz; prof.
Paulo César M. de Abreu Farias e Profa. Jolanta Rekawek.
Dissertações de Mestrado; servidora Maria Vilma de Queiroz Souza; profa. Aline Mota
de Almeida; profa. Suelly Pinto; prof. César Barbosa; prof. Robson Luiz Santana
Barbosa; prof. Nilton Souza Dantas.
Livros, Cartilhas, Revistas e Outros; Anuário do Observatório Astronômico Antares;
Caderno V Seminário de Pesquisa do Mestrado em Literatura e Diversidade Cultural;
livro - Conhecendo Feira: Olhares sobre a Cidade – 2ª edição, Ana Angélica Vergne de
Morais; livro – Cultivo, beneficiamento e considerações sobre usos de plantas
medicinais, Juan Thomas Ayala Osuna; livro – Introdução e desenvolvimento territorial: o
desempenho municipal após a descentralização, Antonio Ângelo M. Fonseca; livro – A
Matemática para Todos, Carloman Carlos Borges; livro – Educação inclusiva em foco,
Isa Gonçalves e outros; Anais do IV Simpósio de Farmácia; Anais do V Seminário de
Cirurgia.
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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 9.087 (nove mil, oitenta e
sete) demandas em 2006 à Imprensa Universitária.
O

Quadro

60,

demonstra

mensalmente

o

quantitativo

de

serviços

de

impressão/reprodução da Imprensa Universitária em 2006. Numa análise geral, foram
realizadas 366.557 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete)
impressões/reproduções coloridas, com média mensal de 30.546 (trinta mil, quinhentas e
quarenta e seis). E, 5.743.993 (cinco milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos
e noventa e três) impressões/reproduções em preto e branco, com média mensal de
478.666 (quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos e sessenta e seis). As
impressões/reproduções coloridas e em preto em branco, perfazem um total de 6.110.550
(seis milhões, cento e dez mil, quinhentos e cinquenta), com média mensal de 509.212
(quinhentos e nove mil, duzentos e doze), o que demonstra a relevância dos serviços
prestados por este órgão.
Quadro 64 - Serviços de impressão/ reprodução - 2006
MESES
Janeiro

PRETO E BRANCO
QUANTIDADE
157.053

COLORIDO
QUANTIDADE
17.105

Fevereiro

413.929

31.645

Março

589.920

35.925

Abril

774.221

37.540

Maio

473.748

29.131

Junho

595.925

31.454

Julho

-

-

Agosto

881.779

52.874

Setembro

627.077

35.247

Outubro

536.268

31.960

Novembro

548.050

48.987

Dezembro

146.023

14.689

5.743.993

366.557

TOTAL

Fonte: I.U. -Dezembro de 2006
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APÊNDICES
1 VEÍCULOS PRÓPRIOS DE CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
Publicação/natureza
Sitientibus*
INTERCAMPUS
A Cor das letras
BCInforma

Área/responsável
Todos os Departamentos
Assessoria de Comunicação
Lingüística, Letras e Artes
Departamento de Letras e Artes
(DLET)
Biblioteca Central Julieta Carteado

Légua & Meia –
Revista de Literatura e
Diversidade Cultural

Literatura – Pós-Graduação e
Diversidade Cultural – Departamento
de Letras e Artes (DLET)

Cadernos de PósGraduação

Literatura – Pós-Graduação e
Diversidade Cultural – Departamento
de Letras e Artes (DLET)
Língua Portuguesa, Filologia Departamento de Letras e Artes
(DLET)
Programa de Pós-graduação em
Literatura e Diversidade Cultural
Diretório Acadêmico de Letras
Departamento de Letras e Artes
(DLET)
Humanidades
Departamento de ciências Humanas e
Filosofia (DCHF)

Scripta Philologica
[CD-ROM]
Cadernos de Literatura
e Diversidade
Mix: revista de letras
Humanas

Programa de Agentes
Comunitários - PACS

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas Filosóficas ligado ao
(DCHF)
Programa de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva
Departamento de Saúde (DSAU)
Enfermagem e Saúde Coletiva
Departamento de Saúde (DSAU)

Boletim Epidemiológico
da UEFS
Folhetim de Educação
Matemática

Laboratório de Informática em Saúde
– Departamento de Saúde (DSAU)
Núcleo de Educação Matemática
Departamento de Ciências Exatas

Ideação: Revista de
Filosofia
Revista de Saúde
Coletiva da UEFS

Editor
Raimundo Luiz
Everaldo Goés
Rita de Cássia Ribeiro
de Queiroz
Márcio Ricardo Muniz
Biblioteca Central Julieta
Carteado
Cid Seixas
Aleilton Fonseca
Francisco Ferreira de
Lima
Rubens Alves Pereira
Cid Seixas
Rita de Cássia Ribeiro
de Queiroz
Cid Seixas
Alunos do Diretório
Cândido Costa e Silva
Eloy Barreto de Jesus
Emanuel Fernando Reis
Ildes Ferreira
Jorge Alberto da Costa
Júlio Celso Ribeiro
Ronaldo de Sales Sena
Rosali Braga Fernandes
Nilo Reis
Tânia Maria de Araújo
Maura Guimarães de
Almeida
Margarida de
Vasconcelos
Santana,Maria da Luz
Silva, Rosely Cabral de
Carvalho e Vicente
Deocleciano.
André René Barboni
Inácio Fadigas e
Carloman Carlos Borges
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Publicação/natureza
Educação em
Pesquisa: Caderno de
textos dos alunos da
graduação
Cadernos de Educação

Área/responsável
(DEXA)
Educação -Departamento de
Educação (DEDU)
Educação e Cultura
Departamento de Educação (DEDU)

Anuário Astrônomico
Série Astronomia

Observatório Astronômico Antares
Observatório Astronômico Antares

Caderno de Física da
UEFS

Física
Departamento de Física (DFIS)

Notas de Física

Física
Departamento de Física (DFIS)

TOTAL

Editor
Ana Teixeira, Ludmila O.
Cavalcante e Syomara
Assuite Trindade
Miguel Almir,
Mirela Santos,
Ilzimar de Oliveira
Augusto César Orrico
Observatório
Astronômico Antares
Elder Sales, Antonio
Delson de Jesus e
Antonio de Andrade Neto
Professores do
Departamento
22
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2 PROFESSORES EM IMPORTANTES PAPÉIS NAS INSTÂNCIAS
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
PROFESSOR (A)
José Onofre Gurjão Boavista da Cunha

ÓRGÃO
Presidente - Associação Brasileira de
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM)
Presidente – Fórum de Reitores das
Universidades Estaduais do Estado da Bahia
Alex Gutterres Taranto, Alexandre Clistenes, Avaliadores de cursos - SINAES/MEC
Ana Carolina Sampaio Dória Chaves, Ana
Isabel Fonseca Scavuzzi, Antonio Angelo
Martins Da Fonseca, Caio Graco Machado
Santos , Carlito Lopes Nascimento Sobrinho,
Cassio Van Den Berg, Cláudia Elena
Carneiro, Cristina de Jesus Reiss de Araújo,
Dagoberto Da Silva Freitas, Elisa Teshima,
Elma Lígia Pires Leal Liberal, Francisco de
Assis Ribeiro dos Santos, Franz Peter Alves
Farias, Genival Corrêa de Souza, Hely Dutra
Cabral Da Fonseca, Hernane Borges de
Barros Pereira, Iraildes Andrade Juliano, Jair
Nascimento
Santos,
Jonei
Cerqueira
Barbosa, Jorge Ricardo de Araujo Kaschny,
Koji de Jesus Nagahama, Lydia de Brito
Santos, Márcio Ricardo Coelho Muniz,
Marcos Silva, Maria Conceição Oliveira
Costa, Maria de Fatima Hanaque Campos
(atual pró-reitora de Extensão), Maria Lúcia
Silva Servo, Marluce Maria Araújo Assis,
Norma Lucia Fernandes de Almeida,
Solange Mary Moreira Santos, Vera
Aparecida Fernandes Martin e Zenaide de
Oliveira Novais Carneiro.
Alex Gutterres Taranto, Alexandre Clistenes, Avaliadores de cursos e de instituição Caio Graco Machado Santos, Cassio Van SINAES/MEC
Den Berg, Francisco de Assis Ribeiro dos
Santos, Hernane Borges de Barros Pereira,
Jair Nascimento Santos, Jonei Cerqueira
Barbosa, Maria Lúcia Silva Servo, Marluce
Maria Araújo Assis, Norma Lucia Fernandes
de Almeida, Solange Mary Moreira Santos e
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro.
Eliane Eliza de Souza e Azevedo
Membro Titular - Conselho Nacional de Ética
e Pesquisa do Ministério da Saúde
Julio César de Sá da Rocha
Gerente Executivo - IBAMA
Jonei Cerqueira Barbosa
Iraildes Andrade Juliano
Gizélia Vieira dos Santos

Diretor Regional - Sociedade Brasileira de
Educação Matemática (SBEM) - Regional
Bahia
Presidente - Associação Brasileira de
Enfermagem (ABEM) Sessão Feira de
Santana
Membro Suplente - Conselho Federal de
Biologia
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PROFESSOR (A)
Inalva Valadares Freitas
Ana Maria Giulietti-Harley
Rafael Esmeraldo Luchesi Ramacciotti
Vladson Bahia Menezes
Julio Santana Braga
Margarida Maria Cosme Rodrigues Costa
Moisés Afonso Sales Filho
Adelaide Mota de Lima
Armando Alberto da Costa Neto
Acácia Batista Dias, Ana Maria Giulietti
Harley, Angélica Maria Lucchese, Antônio
Lopes Apolinário Junior, Aristóteles Góes
Neto, Eliane Elisa de Souza e Azevedo,
Hernane Borges de Barros Perreira, Isaac
Suzart Gomes Filho, Jonei Cerqueira
Barbosa, Kil Hyang Park, Maria da Glória
Sampaio Gomes, Maria de Fatima Hanaque
Campos, Maria Gabriela Bello Koblitz, Rita
de Cássia Aragão Matos, Washington
Almeida Moura e Washington de Jesus S.
da Franca Rocha.
Aleilton Santana da Fonseca
Isa Maria Carneiro Gonçalves
Célia Christina Silva Carvalho

José Lima de Menezes
Juciara Mendes Paixão Melo
Gerinaldo Costa Alves
Jorge Fortes Filho
Gessiene Oliveira Caldas
Carlos Henrique de Almeida C. Medeiros

ÓRGÃO
Coordenadora Regional do Nordeste - Fórum
de Assessorias das Universidades Brasileiras
para Assuntos Internacionais (FAUBAI).
Membro Titular - Área de Ciências Biológicas
da Academia Brasileira de Ciências
Secretário de Estado - Secretaria da Ciência
e Tecnologia do Estado da Bahia
Presidente - DESENBAHIA
Diretor Geral - Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural do Estado (IPAC).
Assessora-Chefe - CONDER
Diretor Presidente - COELBA
Assessora - DESENBAHIA
Superintendente - IEL
Câmaras de Assessoramento e Avaliação
Técnico-Científica da FAPESB

Membro Efetivo da Academia de Letras da
Bahia
Membro Correspondente da Academia de
Letras da Bahia
Membro - Conselho Estadual de Educação
do Estado da Bahia (CEE)
Secretária Executiva - Associação Brasileira
de Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM)
Membro Suplente - Conselho Estadual de
Educação do Estado da Bahia (CEE)
Membro - Conselho Estadual de Educação
do Estado da Bahia (CEE)
Vice-presidente - Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Bahia (CREA-BA)
Conselheiro Titular- Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Bahia (CREA-BA)
Conselheiro Suplente - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Bahia (CREA-BA)
Membro - Grupo Técnico Interministerial para
Projeto de Lei Regulamentar para a
Segurança de Barragem
Membro – Pró-Comitê Assessor da Bacia do
Paraguaçu
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PROFESSOR (A)
Évila de Oliveira Reis Santana

ÓRGÃO
Conselheira - Conselho Municipal de
Educação de Feira de Santana.
Márcia Ângela Nori e Ana Carolina Sampaio Conselheira Representante Governamental Dória Chaves
Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Maria Lucia Cintra
Membro - Conselho de Administração da
Fundação
Cultural
Municipal
Egberto
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3 DEMONSTRATIVO DETALHADO DOS CURSOS DE PÓSGRADUAÇÃO LATU SENSU DA UEFS POR DEPARTAMENTO 2006

DEPTO CURSO

Nº DE
INÍCIO
ALUNOS

TÉRMINO

BIO

BIOLOGIA MOLECULAR

02

15/02/05 15/08/2006

BIO

ZOOLOGIA T04

05

05/06/06

----

BIO

ENTOMOLOGIA T03

05/06/06

CHF

HISTÓRIA DA BAHIA TO2

06
14
16

18/03/04

----------

40

20/11/06

----

30

13/10/05

----

27

10/04/06

----

20

10/09/06

09/09/06

17

14/09/06

----

24
19
16

10/2005
09/2006
03/2006

----------

41

19/10/06

----

32
12
11
32

20/11/06
04/2004
23/02/05
01/2005

---03/2006
06/2006
----

27

26/05/06

----

HISTÓRIA DA BAHIA T03
EDU
EDU
EXA
EXA
EXA
LET
LET
LET
LET
SAU
SAU
TEC
EEA

EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDUCAÇÃO E PLURALIDADE SÓCIOCULTURAL T02
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA T06 E T07
MODELAGEM EM CIÊNCIA DA TERRA E DO
AMBIENTE T01
DESENVOLVIMENTO EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO T02
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS T01
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS T02
ESTUDOS LITERÁRIOS
DESENHO COM ÊNFASE EM: DESENHO:
REGISTROE MEMÓRIA VISUAL E
METODOLOGIA DO DESENHO T01
LÍNGUA ESPANHOLA
PRÓTESE DENTÁRIA
ODONTOPEDIATRIA
GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
PARA
A
SUSTENTABILIDADE
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS

Fonte: PPPG/ Dezembro de 2006

391

29/06/06
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