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Missão
A Universidade Estadual de Feira de Santana 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 pósgraduação de qualidade, com linhas de pesquisa consolidadas,
produção científica relevante e com atividades extensionistas
transformadoras da sociedade em que está inserida.
A Universidade Estadual de Feira de Santana fortalecerá a sua
posição de excelência em estudos do semi-árido.
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APRESENTAÇÃO
Estamos apresentando o Relatório de Atividades da Universidade Estadual de
Feira de Santana – UEFS, relativo ao ano de 2007, e aos sete primeiros meses de nossa
administração, marcados pelo exercício dos princípios gerais que norteiam nossa
concepção de universidade e que orientam o conjunto do nosso projeto de uma UEFS que,
por ser pública e gratuita, precisa também ser democrática, autônoma, competente e
socialmente referenciada1.
Na UEFS, o ano de 2007 configura-se, indubitavelmente, como um ano de
promissoras mudanças internas, no sentido da legitimação democrática da nova
administração institucional e da afirmação de compromissos que se desdobram na exigência
de uma transformação nas relações entre a universidade e a sociedade e também das
relações internas da própria universidade.
Por conta desses fatos de ruptura histórica, tem-se uma enorme pressão para
que mudanças sejam implementadas, principalmente e emergencialmente, na UEFS, em
decorrência da longa hegemonia de hábitos político-administrativos estratificados,
naturalizados, não-coletivos e, por isso mesmo, não-democráticos.
A par dessa quase inércia, o mundo se movia e se move. Novidades, outrora,
distantes e espaçadas já nos batem à porta, constantemente e insistentemente. No ensino
de graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, na administração dos recursos
e das pessoas, uma pletora de novas legislações, de novas exigências e de novas
formulações acadêmicas, um tanto espetaculares e desafiantes, já se tornam habituais e
automatizadas. Dessa forma, somos instados a responder, emergencialmente e
rapidamente, a todas essas injunções, a despeito do pouco que temos.
Assim, com efeito, os dados e as análises, que se seguem, são frutos de
investigação inicial, ainda impregnados de antigas rotinas. Contudo, estamos aprendendo a
descobrir e revelar ligações, ligeiro, muito ligeiro. Acreditamos nisso, pois temos a
promissora certeza de “um novo rumo para a nossa universidade” 2.
Feira de Santana, dezembro de 2007.

1
2

Cf. Programa Reitoria da Uefs- Período 2007/2011-Zé Carlos/Washington, 2007, p. 7.
Cf. Programa Reitoria da Uefs- Período 2007/2011-Zé Carlos/Washington, 2007, p. 6.
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1 – AÇÕES INSTITUCIONAIS
A partir de maio de 2007, inaugura-se, na Universidade Estadual de Feira de
Santana, uma proposta de gestão da qual decorrem compromissos básicos que se
configuram em auto-exigências, implicados na concepção de universidade da atual
administração e que orientam o conjunto do projeto para a construção de uma universidade.

1.1 – Democratização e Modernização
Ambiente Institucional Regulatório
O atual Estatuto da UEFS foi elaborado ainda
na década de 1970 e não mais corresponde à dinâmica
atual da Universidade e da sociedade. A proposta de
discussões do novo documento prevê a participação
democrática, através de processo dialético, com o objetivo
de sensibilizar e congregar toda a comunidade. Nessa
perspectiva, a Universidade Estadual de Feira de Santana
deu início, em 2007, a uma série de debates, com a participação das comunidades internas
e externas, para a construção do novo Estatuto da Instituição. Iniciando o processo, foi
realizado o Seminário Reflexões sobre Estatuinte, que promoveu debates e relatos de
experiências de outras universidades, como a USP e a UFCG. A iniciativa, que vem
integrando o plano de metas da atual gestão, pretende discutir, avaliar e revisar os
instrumentos que regulam a administração e as relações institucionais da UEFS.

1.2 – Diretrizes Estratégicas Territoriais
Desenvolver o Semi-árido e suas sub-regiões
A UEFS está privilegiadamente localizada em Feira de Santana, nos limites de
intersecção com o Recôncavo e o Semi-árido Baianos. Sua identidade e missão estão
claramente voltadas para a região do Semi-árido, e sua inserção, nesse bioma, alcança
municípios de diversos territórios de identidade, a exemplo dos territórios do Portal do
Sertão, do Sisal, da Bacia do Jacuípe, Vale do Jequiriça, Agreste de Alagoinhas/Litoral
Norte, Médio Rio das Contas e da Chapada Diamantina. A UEFS reafirma a sua missão de
ser uma universidade, cujas ações de ensino, pesquisa e extensão estão voltadas para a
melhoria da qualidade de vida, da preservação da identidade cultural e do avanço do
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conhecimento científico-tecnológico para o desenvolvimento sustentável do Semi-árido
Baiano, mais particularmente, do Território Portal de Sertão, no qual está inserida.
O caráter público defendido na proposta da atual administração, desdobra-se,
ainda, na exigência de democratização das relações entre a universidade e a sociedade, e
impulsiona a Reitoria na busca da criação de canais de diálogo permanente com diversos
segmentos da sociedade e parcerias com importantes setores da sociedade civil. Como
resultado dessa ação, a sociedade civil organizada tem manifestado o interesse de se
aproximar, cada vez mais, da instituição e contribuir para viabilizar projetos como o resgate
de tradições culturais de Feira de Santana, apoio à manutenção da infra-estrutura da UEFS
e outras ações que resultaram, já neste ano de 2007, em aporte de recursos de emendas
parlamentares e previsão de maiores recursos para o próximo exercício.

1.3 – Relações Institucionais
A Universidade Estadual de Feira de Santana vem, a partir do Programa de
Gestão 2007/2011, avaliando e realizando ações voltadas a um dos mais significativos
objetivos do programa: consolidar a UEFS como um espaço de produção e socialização do
conhecimento.
Além da Excelência Acadêmica, linha básica de ação, através da qual
procuraremos materializar a defesa do caráter público e gratuito da Universidade, a nova
administração da UEFS tem, como uma de suas diretrizes, Financiamento e Gestão para
Sustentabilidade. Movida por tais diretrizes, uma série de ações, visando consolidar e
fortalecer as relações institucionais, foram desenvolvidas, merecendo destaque a
implantação da AERI – Assessoria Especial de Relações Institucionais, órgão que tem,
como objetivos principais a promoção e o fortalecimento de ações intra e interinstitucionais,
potencializando as atividades técnico-científicas já instaladas, bem como, atuando no
sentido da promoção de novas ações que visem projetar a UEFS no cenário científico
nacional e internacional. A mobilidade estudantil e docente tem, nesse sentido, especial
destaque.

Cooperação Científica e Técnica Internacionais e Nacionais
Entende-se que a geração e a utilização do conhecimento constituem meios
estratégicos para a competitividade de um Estado e elemento determinante do grau de
desenvolvimento das sociedades contemporâneas.

13
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Neste cenário, conforme dados da Associação Brasileira das Instituições de
Pesquisa Tecnológica – ABIPTI, o conhecimento intangível constitui, nas trocas
internacionais, mais de 50% das riquezas das nações.
Assim, a Cooperação Internacional oportuniza o acesso ao conhecimento e à
competitividade, sendo desejável e necessária na medida em que proporciona acesso ao
que, de melhor, se faz na ciência, bem como proporciona a interação com diversos atores
(órgãos, secretarias, universidades, grupos de pesquisa, pesquisadores, estudantes,
comunidade, entre outros), gerando melhoria na capacidade técnica e científica das IES
envolvidas.
Para cumprir este papel e atender a suas diretrizes de gestão, no que tange à
interação universidade-sociedade, financiamento e gestão para a sustentabilidade, a UEFS
vem exercendo o papel de canal aberto de comunicação com os segmentos acadêmicos e
administrativos, divulgando e incentivando possibilidades de Cooperação Nacional e
Internacional, a partir do levantamento de órgãos financiadores e de articuladores através de
contratos, conforme Quadro 1 e 2 a seguir.
Quadro 1 – Contratos de Cooperação Internacional Vigentes
Instituições

País

Objeto/Objetivo

-

Regular a operação do Núcleo de
Estudos Canadenses, nas dependências
alocadas pela Universidade Estadual de
Feira de Santana, e a cessão ao Núcleo
de materiais informativos e culturais.

Estudantes,
professores e
comunidade em
geral.

17/12/1998 a
indeterminado

Professores,
pesquisadores e
estudantes do
Departamento de
Ciências
Biológicas.
Professores,
pesquisadores e
estudantes de
todas as áreas do
conhecimento.
Professores,
pesquisadores e
estudantes do
Departamento de
Letras e Artes.
Professores,
pesquisadores,
estudantes e
funcionários de
todas as áreas do
conhecimento.
Professores,
pesquisadores e
estudantes da
área de saúde.

04/02/2003 a
04/02/2008

Embaixada do
Canadá

Instituto
"Alejandro de
Humboldt"

Cuba

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade
Camagüey

Cuba

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade de
Aarhus

Dinamarca

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade de
Cantabria

Espanha

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade de
Carolina do Norte
– Escola de
Saúde Pública

EUA

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.
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Público-alvo

Vigência

19/04/2005 a
19/04/2010

20/04/2005 a
20/04/2008

18/11/02 Tempo de
vigência
indeterminado
05/04/2007 a
05/04/2012
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Público-alvo

Vigência

Universidade do
Mississippi

Instituições

EUA

País

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Professores,
pesquisadores e
estudantes da
área de saúde e
ciências
biológicas.

12/02/2007 a
12/02/2012

Universidade de
Artois

França

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

31/08/2005 a
31/08/2010

Universidade
Pierre Mendès –
Grenoble Ii

França

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade
Rennes 2 – Haute
Bretagne

França

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Universidade
Nacional
Autônoma do
México

México

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

European
University

Portugal

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Professores,
pesquisadores,
estudantes e
funcionários de
todas as áreas do
conhecimento.
Professores e
pesquisadores da
área de Ciências
Humanas e
Sociais,
especialmente dos
cursos de
Administração,
Ciências
Contábeis e
Ciências
Econômicas.
Estudantes e
professores
pesquisadores do
Departamento de
Letras e Artes.
Professores e
estudantes no
campo da
pesquisa social e
científica.
Professores,
pesquisadores,
estudantes e
funcionários de
todas as áreas do
conhecimento.

Universidade
Aberta de Lisboa

Portugal

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

05/11/2007 a
05/11/2011

Universidade de
Coimbra

Portugal

Universidade de
Évora

Portugal

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.
Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Professores,
pesquisadores,
estudantes e
funcionários de
todas as áreas do
conhecimento.
Estudantes de
graduação do
Curso de
Educação Física.
Professores e
estudantes de
todas as áreas do
conhecimento
Professores,
pesquisadores,
estudantes e
funcionários de
todas as áreas do
conhecimento.

30/06/2004 a
30/06/2009

Universidade
Portugal
Técnica de Lisboa

Objeto/Objetivo

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Fonte: AERI 2007
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19/10/07
19/10/2012

a

17/07/2005
17/07/2008.

a

20/06/2006
20/06/2008

a

30/10/2002 Tempo de
vigência
indeterminado.

15/02/2001 a
15/02/2011
30/06/2004 a
30/05/2009
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Quadro 2 – Contratos de Cooperação Nacional Vigentes
Instituições

Estado

Objeto

Beneficiados

Vigência
09/10/2007 Tempo de
vigência
indeterminado

UESB –
Universidade
Estadual do
Sudoeste
Baiano
UFRB –
Universidade
Federal do
Recôncavo
Baiano

Bahia

Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Professores,
pesquisadores e
estudantes de todas as
áreas do conhecimento.

Bahia

Desenvolver um programa de PósGraduação nos Campi da UEFS e da
UFRB, denominado "Programa de PósGraduação em Diversidade Cultural e
Desenvolvimento Territorial".

Professores vinculados
09/05/2007 a
ao campo da Diversidade 09/05/2012
Cultural e
Desenvolvimento
Territorial.

FUB –
Fundação
Universidade
de Brasília

Brasília

Estabelecer e consolidar Programa de
Pós-Graduação, em nível de Mestrado
e Doutorado na área de
Desenvolvimento Sustentável.

UFPA –
Universidade
Federal do
Pará

Pará

Fundação
Oswaldo
Cruz

Rio de
Janeiro

UCS –
Rio
Universidade Grande
Caxias do Sul do Sul

Professores e
pesquisadores de
Programas de Pósgraduação em
Desenvolvimento
Sustentável.
Estabelecer relações acadêmicas,
Professores,
culturais e científicas entre a UEFS e a pesquisadores e
UFPA, com o objetivo de contribuir para estudantes de todas as
o progresso de ambas as instituições,
áreas do conhecimento.
nos campos da ciência, pesquisa e
extensão universitária.
Estabelecer a cooperação técnicocientífica, com vistas ao
desenvolvimento de programas,
projetos e atividades, no campo da
pesquisa, ensino, desenvolvimento
tecnológico, produção, informação
técnico-científica, assistência à saúde,
qualidade e meio-ambiente.
Estabelecer cooperação acadêmicocientífica, nas áreas da pesquisa, do
ensino e da extensão, promovendo o
intercâmbio discente e docente.

Fonte: AERI 2007
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06/07/2005 a
06/07/2011

13/12/2006 a
13/12/2011

Professores,
22/02/204 a
pesquisadores e
22/01/2009
estudantes do campo das
Ciências Biológicas.

Professores,
pesquisadores e
estudantes de todas as
áreas do conhecimento.

28/07/2004 Tempo de
vigência
indeterminado
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Convênios firmados e em tramitação
Com vistas a estabelecer relações em todos os
campos de atividades acadêmicas, através de estratégias
de captação e de gestão de recursos, objetivando os
princípios acadêmicos, a UEFS vem realizando convênios
com algumas instituições, conforme listado abaixo:

Quadro 3 – Convênios com Captação de Recursos
Instituição

Objeto/Objetivo

COELBA – Companhia de
Energia Elétrica da Bahia

Manutenção do escritório de engenharia pública que, com
experiência técnica de alunos e professores da UEFS,
prestará serviços e assistência à população carente sobre o
uso racional de energia elétrica na habitação.
A Cooperação técnico-científica entre o CRA e a UEFS,
visando o desenvolvimento de ações de Pesquisa e de
Extensão, relacionadas ao reconhecimento, à preservação,
ao uso sustentável e à gestão ambiental do bioma
CAATINGA no estado da Bahia, bem como o intercâmbio de
informações técnico-científicas entre as Instituições.
Estabelecer os termos e as condições da mútua cooperação
entre a SECTI / UEFS, com vistas a despertar e desenvolver
o espírito científico e tecnológico da população – popularizar
a ciência e tecnologia através da alfabetização científica,
através da consolidação do Museu Antares de C & T como
um centro de divulgação científica, tecnologia e cultural,
conforme plano de trabalho traçado.
Mútua cooperação, visando o apoio às atividades
relacionadas a implementação de desenvolvimento
sustentável e capacitação de recursos humanos.
Total

CRA – Centro de Recursos
Ambientais

SECTI/Ba – Secretaria de
Ciência, Tecnologia e
Inovação

SRH/Ba – Superintendência
de Recursos Hídricos

Fonte: AERI 2007
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Valor
19.970,64

100.000,00

32.000,00

492.900,00
644.870,64
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Quadro 3.1 - Convênios de Cooperação Acadêmica, Técnica e Científica
Instituição

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– Departamento Regional da Bahia

ONG Gota de Cidadania

Fundação Cultural Municipal Egberto Tavares Costa

Prefeitura Municipal de Mucugê - Ba

Justiça Federal de Primeiro Grau - Bahia

Ministério Público Federal – Bahia

Clínica Médica Maria Quitéria
Goshme Soluções para Internet Ltda.
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micros e Pequenas
Empresas
UnB – Universidade Nacional de Brasília

Objeto/Objetivo
Estabelecer um programa de cooperação acadêmica e
técnico-científica entre os convenentes, com vistas ao
desenvolvimento de projetos e atividades voltadas para
o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e
difusão de tecnologias, editoração e publicação,
planejamento e desenvolvimento institucional,
abrangendo as áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Conjugação de esforços para o desenvolvimento de
ações de mútuo interesse, na área de ensino, pesquisa
e extensão, inicialmente, na implantação do Projeto
Agora Virtual – inclusão de crianças e adolescentes.
Desenvolvimento de atividades de catalogação,
organização e digitalização do acervo de documentos
históricos, cadastrados nas Bibliotecas, vinculadas à
Prefeitura Municipal de Feira de Santana.
Aprofundar e desenvolver, em conjunto, atividades
acadêmicas, científicas e técnicas, promover ações de
intercâmbio de docentes, técnicos e estudantes, que
contribuam para o avanço científico e para o
fortalecimento de seus recursos humanos
especializados.
Realizar estágio não remunerado, por estudantes do
curso de graduação, como estratégia de
profissionalização que integra o processo de ensinoaprendizagem.
Realizar estágio remunerado, por estudantes do curso
de graduação, como estratégia de profissionalização que
integra o processo de ensino-aprendizagem.
Desenvolver atividades de cooperação técnico-científica
para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa/extensão, na área de Fisiologia cardiovascular
e Engenharia Biomédica.
Desenvolver pesquisa na área de Recuperação de
Informação, com foco na Web profunda.
Conjugar esforços para o desenvolvimento de ações de
mútuo interesse, nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão.
Cooperação mútua
Cooperação mútua

Fonte: AERI Dez. 2007
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Quadro 4 – Convênios em Tramitação
Instituição

Objeto/Objetivo

PRODEB - Companhia de
Processamento de Dados do Estado da
Bahia

Cooperação associativa entre os convenentes, com vistas à troca de
informações e experiências, nas áreas de Tecnologia da Informação,
Redes de Comunicação, Segurança, Banco de Dados e
Geotecnologia; promover o desenvolvimento de projetos comuns,
capazes de gerar novos conhecimentos e tecnologias e promover o
desenvolvimento do estado da Bahia.
Estabelecer um programa de cooperação técnica, científica, cultural e
desportiva entre os convenentes, com vistas ao desenvolvimento de
projetos e atividades voltadas para o treinamento de recursos
humanos, desenvolvimento e difusão de tecnologias, editoração e
publicação, planejamento e desenvolvimento institucional abrangendo
as áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Promover a cooperação entre as duas Instituições, através do Centro
de Toxicologia aplicada/ CAT_CEPID-Fapesp e do Laboratório de
animais peçonhentos e herpetologia /LAPH-UEFS, com o fim de
realizar, conjuntamente, atividades de caráter técnico-científico, na
área de toxinologia com peçonhas de serpentes e secreções
epidérmicas de anfíbios.
Cooperação mútua

SESI - Serviço Social da Indústria

FAPESP - Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo

CAR – Companhia de Desenvolvimento
e Ação Regional
EMBASA – Empresa Baiana de Águas e
Saneamento
Escola Agrotécnica – Catú
Fundação de Direitos Humanos
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais
Movimento Água é Vida
PETROBRÁS
SEI – Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia
SEPLAN – Secretaria de Planejamento
do Estado da Bahia
SESC – Serviço Social do Comércio
UFS – Universidade Federal de Sergipe
Fonte: AERI Dez. 2007

Cooperação mútua
Cooperação mútua
Cooperação mútua
Realização de pesquisas, ensino, intercâmbio de informações técnicocientíficas, desenvolvimento e prestações de serviços cooperativos
integrados, em áreas de interesse comum.
Cooperação mútua
Cooperação mútua
Cooperação mútua
Cooperação mútua
Cooperação mútua
Cooperação mútua

Gestão de Convênios e Contratos
No que concerne à gestão de convênios e contratos, a administração está em
processo de consolidação de uma cartilha, orientando a execução de despesas em geral,
além de apresentar aperfeiçoamento nos mecanismos de controle dos gastos de convênios,
bem como na capacitação dos servidores, para proporcionar melhoria no atendimento aos
coordenadores dos projetos. Encontra-se, em fase de estudos, a constituição de um setor
responsável pelo acompanhamento e execução de contratos e convênios, que possa
subsidiar a administração nos processos de celebração e renegociação, a partir de
indicadores de desempenho e resultados.
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Captação de Recursos
Captar recursos, de uma maneira mais ativa, é uma necessidade, na medida em
que a disponibilidade de recursos próprios e do Tesouro de Estado, para investimentos, é
insuficiente para a expansão requerida de infra-estrutura. Entre as principais fontes de
recursos identificadas podem ser citadas:
• Recursos governamentais;
• Renda gerada pela prestação de serviços e,
• Recursos captados através de doações (de indivíduos, empresas ou
instituições).
A obtenção de recursos de fontes governamentais deu-se em três frentes de
atuação:
• Sensibilização de parlamentares para apontarem emendas individuais e de
bancada ao orçamento da união, em apoio a projetos prioritários, visando melhorar a infraestrutura da UEFS e a assistência estudantil;
• Realização de convênios e parcerias em projetos com atuação nas áreas de
pesquisa e extensão, ou para melhoria de infra-estrutura de laboratórios, conforme descrito
no item anterior;
• Submissão de proposta, em atendimento a editais públicos e cartas-convite,
também para pesquisa e extensão.
Os quadros, a seguir, mostram o resumo dos recursos captados, em 2007, e
suas respectivas fontes. Destaca-se o esforço para o repasse de recursos do orçamento da
União captados em anos anteriores, através de emendas parlamentares. Por já constarem
de relatórios anteriores, não foram contabilizados como captação de recursos, no orçamento
do exercício de 2007.
Fonte: AERI Dez. 2007

Quadro 5 – Recursos Federais
Origem
EMENDA PARLAMENTAR AO ORÇAMENTO DA UNIÃO
(EMENDA DE BANCADA 2007)
Fonte: AERI Dez. 2007
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Valor (R$)
2.250.000,00
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Quadro 6 – Recursos captados / 2002 – 2007
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Valor (R$)
5.365.975,14
7.211.000,00l
6.971.000,00
7.319.550,00
3.866.591,87
4.639.575,00

Fonte: ASPLAN Set. 2007

2 – AÇÕES DE ENSINO
2.1 – Graduação
Oferta de cursos e vagas
Na área do ensino, merecem destaque
dois pontos fundamentais: O primeiro, com relação
às aproximações e articulações entre a graduação e
a

pós-graduação.

É

necessário

incentivar

a

reavaliação permanente dos projetos pedagógicos
dos cursos listados com os da pós-graduação, em
estreita conexão com a avaliação institucional3.
Nesse ponto, torna-se imprescindível, a par das
discussões já iniciadas quanto à Estatuinte, o imediato início das providências para efeito da
retomada do Projeto Político Institucional, com as decorrentes reformulações dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos e dos respectivos Currículos, visando, inclusive, à necessária
ampliação do número de vagas, com a otimização do funcionamento do turno da noite e a
adoção de novas tecnologias educacionais. O segundo ponto é a ação acadêmica
direcionada para atender à auto-exigência de esta Instituição ser social e geograficamente
referenciada, à vista da ênfase no desenvolvimento sustentável como diretriz para a
produção do conhecimento, em específico, no âmbito regional do semi-árido. O Quadro 7, a
seguir, demonstra o quantitativo de cursos de graduação com oferta regular, bem como sua
distribuição anual de vagas:

3

Cf. Resolução CONSU 47/2006, de 29.11.2006.
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Quadro 7 – Cursos de oferta regular com suas respectivas vagas anuais / UEFS
Área

Curso/nível
Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas

Ciências Naturais e da
Saúde

Ciências Humanas e
Filosofia

Letras e Artes

Ciências Exatas e
Tecnologia

Licenciatura em Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Odontologia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Direito
Licenciatura em História
Bacharelado e Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Pedagogia - Séries Iniciais (FSA)*
Licenciatura em Letras com Língua Espanhola
Licenciatura em Letras com Língua Francesa
Licenciatura em Letras com Língua Inglesa
Licenciatura em Letras Vernáculas (FSA)
Licenciatura em Letras Vernáculas (Santo Amaro)
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia da Computação
Bacharelado e Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática
Total de vagas

Vagas
2006
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

Vagas
2007
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 Dez. 2007

Distribuição de estudantes por curso
Observa-se que, nos últimos três semestres, manteve-se estável o quadro de alunos
matriculados. Por outro lado, permanece, em aberto, a questão recorrente da ampliação da
oferta de vagas, uma demanda sempre presente nas discussões das políticas de Educação
Superior.
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Quadro 8 – Demonstrativo do número de alunos matriculados / UEFS
Curso

2006.1
416
460
413
414
340
396
120
348
272
297
401
341
130
152
346
006
169
350
332
222
137
116
363
6.541

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física
Física
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Historia (Currículo novo)
Licenciatura em Letras com Língua Francesa
Licenciatura em Letras com Língua Inglesa
Licenciatura em Letras Vernáculas – Feira de Santana
Licenciatura em Letras Vernáculas – Santo Amaro
Licenciatura em Letras com Espanhol
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Pedagogia
Odontologia
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Engenharia de Alimentos
Subtotal

Alunos Matriculados
2006.2 2007.1 2007.2*
413
411
032
443
425
036
420
413
034
419
421
028
341
338
028
396
414
030
116
152
347
349
034
276
289
034
307
297
031
403
414
036
331
335
032
128
120
015
149
149
017
339
343
036
004
003
167
162
019
316
297
036
328
335
037
238
245
017
129
133
115
144
365
349
035
6.490
6.538
567

* Alunos da 1ª Etapa do processo de matrícula do PROSEL 2007.2

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DAS SÉRIES INICIAIS
Alunos Matriculados

Curso

2006.1
225

Licenciatura para o Ensino Fundamental - FSA

2006.2
219

2007.1
226

2007.2
-

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DA 5ª A 8ª SÉRIE
Alunos Matriculados

Curso
Licenciatura Plena em Vernáculas
Licenciatura Plena em Vernáculas – Santo Amaro
Licenciatura Plena em Geografia
Licenciatura Plena em História
Licenciatura Plena em Matemática
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
Licenciatura Plena em inglês
Licenciatura Plena em Física
Subtotal
Total geral
Fonte: PROGRAD/Divisão de Assuntos Acadêmicos Dez. 2007
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2006.1

2006.2

2007.1

45
46
43
39
64
90
48
42
417
7.183

32
45
48
42
167
6.876

01
31
45
48
125
6.889

2007.2
-
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Matrícula/Evasão: Descompasso entre ingressantes e egressos
Face aos dados inscritos nos Quadros 9 e 10, observa-se que o percentual de
evasão, em 2006, foi de pouco mais de 4%, enquanto o número de alunos egressos
(Quadro 10), em relação ao número de ingressantes (Quadro 8), está em torno de 75%.
Embora os dados não sejam alarmantes, indicam a necessidade de mais ações efetivas
para ampliar os índices de permanência e de integralização de curso. A nova Administração,
nesse particular, já desenvolve discussões bastante produtivas, no âmbito da Comissão de
Acesso e Permanência, de maneira a equacionar os inúmeros problemas registrados nos
quadros em questão.
Quadro 09 – Alunos Matriculados X Alunos Evadidos

CURSO

Administração

ALUNOS
MATRICULADOS

ALUNOS EVADIDOS

2006.2

ABANDONO

413

024

TRANSFE- CANCERÊNCIA
LADO
-

002

TRANCAMENTO
006

Ciências Contábeis

443

015

-

001

014

Ciências Econômicas

420

014

-

-

027

Direito

419

010

-

001

010

Enfermagem

341

010

-

003

006

Engenharia Civil

396

020

001

003

022

Engenharia da Computação

116

001

-

-

009

Ciências Biológicas

347

018

-

003

009

Licenciatura em Educação Física

276

005

-

003

016

Física

307

028

-

005

033

Licenciatura em Geografia

403

023

-

003

037

Licenciatura em História (currículo novo)

331

011

-

003

027

Lic. em Letras com Língua Francesa

128

002

-

001

011

Lic. em Letras com Língua Inglesa

149

005

-

003

010

Lic. em Letras Vernáculas - (FSA)

339

007

-

001

043

Lic. em Letras Vernáculas - (Sto. Amaro)

004

-

-

-

-

Licenciatura em Letras com Espanhol

167

003

-

001

004

Licenciatura em Matemática

316

012

001

004

009

Licenciatura em Pedagogia

328

008

-

002

035

Odontologia

238

006

-

002

007

Ciências Farmacêuticas

129

001

001

001

003

Medicina

115

-

-

-

001

Engenharia de Alimentos

365

009

-

005

029

6.490

232

003

047

368

Subtotal
Fonte: PROGRAD 2007
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Quadro 10 – Demonstrativo de alunos graduados no período 2006/2007 / UEFS
Área

Concluintes

Curso

2005.2

2006.1

2006.2

Licenciatura em Ciências Biológicas
Bacharelado em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física

14

21

17

12
20
33
19

21
22
33
01

08
18
34
16

Odontologia
Ciências Contábeis

22
21
14
29

11
34
16
32

17
37
24
20

30
27

28
32

25
28

24
12

47
16

22
22

Lic. em Letras com Língua Francesa
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras Vernáculas (FSA)

14
24

13
16

05
11

37

39

31

Lic. em Letras Vernáculas (Sto. Amaro)
Engenharia Civil
Licenciatura em Física
Bacharelado em Física
Engenharia Alimentos

29
10

02
17

11

02
03
29
14

06
05
20
59

-*
-*
31
29

Ciências
Naturais e da
Enfermagem
Saúde
Ciências Farmacêuticas

Ciências
Humanas e
Filosofia

Letras

Ciências
Exatas e
Tecnologia

Ciências Econômicas
Administração
Direito
Licenciatura em História
Licenciatura em Geografia
Lic. em Letras com Língua Espanhola

Licenciatura em Matemática
Lic. em Pedagogia
Educação

-

34

27

-

90

-

439

615

71
504

Lic.Plena em Pedagogia (Sto. Amaro)
Lic. Plena em Pedagogia
Subtotal

1.558

Total geral
*Aguardando apresentação de Monografia.
Fonte: PROGRAD/Secretaria Especial de Registro de Diplomas Dez. 2007

Quadro 11 - Demonstrativo de estudantes do Programa de Formação para Professores,
graduados em 2006.1
Programa
Formação de Professores em Serviço
Total

Município
Feira de Santana

Fonte: PROGRAD/Divisão de Assuntos Acadêmicos Dez. 2007.
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UEFS - Relatório de Atividades 2007

Quadro 12 - Demonstrativo de estudantes de Licenciatura Plena em Pedagogia de 5ª a 8ª
séries, formaturas realizadas em 2007
Curso
Licenciatura Plena em Vernáculas – Feira de Santana
Licenciatura Plena em Vernáculas – Sto. Amaro
Licenciatura Plena em Geografia
Licenciatura Plena em História
Licenciatura Plena em Matemática
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
Total

Número de graduados
2006.1
2006.2
44
45
01
42
39
38
45
253
01

Fonte: Divisão de Assuntos Acadêmicos Dez. 2007

Políticas Afirmativas
A sociedade brasileira apresenta um quadro de desigualdades sócio-econômicas
e culturais dos mais perversos, que afeta, negativamente, grande parcela da população,
constituída, sobretudo, por negros, índios e mestiços. Um dos aspectos mais marcantes
desse processo de exclusão social refere-se à educação pública brasileira: nos níveis
fundamental e médio, a grande massa da população está entregue a um sistema, no
mínimo, ineficiente; e no nível superior, há um afunilamento em favor das classes mais
privilegiadas economicamente, que tiveram acesso ao ensino da rede privada. Tais
distorções históricas têm levado setores organizados da sociedade, entre eles, a
Universidade pública, à reflexão e à proposição de “políticas afirmativas” que possibilitem
um processo efetivo de inclusão de segmentos sociais até então excluídos.
No que concerne ao ensino superior, a UEFS vem desenvolvendo uma política
de acesso que conjuga metas e cotas para candidatos oriundos de escola pública e também
para negros, pardos, índios e quilombolas. Além dessa política de acesso, a UEFS vem
ampliando suas ações, com vistas à permanência dos seus discentes, ações que vão da
criação de ambientes acolhedores no Campus, a restaurante popular (bandejão); da
melhoria do acervo e dos espaços de estudo da biblioteca, às residências universitárias para
alunos carentes e para indígenas; da orientação e assistência estudantil a um programa de
bolsas diversas para estudantes. Para qualificar e melhor sistematizar a nossa política de
acesso e permanência, foi criada e vem atuando de forma regular uma Comissão de Acesso
e Permanência, com representantes de segmentos internos e externos à Instituição.

Acesso – Sistema de Cotas
No Quadro 13, tem-se refletido apenas o que estabelece a norma, ou seja, a
meta de 50% das vagas preenchidas por candidatos que preenchem as condições de
26

UEFS - Relatório de Atividades 2007

“cotistas”, ou seja, candidatos originários de escola pública (dentre esses, 80% das vagas
ficam para os auto-declarados pretos e pardos). Esclarece-se que os 50% das vagas de
cota referem-se a uma meta, que pode ser atingida sem que os candidatos “cotistas” (em
sua totalidade ou em parte) tenham qualquer benefício específico, ou seja, é possível que
parte ou o total dos 50% das vagas de “cotistas” sejam preenchidos, respeitando-se o
processo geral de classificação – fato verificado em muitos cursos de licenciatura.
Quadro 13 - Demonstrativo do número de alunos matriculados pelo sistema de cotas, em Feira
de Santana.
Curso
Lic. em Letras Vernáculas (Feira de Santana)
Lic. em Letras com Língua Inglesa
Lic. em Letras com Língua Francesa
Licenciatura em Letras com Espanhol
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Licenciatura em Historia (currículo novo)
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Pedagogia
Direito
Engenharia Civil
Licenciatura em Matemática
Física
Engenharia de Alimentos
Engenharia da Computação
Ciências Biológicas
Enfermagem
Odontologia
Licenciatura em Educação Física
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Total

Não-cotista
20
10
08
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
15
15
393

Cotistas
20
10
07
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
15
15
392

Total de vagas
40
20
15
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
40
30
30
785

Fonte: PROGRAD/DAA/CSA 2007

Reintegração e Reingresso
A UEFS, na posição de uma instituição pública, tem entre os seus Programas de
acesso ao ensino superior, os Programas de Reintegração e de Reingresso, contemplando
todos os Cursos oferecidos pela Universidade. Ambos são voltados para os seus ex-alunos.
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
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estudantes que colaram grau em umas das modalidades do Curso (Licenciatura e
Bacharelado) e solicitam o retorno para plenificação ou para concluir os estudos em outra
modalidade. Para ambos os Programas, a UEFS vem oferecendo (até 2007.1) 10% das
vagas correspondentes às ofertadas 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 14 e 15 demonstram o número de inscritos e
selecionados no Programa de Reintegração e Reingresso, para o ano de 2007.
Quadro 14 - Demonstrativo de ingressos nos cursos de graduação pelo Programa de
Reintegração 2006/2007* / UEFS
Curso
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
Total

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

Candidatos
inscritos
2006.2
01
01
14
19
12
01
03
01
01
05

Candidatos
convocados
2006.2
01
04
04
04
01
01
02
01
02

Candidatos
inscritos
2007.1
15
10
10
18
19
01
06
01
02

Candidatos
convocados
2007.1
03
04
04
04
01
04
01
02

4
4
4
2

07
06
-

04
04
-

06
01
09
-

04
01
04
-

2

01

01

01

01

2

02

01

03

02

4
4
4
3
78

09
09
02
94

04
04
01
39

05
06
02
115

02
04
01
42

Vagas

* O processo de reintegração 2007.2 está em andamento.
Fonte: PROGRAD Dez. 2007
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Quadro 15 - Demonstrativo de ingressos nos cursos de graduação pelo Programa de
Reingresso 2006/2007* / UEFS
Curso
Licenciatura
Bacharelado
Geografia
Licenciatura e
Bacharelado em
Biologia
Total

e
em

Vagas

Candidatos
Inscritos
2006.2

Candidatos
Convocados
2006.2

Candidatos
Inscritos
2007.1

Candidatos
Convocados
2007.1

04

07

04

16

04

04

-

-

05

04

08

07

04

21

08

* O processo de Reingresso 2007.2 está em andamento.

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 excelente desempenho, com 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, devido ao fato de ser 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, também obtiveram ótimo desempenho: Letras 5,
Pedagogia 4, Matemática 3, Engenharia Civil 3; e Ciências Biológicas 3, merecendo
destaques regional e nacional nos desempenhos parciais.
No Quadro 16 (ENADE 2006), destacam-se os Cursos de Administração e
Ciências Contábeis, com conceito máximo 5, seguidos dos Cursos de Ciências Econômicas,
com conceito 3 e Direito, com conceito 2.
Quadro 16 - Desempenho de cursos no ENADE de 2006
Cursos

Conceito*

Média do Componente
Específico
Ingressantes Concluintes Ingressantes
Concluintes
Média da Formação Geral

Administração

5

54.7

52.7

43.0

52.0

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas

5
3

52.0
49.8

51.8
52.4

30.0
32.5

39.0
36.9

Direito

2

19.2

40.8

20.2

41.3

* O conceito máximo é 5,0.

Fonte: PROGRAD/INEP Dez. 2007
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Participaram do ENADE 2007 os cursos de Educação Física, Enfermagem, Odontologia,
Medicina e Ciências Farmacêuticas. Tiveram, ainda, uma segunda oportunidade, os alunos com
pendência no Enade 2004, 2005 e 2006. Os conceitos dos Cursos do ENADE 2007 ainda não foram
divulgados.
Quadro 17 - ENADE 2007
Cursos
Ciências Farmacêuticas
Educação Física
Enfermagem
Medicina
Odontologia
Total geral

Total de inscritos por categoria
Selecionados
Não selecionados
Ingressantes Concluintes Ingressantes Concluintes
23
19
05
04

Total
051

40
51
33
35

44
36
*
27

07
27
33
14

13
62
*
20

104
176
066
096

182

126

86

99

493

* O curso de Medicina ainda não possui concluintes.

Viagens de campo
As Viagens de Campo, como instrumentos didáticos, 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 2007, até o início do mês de dezembro, foram registradas 249
viagens para diversas regiões da Bahia, envolvendo estudos e pesquisas.

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.
Em 2007, a procura por uma das 70 vagas oferecidas tem sido crescente, tanto
por parte dos professores, quanto por parte dos estudantes de todos os cursos de
graduação. Essa 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 18 cursos encontram-se, atualmente, contemplados
com bolsas de monitoria, oriundas de projetos de professores orientadores, lotados nos
nove Departamentos. Vale ressaltar que alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a
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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 de R$ 350,00. O
preenchimento das vagas ocorre mediante 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 logrado aprovação.
Quadro 18 - Distribuição Geral de bolsas de monitoria oferecidas por curso – ano 2007
Departamento
Ciências Biológicas
Letras e Artes

Ciências Sociais Aplicadas

Tecnologia
Educação
Ciências Exatas
Física

Saúde

Ciências Humanas e Filosofia
Total geral

Curso

Nº. de Bolsas

Biologia
Letras com Língua Inglesa
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Ciências Econômicas
Subtotal
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Alimentos
Subtotal
Pedagogia
Matemática
Química
Subtotal
Física
Educação Física
Enfermagem
Ciências Farmacêuticas
Medicina
Subtotal
História
Total de Bolsas
Cursos Atendidos
Média de Bolsas por Curso

09
01
01
02
04
04
11
03
02
09
14
06
05
01
06
06
01
04
04
01
10
07
70
18
04

Fonte: PROGRAD Dez. 2007.

Quadro 19 - Total de monitores contratados em 2007
Edital

Vagas
Oferecidas

Nº. de
Inscritos

Inscrição
Definitiva

Convênio

Contr.

Exoneração a
Pedido

Vagas Ociosas
em 12/2007

01/07

74

356

347

68

66

04

12

Fonte: PROGRAD Dez. 2007.
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Programa de Educação Tutorial – PET
O Programa de Educação Tutorial (PET) é integrado por grupos tutoriais de
aprendizagem e busca propiciar aos alunos de cursos de graduação das Instituições de
Ensino Superior (IES), sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização
de atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, que
complementam a sua formação acadêmica. Os Quadros 20 e 21 registram a seguinte
configuração dessa modalidade de incentivo na UEFS, em 2007.
Merece destaque o fato de que a UEFS obteve 100% de aproveitamento no
edital do PET 2007, considerando-se o número máximo de vagas que poderiam ser
ocupadas pela Instituição.

Quadro 20 - Distribuição Geral de bolsas oferecidas pelo PET – ano 2007
Departamento dos
orientadores
Ciências Sociais Aplicadas
Tecnologia
Saúde

Curso

Nº. de bolsas

Ciências Econômicas
Engenharia da Computação
Odontologia

04
04
04
12
03

Total de Bolsas
Cursos Atendidos

Total geral
Fonte: PROGRAD, Dezembro/2007.

Quadro 21 - Total de bolsistas PET contratados em 2007
Edital

Vagas
Oferecidas

Nº. de
Inscritos

Inscrição
Definitiva

Convênio

Contr.

Exoneração
a Pedido

Vagas Ociosas
em 12/2007

01/07

12

28

28

12

12

0

0

Fonte: PROGRAD Dez. 2007.

Estamos em fase de implantação do Convênio Pró-docência, junto ao MEC, não
tendo, ainda, ocorrido a seleção e contratação de monitores. Por outro lado, informamos a
criação de uma Comissão para a implantação de um programa de educação tutorial
institucional (provisoriamente denominado Proeducat), com a previsão de implantação de
dois grupos por ano, nos próximos três anos.
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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, como demonstrado no Quadro
22, abaixo:
Quadro 22 - Demonstrativo de inscritos no PROSEL e relação candidato/vaga por curso 2007
2007
Cursos

N.º de Vagas

2007.1 2007.2
Administração
40
40
Ciências Contábeis
40
40
Ciências Econômicas
40
40
Ciências Farmacêuticas*
30
Direito
40
40
Enfermagem
40
40
Engenharia Civil
40
40
Engenharia da Computação*
40
Engenharia de Alimentos
40
40
Lic. e Bach. em Ciências Biológicas
40
40
Lic. em Letras com Espanhol
20
20
Lic. em Letras com Francês
15
15
Lic. em Letras com Inglês
20
20
Lic. em Letras Vernáculas
40
40
Licenciatura e Bacharelado em
Física
40
40
Licenciatura em Educação Física
40
40
Licenciatura em Geografia
40
40
Licenciatura em História
40
40
Licenciatura em Matemática
40
40
Licenciatura em Pedagogia
40
40
Medicina*
30
Odontologia
30
30
Total
785
685
*O processo seletivo ocorreu em apenas um semestre
Fonte: PROGRAD 2007
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N.º de Inscritos
2007.1
701
474
363
504
1.150
1.040
298
507
372
578
227
69
132
478

2007.2
837
616
489
1.511
1.497
687
525
785
168
65
115
309

121
508
496
593
273
648
1.756
551
11839

184
482
303
498
218
385
855
10529

Relação
Candidato/Vaga
2007.1
2007.2
17,52
20,92
11,85
15,4
9,07
12,22
16,8
28,75
37,77
26
37,42
7,45
17,17
12,67
9,3
13,12
14,45
19,62
11,35
8,4
4,6
4,33
6,6
5,75
11,95
7,72
3,02
12,7
12,4
14,82
6,82
16,2
58,53
18,36
15,08153

4,6
12,05
7,57
12,45
5,45
9,62
28,5
15,3708
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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 implementada
em parceria com a Secretaria de Educação do Estado.
No geral, a demanda, para esse fim, tem sido crescente, a despeito de algumas
dificuldades de operacionalização, no que diz respeito, basicamente, ao deslocamento de
estudantes e professores, fato que não diminui a credibilidade das instituições envolvidas
nesses programas (Quadro 23).
Quadro 23 - Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Sérias Iniciais: relação
candidato/vaga – Processo Seletivo Especial – Feira de Santana - 2006

do

Ensino

N.ºde
Vagas
2007
40

do

Ensino

40

170

4,25

80

443

5,5375

Cursos
Licenciatura
Fundamental
Licenciatura
Fundamental

Plena em Pedagogia
(noturno)
Plena em Pedagogia
(vespertino)
Total

N.ºde
Inscritos
2007
273

Relação
Candidato/Vaga
2007
6,82

Fonte: PROGRAD 2007

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 esse processo.
Os

cursos

que

oferecem

vagas,

freqüentemente,

são:

Enfermagem,

Odontologia, Direito, Engenharia de Alimentos, Física e Ciências Farmacêuticas. Neste ano,
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 24.
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Quadro 24 - Resumo geral do processo seletivo de transferência 2007.1 e 2007.2
Edital

Cursos

Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia da Computação
001/2007 Engenharia de Alimentos
Física
Letras com Inglês
Odontologia
Enfermagem
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
002/2007 Física
Licenciatura em Letras com
Língua Inglesa
Odontologia

N.ºde
vagas
04
06
11
12
16
06
10
02
11
10
30

N.ºde
Inscritos
016
140
015
002
0
006
071
061
011
005
001

C/V

Aprovados

Convocados

4
23,33
1,36
0,16
0
1
7,1
30,50
1,00
0,50
0,03

02
76
01
0
0
01
20
*
*
*
*

02
06
01
0
0
01
10
*
*
*
*

05
02

003
019

0,60
9,50

*
*

*
*

*O processo ainda está ocorrendo
Fonte: PROGRAD - 2007

Corpo Docente da UEFS: Considerações necessárias
A Universidade Estadual de Feira de Santana, bem como as demais Estaduais
Baianas, tem uma história de superações de obstáculos, os mais diversos (que vão de
questões orçamentárias a problemas de ordem gerencial e político-administrativa), e é hoje
uma referência de qualidade e desenvolvimento no contexto regional em que está inserida.
Ao lado dos desafios inerentes ao ensino superior, no Brasil, e, sobretudo, no Nordeste,
destaca-se o fato de ser uma universidade jovem, em pleno processo de consolidação de
seus projetos institucionais no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. As demandas
internas e externas da UEFS apresentam um natural processo de expansão que nos solicita
constantes ajustes, que vão de espaço físico a quadro docente, de equipamentos básicos a
apoio técnico-administrativo, de questões orçamentárias a autonomia e a processos
gerenciais e financeiros.
É preciso, portanto, em qualquer diagnóstico das Universidades Estaduais
Baianas, mensurar suas ações e responsabilidades no horizonte de seus desafios perante
os indicadores sócio-culturais e econômicos do Estado da Bahia. Nesse arco, por exemplo,
não se pode desprezar o fato de que os investimentos, em ampliação e qualificação do
corpo docente, bem como em laboratórios, equipamentos, espaço físico e corpo técnicoadministrativo respondem pelas metas de intervenção socioeducacional, na busca de
soluções para os graves problemas da sociedade baiana. Com isso, o ensino não pode ser
visto dissociado da pesquisa e da pós-graduação, bem como, da extensão.
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As interfaces de ensino, pesquisa e extensão fazem da universidade um espaço
necessariamente dinâmico e flexível, sobretudo no tocante ao trabalho docente, marcado
por ações complexas e interdependentes, dentre as quais o ensino se torna a esfera mais
visível, sendo mesmo uma atividade básica do professor. Mas se a própria docência já tem
uma boa gama de especificidades, tais como aulas teóricas e práticas, estágios e
orientações pedagógicas (monografias, monitorias, tutorias etc.), os encargos acadêmicos
abrem-se a um sem-número de necessidades e metas, que abrangem desde a imposição
permanente de qualificação e de atualização profissionais, até o desempenho de atividades
administrativas na hierarquia universitária, passando por demandas de criação e
consolidação de programas de pós-graduação, orientações de iniciação científica,
dissertações e teses, projetos de pesquisa, atividades de extensão, ações em programas
governamentais etc.
Enfim, a Universidade é um organismo dinâmico, com ações de impacto a curto,
médio e longo prazo. Desse modo, ao lado da consolidação de princípios e da
fundamentação de políticas que regem o cotidiano dessa instituição, tem-se uma
permanente necessidade de re-construção de parâmetros, de re-avaliação de práticas.
Nesse contexto, emergem, não apenas, os realinhamentos do ensino decorrentes da
pesquisa e da extensão, e vice-versa, como também as constantes e necessárias
reformulações de currículo (com impacto direto na configuração de encargos docentes nas
áreas de conhecimento).
Numa universidade, por todas essas particularidades apontadas acima, as
normas que disciplinam a distribuição dos encargos docentes são parâmetros fundamentais
para garantir a racionalidade e a moralidade do serviço público; contudo, a uniformização
linear e pontual de tais encargos (num teto máximo ou mínimo) seria uma negação dos
próprios princípios dessa instituição (e, portanto, um fator gerador de ineficiência). A
importância de uma instituição universitária define-se, em grande parte, pela força de suas
virtualidades (o que implica em criatividade e experimentação), pela busca de novas
soluções (o que implica em infra-estrutura e qualificação), pela capacidade de intervenções
técnicas, científicas e culturais, configurando-se como uma Universidade socialmente
referenciada.
Na relação professor-aluno, existem aspectos que há de se levar em
consideração como: o grande número de professores que ocupam cargos administrativos na
própria UEFS; o intenso investimento em qualificação docente, com o natural impacto na
ampliação da pesquisa, na implantação de programas de pós-graduação, no compromisso
com a extensão, no envolvimento em atividades extra-curriculares, como orientações de
iniciação científica, monitoria e em programas tutoriais; agenda de eventos acadêmicos;
produção científica (apresentação de trabalhos e publicações).
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Um olhar criterioso sobre a distribuição de encargos docentes da UEFS (Quadro
32) irá identificar dados que caracterizam não só uma regularidade quanto ao que dispõem
as normas, como perceberá o comprometimento dos professores com a construção de uma
universidade realmente voltada para os seus desafios de ensino, pesquisa e extensão. Se
temos casos de professores no limite mínimo de encargos docentes, em sala de aula, ou
mesmo abaixo dele, temos muitos outros professores, no limite máximo ou mesmo acima
deste. É importante ressaltar que a média dos encargos docentes dos professores da UEFS
está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto do Magistério Público do Estado da
Bahia (Lei nº 8.352 de 02 de dezembro de 2002), respeitando o regime de trabalho e a
carga horária previstas na lei.
Não nos cabe aqui relatar os casos ou quantificar o número de professores que
têm encargos acima do previsto em lei, mas sim, justificar ou tornar compreensíveis os
casos que contrariam, para baixo, os frios ditames das normas que quantificam os encargos
de sala de aula. Muitos são os casos em que uma eventual situação de aparente
irregularidade são processos inerentes e incontornáveis da vida universitária, entre os quais,
podemos elencar as seguintes situações, quase sempre pontuais e/ou passíveis de serem
compensadas de um semestre para outro:
• Dessintonia entre o calendário do semestre e o período de retorno de
professores licenciados (pós-graduação, licença-saúde e afastamentos).
• Redução de carga horária para o docente cursar ou para concluir a sua pósgraduação (quando a Instituição acha por bem não liberar ou não prorrogar a liberação total
do mesmo).
• Problemas pontuais ou intermitentes de saúde, fazendo com que, por motivo
de solidariedade ou de racionalidade gerencial, haja uma redistribuição de encargos na
área, reduzindo assim, de forma momentânea, a carga horária do docente enfermo.
• Alteração na demanda de encargos docentes decorrente de alterações no
fluxo curricular, com necessários ajustes pontuais nas áreas de conhecimento.
• Encargos eventuais de grande monta a serem assumidos por professores,
como organização de eventos nacionais e internacionais, montagem de projetos de cursos,
ações de consolidação de programas de pós-graduação etc.
• Mobilidade natural de encargos docentes, o qual possibilita inclusive a
concessão regulamentar de licenças-prêmios e o oferecimento de disciplinas flutuantes,
como as eletivas e as optativas.
É preciso destacar que a UEFS vem apresentando, nos últimos quatro anos
(2004-2007), uma linha descendente no quadro de professores: de um total de 871
docentes, em 2004, houve uma redução para 856, em início de 2007. Essa redução deu-se,
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sobretudo, nas categorias REDA, a saber: o número de professores substitutos reduziu-se,
no mesmo período, em 42%, enquanto o número de professores visitantes 63%.
Por outro lado, nos últimos quatro anos, houve uma expansão significativa da
estrutura da UEFS, com a criação de três novos cursos de graduação, sete cursos de
Mestrado e Doutorado, novos laboratórios e centros de pesquisa, novos núcleos. Tudo isso
com forte impacto na carga de atividades docentes. Nesse momento, há uma demanda
reprimida que torna urgente e mesmo dramática a necessidade de ampliação do quadro de
vagas da UEFS, tendo em vista não só o funcionamento de médio e longo prazos, mas,
principalmente, a necessidade imediata de novos professores para que a Universidade
possa, inclusive, evitar o total estrangulamento de alguns cursos, sobretudo dos que se
encontram em implantação.
Quadro 25 - Contratações e Nomeações: 2005 – 2007
Professor Efetivo
Nomeações
2005
2006
2007
01
04
14
05
01
01
04
08
04
01
01
19
03
17
06
07
08
29
45
30

Deptº
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
Total

Professor Substituto
Contratações
2005
2006
2007
01
07
04
10
03
15
05
01
03
05
01
02
01
04
02
06
01
08
32
31

Professor Visitante
Contratações
2005
2006
2007
01
02
02
01
01
01
01
02
01
02
07
01
01
04
02
02
06
11
14

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 26 – Contratações e Nomeações – 2005-2007
Classe

2005
29
08
06

Efetivos
Substitutos
Visitantes

2006
45
32
11

2007
29
31
14

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 27 – Nomeações de professores efetivos por Departamento
Departamento
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
Total

2005
04
05
08
01
01
03
07
29

Professor Efetivo – Nomeações
2006
14
01
01
04
17
08
45

Fonte: PROGRAD 2007
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2007
01

04

19
06
30
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Quadro 28 – Contratações de Professores Substitutos por Departamento
Departamento

2005
01
03
04
08

BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAL
TEC
Total

Professor Substituto – Contratações
2006
2007
07
04
10
15
05
01
03
05
01
02
01
02
06
01
32
31

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 29- Contratações de Professores Visitantes por Departamento
Deptº
2005
01
01
04
06

BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
Total

Professor Visitante Contratações
2006
01
02
01
02
02
01
02
11

2007
02
01
01
01
07
02
14

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 30 - Professores da UEFS por Titulação
Depto
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
Total

Graduados
01
02
04
01
02
03
02
03
18

Especialistas
14
08
29
05
06
10
46
07
125

Mestres
21
32
59
41
36
07
29
91
30
346

Doutores
56
27
19
19
26
20
30
54
28
279

Total
92
69
111
66
70
27
72
193
68
768

Percent. por Classe

2%

17%

45%

36%

100%

Obs. O percentual é em relação ao total no próprio ano.
Fonte: PROGRAD 2007
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Quadro 30.1 - Professores da UEFS por Titulação
Classe

Graduados

Especialistas

Mestres

Doutores

Total

Substituto
Visitantes
Total

-

50
0
50

35
08
43

04
20
24

89
28
117

Fonte: PROGRAD Dez. 2007

Quadro 31 - Professores da UEFS por Classe
Classe

Quadro Aprovado

Quadro Atual

Auxiliar

155

145

Assistente

320

312

Adjunto

195

189

Titular

120

106

Pleno

30

015

Substituto

164

Visitante

089

117

028

Fonte: PROGRAD Set. 2007

Quadro 32 - Atividade Docente por Departamento
Depto.

BIO
LET
CIS
TEC
EDU
EXA
FIS
SAU
CHF
Total

Número
Número de Docentes – Outras Atividades
Em
de
Ativ.
Docentes atividade Orientações Pesquisa Extensão
Adm.

95
81
125
71
97
78
35
214
83
879

73
61
99
55
78
69
27
188
70
720

45
14
60
38
22
28
22
62
0
291

48
22
6
35
16
36
23
48
14
248

13
11
1
11
7
16
11
14
3
87

39
9
11
36
16
29
19
13
25
197

Carga Horária Média
Graduação

PósGraduação

9,4
9,7
11,9
7,18
12
9,9
10,7
12,9
9
10,8

1,3
3,3
2,5
3
2,8
3,6
0
4,7
3,8
2,6

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 33 – Docentes Afastados para Pós-Gradação
Motivo

Quantidade
19
29
04
52

Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado
Total
Fonte: PROGRAD 2007

40

UEFS - Relatório de Atividades 2007

Quadro 33.1 – Docentes Afastados por Motivos Diversos
Motivo
Licença Interesse Particular
Licença Médica
Licença Maternidade
Readaptação Funcional
À disposição/ outros órgãos
Licença para Mandatos
Total

Quantidade
03
11
07
04
05
02
32

Fonte: PROGRAD 2007

Quadro 33.2 – Docentes desligados 2007
Motivo

Quantidade
10
07
17

Exoneração
Aposentadoria
Total
Fonte: PROGRAD 2007

2.2 – Pós-Graduação
Uma das ações primordiais da atual administração da UEFS é a busca pela
excelência acadêmica, com a determinação de consolidar a universidade como espaço de
produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante. Nesse
contexto, o ensino de Pós-Graduação tem se fortalecido a partir de ações que propiciam a
criação e implantação de Programas nas mais diversas áreas do conhecimento,
coadunando-se com as diretrizes do mapa estratégico de Governo “Fortalecer a Base
Científica, Tecnológica e de Inovação” e “Garantia ao acesso e permanência à educação de
qualidade”, associando a política de capacitação docente à articulação entre a pesquisa e a
extensão universitária, promovendo o desenvolvimento, a inclusão social e a diversidade
cultural, fortalecendo, dessa forma, a base científica, tecnológica e de inovação.
Neste sentido, ressaltam-se os investimentos feitos, visando à capacitação do
corpo docente e a qualificação de profissionais, a partir da oferta de vagas à comunidade
externa, atendendo à demanda regional por cursos com qualidade e excelência. O esforço
para a capacitação do corpo docente é revelado pelos números: em 2004 a UEFS possuía
349 mestres e 197 doutores que, em 2005, passaram a ser, respectivamente, 357 e 220. No
ano de 2006, a UEFS passou a contar, no seu quadro, com 393 mestres e 290 doutores. Em
2007, encontram-se afastados, em realização de mestrado, 19 docentes e, em realização de
doutorado, 62 docentes e, em pós-doutorado, 4 docentes. Sem afastamento de suas
atividades na UEFS, cursam mestrado e doutorado, respectivamente, 3 e 6 docentes.
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Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu oferecidos.
A Pós-Graduação lato sensu tem início na UEFS, ainda no ano de 1982, com a
criação no Departamento de Saúde do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino
Superior Aplicada à Área de Saúde. Deste início até a presente data, foram oferecidos 92
cursos, perfazendo, computadas todas as turmas oferecidas, um total de 4.258 especialistas
qualificados por esta instituição. Atualmente, são ofertados 16 Cursos de Pós-Graduação
lato sensu, atendendo a um universo de 408 alunos, no Quadro 34. No primeiro gráfico é
apresentada a evolução da oferta de Cursos de Pós-Graduação lato sensu, nos últimos
cinco anos (Período de 2003-2007), e, no segundo gráfico, a entrada, por ano, dos
discentes desses cursos. A especialização é voltada para a atualização em uma área
específica, constituindo-se, também, em um embrião para cursos de Mestrado e Doutorado.
O Departamento de Física (DFIS), em conjunto com o Observatório Astronômico
Antares (UEFS), disponibilizou, para o início de 2008, 20 vagas para o novo Curso de
Especialização em Astronomia. Inicialmente, o curso está voltado para a capacitação de
professores da rede pública de ensino médio e, numa segunda etapa, estará aberto aos
estudantes graduados. O Departamento de Física está trabalhando para adequar as
condições de seu quadro docente para o oferecimento do curso de Pós-Graduação strictu
sensu em Física, previsto para iniciar em 2010, com o objetivo de promover a formação
acadêmica em nível de Mestrado. O Curso pretende atender à demanda de diplomados em
Física, Matemática e Áreas afins.
Na área de Educação, a UEFS conta com dois cursos de Pós-Graduação lato
sensu, oferecidos pelo seu respectivo Departamento.
Especialização em Educação e Pluralidade Sócio-cultural – apresenta um
perfil inovador ao permitir o desenvolvimento de estudos e pesquisas sob diversos focos.
Nessa perspectiva, a estrutura curricular proposta valoriza uma sólida formação acadêmica,
associada ao desenvolvimento da pesquisa, articulando as várias atividades de ensino e
pesquisa, em dois eixos temáticos ou linhas de pesquisa:
Linha A – Aprendizagem e Linguagens em Contextos Educacionais.
Linha B – Práticas Educativas e Pluralidade Sócio-Cultural.
Especialização em Educação Especial – visa fortalecer as linhas de pesquisa
da UEFS, contribuindo para a construção das bases da Pós-Graduação no Departamento
de Educação. Tem como objetivo oferecer aos profissionais de educação a oportunidade de
se qualificarem mediante o exercício da reflexão, da construção e (re)significação de
conhecimentos no que diz respeito à Educação Especial.
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Iniciado em agosto de 2007, o I Curso de Especialização em Contabilidade
Gerencial, destinado a profissionais com graduação em Ciências Contábeis, ofereceu 35
(trinta e cinco) vagas, 5 destas reservadas para servidores técnicos administrativos e
professores da UEFS. A carga horária é de 405 horas. O quadro docente é composto de 11
professores (seis doutores e cinco mestres), oriundos de diversas instituições de ensino
superior do país. Oferecido pelo Colegiado de Ciências Contábeis e Departamento de
Ciências Sociais Aplicadas, este curso é resultado de um convênio entre CFC/CRC e UEFS.

Quadro 34 - Dados referentes ao número de discentes matriculados em cursos Lato Sensu
Curso

Alunos
matriculados

Especialização em Entomologia

06

Especialização em Zoologia

05

Especialização em Contabilidade Gerencial

33

Especialização em Filosofia Contemporânea

04

Especialização em História da Bahia

16

Especialização em Educação e Pluralidade Sócio-Cultural

43

Especialização em Educação Especial

40

Especialização em Astronomia

20

Especialização em Desenvolvimento de Sistemas de Informação

9

Especialização em Educação Matemática

22

Especialização em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente

25

Especialização em Estudos Literários

32

Especialização em Estudos Lingüísticos

35

Especialização em Desenho

35

Especialização em Língua Espanhola

31

Especialização em Educação Ambiental para Sustentabilidade

52

Depto.

BIO

CIS

CHF

EDU

FIS

EXA

LET

TEC

Total

408

Fonte: PPPG 2007
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Dados referentes à oferta de cursos de Pós-Graduação lato sensu da UEFS

Oferta dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu
19

20
18
16
14
12

12
9

10
8

7

7

2004

2005

6
4
2
0
2003

2006

2007

Dados referentes ao ingresso de discentes na Pós-Graduação lato sensu.

Alunos ingressantes nos cursos de pósgraduação lato sensu
600

571

500
400

259

300

173

200

66

100

113

0
2003

2004

2005

2006

2007

Cursos de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos pela UEFS
O Sistema Nacional de Pós-Graduação stricto sensu compreende Programas de
Mestrado (acadêmico e profissionalizante) e Doutorado, vinculados a instituições de Ensino
Superior e Pesquisa (Universidades e Institutos de Pesquisa) do Brasil. Os Programas de
Pós-Graduação

stricto

sensu

são,

anualmente,

avaliados

pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que desempenha papel
fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação em todos os estados da
Federação. O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação stricto sensu é rigoroso,
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comparativo, transparente e, acima de tudo, meritocrático, e visa à busca de um padrão de
excelência acadêmica, sendo considerado, internacionalmente, como um modelo de
sucesso.
A Pós-Graduação stricto sensu foi introduzida, na UEFS, no ano de 1997, com a
criação, no Departamento de Saúde, do Mestrado em Saúde Coletiva, aprovado pela
CAPES, no ano seguinte com o Conceito 3. A este curso seguiu-se, em 2000, o Programa
de Pós-Graduação em Botânica, oferecido, inicialmente, ao nível de Mestrado que, àquele
ano, recebeu o Conceito 3 da CAPES. Já em 2002, foi criado o Doutorado, obtendo, quando
de sua aprovação pela CAPES, o conceito 4. Na última avaliação da CAPES, realizada em
2007, o Programa de Botânica obteve Conceito 5, sendo o único programa, dentre todos os
oferecidos pelas instituições de ensino superior do estado da Bahia, a obter tal conceito. No
ano de 2000, além do Mestrado em Botânica, foram criados, no Departamento de Letras, o
Programa de Literatura e Diversidade Cultural, que recebeu, quando de sua aprovação pela
CAPES, o Conceito 3, o qual foi mantido na última avaliação trienal feita por esse órgão, e o
Programa de Pós-Graduação Ensino Filosofia e História das Ciências, que recebeu o
conceito 5, na última avaliação. O ano de 2005 pode ser considerado como o de maior
expansão da Pós-Graduação stricto sensu na UEFS. Neste ano, obtém aprovação, pela
CAPES quatro novos Programas, 3 (três) deles aprovados em Nível de Mestrado com o
Conceito 3, (Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente; Desenho, Cultura e
Interatividade e Engenharia Civil e Ambiental) e um, o Programa de Biotecnologia, oferecido
nos níveis de Mestrado e Doutorado, aprovado com o Conceito 4. Em sua última avaliação
trienal, a CAPES manteve os conceitos conferidos quando da aprovação destes cursos. No
ano de 2006, foi criado, no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, o Mestrado em
História Conceito 3, e neste ano de 2007, após a aprovação pela CAPES, com Conceito 3
,foi oferecida a primeira turma do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos
Vegetais, ao nível de Mestrado. No Quadro 35, estão relacionados os programas de PósGraduação stricto sensu por Departamento. O Gráfico seguinte ilustra a entrada de
discentes, por ano, nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, desde sua criação.
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Quadro 35 – Relação dos Programas stricto sensu por Departamento
Depto.

Programa
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (M/D)

BIO

Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D)
Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (M)
Programa de Pós-Graduação em Zoologia (M)

CHF

Programa de Pós-Graduação em História (M)

EXA

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (M)

LET

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural (M)
Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (M)

SAU

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (M)

TEC

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (M)

Fonte: PPPG 2007

Número de alunos ingressantes na Pós-Graduação stricto sensu

Quantidade de alunos ingressantes nos cursos de Pós-Graduação
stricto sensu

117

39
15

1997

12

1998

19

12

1999

2000

2001

37

42

2003

2004

131

53

29

2002

46
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2006
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Gráfico Comparativo dos Cursos e Alunos Ingressantes de Pós-graduação lato sensu e
stricto sensu
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Fonte: PPPG 2007

Quadro 36 - Total de alunos matriculados na Pós-Graduação stricto sensu na UEFS
Depto.
SAU

BIO

TEC

LET

EXA

Curso

Alunos

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva(M)

34

Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D)

68

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia com Ênfase em Recursos
Naturais da Região Nordeste (M/D)

62

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais(M)

10

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (M)

20

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural – (M)

45

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (M)

13

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do
Meio Ambiente(M)

08

UEFS/UFBA Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências
(M/D).

81

UFBA/UEFS/ Programa de Pós-Graduação Multiinstitucional em Ciência da Computação
UNIFACS
(D)

10

CHF

Programa de Pós-Graduação em História (M)

Total de
alunos

10
361

Fonte: PPPG 2007
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Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC) tem orientado
suas atividades para a formação em Saúde Coletiva, desenvolvimento da pesquisa e
integração entre suas atividades e as demandas regionais, mantendo a perspectiva da
produção universal do conhecimento. A partir desses eixos de atuação, cabe avaliar o
desenvolvimento e evolução do PPGSC e os impactos sociais obtidos. O PPGSC tem
desempenhado um papel relevante na formação de profissionais em saúde coletiva. Na
Bahia, há carência de curso para esta formação específica. Apenas duas instituições
oferecem cursos de formação stricto sensu: a UFBA (ISC) e a UEFS. Assim, apesar do
PPGSC ter, como área de abrangência, o semi-árido baiano, temos recebido alunos de
todas as regiões da Bahia, em níveis crescentes de demanda. Na seleção/2006,
inscreveram-se 135 candidatos para as 20 vagas oferecidas. O Departamento de Saúde já
está realizando um estudo de implantação de um doutorado também em Saúde Coletiva.
O PPGSC, que neste ano de 2007 completou 10 anos de existência, tem
privilegiado atividades de pesquisa e extensão no semi-árido baiano. Os projetos, em
desenvolvimento, mantêm estreita articulação com órgãos públicos nas áreas de saúde,
educação, ação social, segurança pública e desenvolvimento regional, organizações
sindicais e comunitárias de vários municípios. As Linhas de Pesquisa do Programa de
Saúde Coletiva incluem:
• Saúde de Grupos Populacionais Específicos - Saúde da Criança e do
Adolescente; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso (problemas de saúde e as ações voltadas
para infância, adolescência e saúde das mulheres).
• Saúde, Trabalho e Ambiente (condições de trabalho e de saúde de grupos
ocupacionais; avalia associação entre características do trabalho e ocorrência de agravos à
saúde; bem como análise da contaminação ambiental e suas repercussões sobre a saúde
das populações humanas).
• Epidemiologia das Doenças Bucais (aspectos epidemiológicos dos problemas
de saúde pública na Odontologia, que incluem cárie dentária, doença periodontal, máoclusão, câncer oral e fissuras oro-faciais).
• Políticas, Organização de Sistema, Serviços e Programas de Saúde (Estudos
de políticas sociais e de saúde, na busca de compreender a natureza do Estado e a lógica
macro-econômica que fundamenta as ações públicas e privadas no campo da saúde
coletiva. Contempla investigações em todos os níveis de complexidade do Sistema Único de
Saúde).
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• Planejamento, Gestão e Práticas de Saúde (Estudos sobre saberes e práticas
que orientam o planejamento e a avaliação no campo da saúde coletiva e os processos de
gestão do sistema e das instituições de saúde, envolvendo temáticas ao financiamento da
saúde e modelos organizacionais de gestão).
Este Programa já colocou no mercado de trabalho 95 mestres em Saúde
Coletiva, em sua grande maioria, trabalhando em prol da saúde pública do estado da Bahia,
notadamente, nos preceitos do Sistema Único de Saúde – SUS, e conta, atualmente, com
34 alunos em formação.

Programa de Pós-Graduação em Botânica
Programa de Pós-graduação em Botânica (PPGBot) foi
criado, em 2000, pela Universidade Estadual de Feira de Santana Departamento de Ciências Biológicas, juntamente com o Royal
Botanic Gardens (de Kew, Inglaterra). O PPGBot tem como objetivo
formar e aperfeiçoar pessoal para a pesquisa e ensino de Botânica,
produzindo conhecimento sistemático sobre a flora e os recursos
vegetais, com ênfase na Região Nordeste, e contribuir para a
preservação dos ecossistemas regionais.
O corpo docente é formado por professores permanentes e colaboradores
pertencentes à Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências
Biológicas, além de outros professores do Royal Botanic Gardens e de outras IES do país.
O PPGBot tem como uma de suas principais características a associação de linhas de
pesquisa, projetos e disciplinas oferecidas de forma integrada, nas duas áreas de
concentração: "Sistemática e Florística com ênfase na Região Nordeste" e "Ecologia,
Fisiologia e Utilização de Recursos Vegetais da Região Nordeste".
São em número de quatro as Linhas de Pesquisa incluídas na Área de
Concentração Sistemática e Florística, com Ênfase na Região Nordeste:
• Flora e Florística dos Ecossistemas do Nordeste (Levantamentos florísticos e
análises biogeográficas de grupos que ocorrem nos diversos ecossistemas do Nordeste,
com destaque para as Caatingas, Florestas e Campos rupestres);
• Morfologia Aplicada à Sistemática (Estudos anatômicos, organográficos e
palinológicos, visando, sobretudo, à aplicação dos resultados em estudos de sistemática de
grupos selecionados);
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• Taxonomia e Filogenia de Angiospermas (Estudos taxonômicos, filogenéticos
e biogeográficos de Angiospermas, com ênfase em grupos nativos da flora do Brasil);
• Taxonomia e Filogenia de Criptógamas (Estudos taxonômicos, filogenéticos e
biogeográficos em grupos criptogâmicos nativos do Brasil, com ênfase nos da região
Nordeste).
A Área de Concentração em Ecologia, Conservação e Utilização dos Recursos
Vegetais da Região Nordeste abrangem três Linhas de Pesquisa:
• Fenologia, Polinização e Fitossociologia das Comunidades Vegetais do
Nordeste (Estudo dos aspectos morfo-ecológicos da polinização e

aspectos

da

fenologia de espécies do Nordeste. Análise fitossociológica de áreas do Nordeste,
enfocando, principalmente, o semi-árido);
• Fisiologia das Plantas do Nordeste (Estudos de fisiologia de espécies de
angiospermas nativas do Nordeste, especialmente, do semi-árido, com ênfase em estudos
de estratégias de propagação e de adaptações ecofisiológicas);
• Recursos Vegetais de Angiospermas do Nordeste (Identificação, utilização
sustentável e conservação dos recursos vegetais do Nordeste, especialmente, da Bahia. O
estudo é, também, desenvolvido sob a óptica etnobotânica em comunidades tradicionais do
Nordeste).

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural
A proposta do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural
não contempla o apagamento de interesse pelo texto literário enquanto produção estética.
Ao diversificar o enfoque, pretende-se somar perspectivas, ampliando o alcance do olhar, de
maneira que a abrangência de abordagens amplie, ao limite possível, o potencial discursivo
do literário que, não se reduzindo às fronteiras da Teoria e da Crítica Literárias, de modo
nenhum as elimina.
Os Projetos de Pesquisa desenvolvidos pelos docentes do Programa respondem
à Área Básica Literatura Comparada, à Área de Concentração, Literatura e Imagens da
Cultura, e reúnem-se em duas Linhas Gerais de Pesquisa, sem prejuízo de associações e
articulações em Projetos Integrados, a partir de afinidades temáticas ou de outra natureza
científica, que venham a se impor com os trabalhos agora desenvolvidos na Pós-Graduação
stricto sensu. As duas Linhas de Pesquisa podem ser sintetizadas do seguinte modo:
• Poéticas da Modernidade e Interfaces Semióticas que envolve estudos de
práticas e teorias literárias e de processos criativos a partir da modernidade, seja focando
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textos de poesia e de prosa, seja articulando questões intersemióticas e fronteiriças relativas
à literatura e outras linguagens.
• Literatura, Memória e Representações Identitárias, relacionada a estudos de
discursos e de manifestações do texto literário, articulando as configurações do lugar
ideológico das representações de identidade, tais como nacionalidade, território, classe,
gênero e etnia.
Esse Programa é um dos mais antigos projetos de Pós-graduação da UEFS,
com perfil arrojado na quantidade de cursos e contemporaneidade das propostas de
formação e qualificação multidisciplinar, para uma formação, do ponto de vista social,
cidadã; e, do ponto de vista acadêmico, das mais completas, abarcando a complexidade dos
Estudos Lingüísticos, Literários, Artísticos e da Diversidade Cultural, focando a cultura em
seus aspectos globais e locais.
Destacamos a pós-graduação em Letras e Artes como uma das mais influentes
na interiorização do ensino superior com qualidade, ao identificarmos quase a totalidade dos
nossos egressos dos cursos de pós-graduação, atuando nas UES espalhadas por todo o
Estado da Bahia.

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade
O Mestrado em Desenho Cultura e Interatividade, acadêmico, multidisciplinar,
criado em 2005, remonta a uma política iniciada em 1993, quando a pós-graduação em
Desenho começou a ser pensada na UEFS. Com a proposta que ora se inicia, busca-se
redimensionar, de forma estratégica, metodológica e contextual, os objetivos da pósgraduação e da pesquisa em Desenho, nesta Instituição.
Nesse sentido, com essa nova proposta, o curso inaugura um arranjo mais
ajustado à realidade vivenciada pelos pesquisadores pertencentes ao programa, situação
que se reflete na definição das áreas de concentração e das linhas de pesquisa, como
também contribui para a manutenção de um trabalho que se legitima pela oferta de
qualificação em Desenho, sem perder de vista a sua interação com outras áreas do
conhecimento humano. Este Programa apresenta duas Áreas de Concentração:
• Desenho e Cultura e
• Desenho, Registro e Memória Visual.
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Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e
Ambiente
Este Programa apresenta uma única Área de Concentração Modelagem em
Ciência da Terra e do Ambiente e duas Linhas de Pesquisa:
• Geotecnologias Aplicadas, cujo objetivo é desenvolver a modelagem do meio
físico e biótico, com enfoque em técnicas de análise integrada de parâmetros espaciais e
análise de problemas urbanos, sob a ótica da organização do espaço;
• Estudos Ambientais, objetivando: 1) compreender, a partir de estudos do
meio físico-biológico, aqui inclusa a ação humana e histórica, os ambientes atuais e
pretéritos na busca de modelos ou simulações que contribuam para ações mais adequadas
de garantia à sobrevivência do homem, desde o uso dos diversos recursos naturais e
culturais, até a sua preservação e 2) Promover estudos que permitam a gestão de recursos
ambientais, incluindo a gestão de poluição química e a criação de protótipos e modelos para
limpeza ambiental.
Sua clientela inclui profissionais da área de Ciências da Terra e do Meio
Ambiente e áreas afins, de nível superior, que desenvolvem ou pretendem desenvolver
atividades de ensino e/ou pesquisa em Modelagem em estudos ambientais. O programa
dispõe de 10 (dez) vagas, 8 (oito) das quais com prioridade para servidores públicos.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental-PPGECEA, da
Universidade Estadual de Feira de Santana é resultado das atividades de ensino e pesquisa
que vêm sendo desenvolvidas pelos docentes do Departamento de Tecnologia, há mais de
dez anos. Vem, nesse aspecto, preencher uma lacuna existente na formação de recursos
humanos, nessa área, e tem como objetivo geral a produção de conhecimento para as
questões da Engenharia Civil e Ambiental, buscando o aumento do desempenho dos
materiais, produtos e processos, direcionados à melhoria da qualidade de vida da
população.
O PPGECEA possui 20 alunos matriculados em tempo integral (8 da primeira
turma, 2006, e 12 da segunda turma, 2007). Até a presente data (dezembro de 2007),
nenhum aluno do PPGECEA defendeu a dissertação, dado que a primeira turma ingressou
no Programa no final de março de 2006, estando previstas as correspondentes defesas, em
número de oito, para o período de março a maio de 2008. O perfil dos alunos do PPGECEA
envolve profissionais com atuação nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Química,
Arquitetura, Biologia e Geografia. Alguns atuam em atividades de Ensino, principalmente no
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nível médio. Portanto, a expressiva maioria desses alunos já está alocada em atividades
profissionais.

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) compreende os
níveis de Mestrado e Doutorado, com sede na Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS) e com a participação de professores/pesquisadores de outras instituições baianas
de ensino e pesquisa, tanto federais (CPqGM/FIOCRUZ-BA e UFBA), como estaduais
(UESC). O PPGBiotec objetiva formar mestres e doutores para atuar no ensino universitário,
no desenvolvimento científico na área da biotecnologia, além de atuar na aplicabilidade de
produtos e processos, incluindo repasse de tecnologia aos setores produtivos. Este
Programa apresenta uma única Área de Concentração Biotecnologia com ênfase em
recursos naturais da região Nordeste, incluindo as seguintes Linhas de Pesquisa:
Atividades biológicas de produtos naturais, recombinantes e sintéticos. Triagem
e estudo de compostos de microrganismos, animais e vegetais nativos ou cultivados na
região

Nordeste

do Brasil

que

apresentem

atividade

biológica

com aplicações

biotecnológicas na forma natural, geneticamente ou sinteticamente modificada, para a
Agropecuária, Indústria, Saúde e Meio Ambiente.
• Bioengenharia tecidual. Investigação do potencial uso de células-tronco
adultas de diferentes tecidos no tratamento de doenças crônico-degenerativas. Elucidação
dos mecanismos que levam à regeneração tecidual e os fatores envolvidos, através de
métodos experimentais (in vivo e in vitro) e computacionais (in silico).
• Imunopatologia

e

imuno-intervenção.

Estudo

da

patogênese,

imunomodulação e de componentes autoimunes contra antígenos de parasitas causadores
de doenças em zonas tropicais. Identificação dos fatores genéticos que as determinam e
investigação do papel de citocinas e mediadores solúveis na patogênese destas doenças.
• Caracterização, conservação e manejo sustentável de recursos biológicos
com potencial biotecnológico. Identificação, caracterização, conservação e manejo
sustentável de microrganismos, animais e plantas nativos ou cultivados na região Nordeste
do Brasil que apresentem uso atual ou potencial biotecnológico, na forma natural ou
geneticamente modificada, para a Agropecuária, Indústria, Saúde e Meio Ambiente.

• Análise estrutural e funcional de macromoléculas de microrganismos,
animais e plantas com potencial biotecnológico. Identificação e caracterização estrutural,
53

UEFS - Relatório de Atividades 2007

por modelagem molecular, e funcional, pelo isolamento, purificação e caracterização
bioquímica, de genes, proteínas correlatas, carboidratos e lipídios do metabolismo de
microrganismos, animais e plantas nativos ou cultivados na região Nordeste do Brasil,
especialmente do semi-árido, com potencial biotecnológico para a Agropecuária, Indústria,
Saúde e Meio Ambiente.

Programa de Pós-Graduação em História
O Mestrado em História, oferecido pelo Departamento de Ciências Humanas e
Filosofia, tem por objetivos: a) formar profissionais plenamente capacitados para a produção
do conhecimento histórico e para a docência no ensino superior; b) consolidar espaços
institucionais de apoio e incentivo para a pesquisa em História na UEFS e; c) ampliar,
diversificar e aprofundar as práticas de pesquisa histórica na UEFS. As linhas de pesquisa
são:
• Cultura, Identidades e Linguagens: problematiza a história das práticas de
produção de sentidos, representações e da construção de identidades, articulando-se, nesta
linha, os estudos sobre construção de identidades e relações etno-raciais, no Brasil, e sobre
as experiências da escravidão e das estratégias de luta pela liberdade.
• Cultura, Sociedade e Política: articula investigações sobre a história de
relações sociais e dos sujeitos históricos que engendram tais relações, com estudos
vinculados ao povoamento, relações de trabalho, estrutura fundiária e produção econômica
no sertão da Bahia, no período colonial e durante a formação do Estado Nacional no Brasil.

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais
O Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPRGV), ao
nível de Mestrado, nasce a partir das experiências acumuladas de trabalhos integrados de
professores da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em parceria com
pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF). Esse Programa objetiva
desenvolver

tecnologias

que

visam

a

identificação,

caracterização,

conservação,

melhoramento e utilização sustentável de recursos genéticos vegetais do semi-árido
brasileiro, formando Mestres aptos a atuarem nas Universidades e Centros de Pesquisa
voltados para o estudo dos recursos genéticos vegetais. No cumprimento deste objetivo
geral, é propiciada a formação de recursos humanos capazes de manejar a grande
variabilidade existente na região, em espécies nativas e exóticas, de modo a conduzir a

54

UEFS - Relatório de Atividades 2007

exploração e domesticação desses recursos para diversos fins, tais como farmacêuticos
industriais, alimentícios e ornamentais. Apresenta as seguintes Linhas de Pesquisa:
• Genética e Melhoramento de Plantas: linha de pesquisa voltada para o estudo
da variabilidade genética de plantas e o seu uso em programas de melhoramento. Utilização
de variados métodos de melhoramento, uso das técnicas de marcadores bioquímicos e
moleculares como auxiliar no melhoramento. Melhoramento de fruteiras, hortaliças, plantas
medicinais e forrageiras. Métodos de avaliação do germoplasma para identificação de
genes úteis;
• Coleta, Caracterização e Conservação de Germoplasma: linha de pesquisa
voltada para o estudo, locais de coleta, estratégias de amostragem, tamanho da amostra,
documentação, caracterização morfológica, reprodutiva e bioquímica de germoplasma
vegetal. Conservação de germoplasma in vivo, in vitro, sementes ortodoxas e recalcitrantes
do semi-árido;
• Biodiversidade, Bioprospecção e Manejo Sustentável de Plantas Nativas e
Cultivadas: produção de diagnóstico e estado de conservação da biodiversidade no semiárido e seus usos potenciais. Desenvolvimento de metodologias para propagação sexuada e
micropropagação, pré-aclimatização, desenvolvimento inicial, cultivo ex situ e adaptação no
campo. Traçar o perfil fotoquímico de espécies nativas do semi-árido: purificação,
caracterização e elucidação de compostos naturais presentes em plantas. Avaliação da
atividade farmacológica de produtos naturais obtidos de espécies nativas. Contribuição para
o conhecimento e conservação dos recursos genéticos através do estabelecimento de
bancos de germoplasma. Manejo sustentável de espécies frutícolas, olerícolas, medicinais,
florestais, nativas e cultivadas.

Cursos de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos em parceria da
UEFS com outras instituições de Ensino Superior
Uma iniciativa de professores da UEFS e da UFRB, a implementação do
Programa Interdisciplinar e Interinstitucional em Diversidade Cultural e Desenvolvimento
Territorial, envolvendo as áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, é uma
iniciativa que está em tramitação na CAPES, com funcionamento previsto para 2008.
Além dos cursos oferecidos com exclusividade, a UEFS tem parceria com outras
instituições na oferta de três Programas de Pós-Graduação stricto sensu. Tais sejam:
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Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências
O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências está
vinculado a duas Instituições do Ensino Superior, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), por meio de uma associação ampla
entre as duas universidades, formalizada por meio de convênio que teve sua criação, no ano
de 2000, com o curso de Mestrado Acadêmico. Em 2006, teve início o curso de Doutorado,
aprovado pela CAPES, em 2005. Na última avaliação da CAPES, o Programa obteve
Conceito 5.
O Programa consta de 72 alunos, sendo 60 mestrandos e 12 doutorandos. O
corpo docente conta, em 2007, com 19 docentes permanentes e 6 docentes colaboradores.
Desse modo, a relação orientador/orientando atual é de 3,7 aluno/docente permanente e 2,9
alunos/docente, em termos gerais.
O programa tem cumprido um papel importante na formação de professores de
nível superior no Estado da Bahia e na Região Nordeste. Uma parte significativa dos alunos
que cursaram e cursam o mestrado e o doutorado são professores de universidades
estaduais e privadas do Estado e da região Nordeste.

Doutorado em Ciência da Computação
O curso de Doutorado em Ciência da Computação é fruto de uma parceria entre
três instituições de Ensino Superior: Universidade Federal da Bahia, Universidade Salvador
e Universidade Estadual de Feira de Santana motivadas pela grande demanda regional,
seja para formação de docentes em computação, seja pela demanda dos setores
produtivos. A proposta de implantação deste curso foi apresentada à CAPES, em 2006, e
recebeu desse órgão o Conceito 4 quando de sua aprovação. O curso apresenta uma só
Área de Concentração - Sistemas Computacionais, que é composta por duas linhas de
pesquisa:
• Redes e Sistemas Distribuídos
• Engenharia de Softwares e Sistemas.
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Doutorado em Difusão do Conhecimento
Aprovado recentemente pela CAPES, com Conceito 4, o Programa de
Doutorado em Difusão do Conhecimento é resultado de uma parceria entre várias
instituições: UFBA, UEFS, LNCC/MCT, UNEB, CEFET, FVC.

Articulação da Pesquisa com a Pós-Graduação
É no interior do Sistema Nacional de Pós-Graduação stricto sensu que,
basicamente, ocorre a atividade de pesquisa científica e tecnológica brasileira.
Aproximadamente 95% dos bolsistas de produtividade em pesquisa e a grande maioria dos
líderes dos grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) são docentes de programas de pós-graduação, bem como a maior
parte da produção científica e tecnológica (artigos em periódicos, livros, eventos, patentes e
produtos tecnológicos). Nos programas de pós-graduação, são formados profissionais
(mestres e, principalmente, doutores) altamente qualificados, que atuarão no ensino superior
(graduação e pós-graduação) como professores, formando novos profissionais, como
pesquisadores ativos, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país,
e como empresários, gerando emprego e renda para a população.
O contínuo aperfeiçoamento e expansão de programas de Pós-Graduação
stricto sensu não é apenas estratégico para o Brasil, mas imprescindível para a formação de
profissionais capacitados a: (i) formar pessoal qualificado, e (ii) conduzir investigações
científicas e tecnológicas que possam ser traduzidas em um maior desenvolvimento
econômico e social do país, preparando, cada vez mais, setores da sociedade brasileira
para serem capazes de competir em um mundo globalizado e baseado no conhecimento.
Os pesquisadores da área de saneamento ambiental, do PPGECEA,
desenvolvem pesquisas vinculadas à habitação de interesse social, à coleta seletiva de lixo
domiciliar e extra-domiciliar, ao uso de Pet’s, ao saneamento básico, em áreas urbanas e
rurais, à aplicação de ferramentas de geoprocessamento, entre outras. Os pesquisadores da
área de materiais de construção e estruturas concentram-se na área mais tecnológica,
sendo desenvolvidas pesquisas quanto ao uso de resíduos da construção civil e da indústria
na fabricação de concretos, tijolos, blocos e pisos. O uso de fibras de sisal, no reforço de
peças estruturais de concreto, é também estudado. Existem, também, pesquisas voltadas
ao estudo do comportamento estrutural, de elementos construídos com materiais
convencionais ou alternativos, como entulho de construção e fibras de sisal.
Atualmente, o PPGECEA dispõe das seguintes linhas de pesquisa:
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• Materiais

e

componentes

da construção:

convencionais

e

inovações
Esta linha tem como objetivo desenvolver e analisar o comportamento dos
materiais, convencionais ou alternativos, do ponto de vista das suas propriedades físicas,
mecânicas e aquelas relacionadas com a durabilidade, buscando racionalizar o uso de
recursos e minimizar custos. As inovações podem incorporar, na sua maioria, resíduos
urbanos, industriais e/ou agroindustriais, com vistas à sua utilização na construção civil.

• Análise não-linear física e geométrica de estruturas
A presente linha de pesquisa visa a: i) estudar, teórica e experimentalmente, o
comportamento estrutural de barras, estruturas laminares e materiais compósitos; ii) estudar
os comportamentos estático e dinâmico, com a inclusão de não linearidade geométrica e/ou
física, considerando inclusive os fenômenos de instabilidade local e global do equilíbrio; iii)
criar e aperfeiçoar modelos analíticos, numéricos e computacionais para análise do
comportamento estrutural de materiais (concreto armado, aço e compósitos) e produtos; iv)
desenvolver e aperfeiçoar métodos de dimensionamento estrutural, com vistas à utilização
de novos produtos ou de novas aplicações dos materiais.

• Gestão e Tecnologias Apropriadas ao Saneamento Ambiental
Esta linha tem como objetivo pesquisar processos de gestão de sistemas de
saneamento ambiental e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas relacionadas ao
tratamento de água residuária e aquelas relacionadas aos resíduos sólidos, com perspectiva
de minimização dos seus impactos no meio ambiente e na saúde pública. Neste sentido,
pretende-se implementar ações voltadas para a pesquisa na gestão tecnológica dos
resíduos sólidos e líquidos no ambiente em que são gerados, bem como no seu
reaproveitamento (reutilização e reciclagem) e disposição final por meio do desenvolvimento
e aprimoramento de tecnologias apropriadas, associadas à realidade local. Os trabalhos a
serem desenvolvidos tratarão da caracterização física, química e biológica dos resíduos e
de risco ambiental da disposição inadequada bem como a proposição de tecnologias para
gestão, incluindo, também, a Educação Ambiente.

• Gestão e Tecnologias Apropriadas ao Saneamento Ambiental
Esta linha tem como objetivo pesquisar processos de gestão de sistemas de
saneamento ambiental e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, relacionadas ao
tratamento de água residuária e aquelas relacionadas aos resíduos sólidos, com perspectiva
de minimização dos seus impactos no meio ambiente e na saúde pública. Neste sentido,
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pretende-se implementar ações voltadas para a pesquisa na gestão tecnológica dos
resíduos sólidos e líquidos no ambiente em que são gerados, bem como no seu
reaproveitamento

(reutilização

e

reciclagem)

e

disposição

final,

por

meio

do

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias apropriadas, associadas à realidade local.
Os trabalhos a serem desenvolvidos tratarão da caracterização física, química e biológica
dos resíduos e de risco ambiental da disposição inadequada, bem como da proposição de
tecnologias para gestão, incluindo, também, a Educação Ambiental.

Produção Científica fruto das pesquisas realizadas nos Cursos de
Pós-Graduação stricto sensu

Além das 230 Dissertações de Mestrado e 23 Teses de Doutorado (Quadro 37),
defendidas desde a criação dos cursos até o ano de 2007, as pesquisas realizadas nos
Cursos de Pós-Graduação stricto sensu têm se revertido em inúmeras publicações, em
periódicos nacionais e internacionais reconhecidos como de qualidade. No Quadro 38, está
listado o número de publicações, por Programa, no período de 2003 a 2007, ou no período
desde a criação do curso até o ano de 2007.

Quadro 37 – Demonstrativo das dissertações e teses defendidas
Defesas

Programa

Dissertação

Teses

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

11

-

Programa de Pós-Graduação em Botânica

63

23

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade
Cultural

60

-

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

95

-

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências
Terra e do Ambiente

01

-

Total

230

23

Fonte: PPPG 2007
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Quadro 38 – Publicações relacionadas à Pós-Graduação stricto sensu, no período de 2003 a
2007, ou no período da criação do curso a 2007.
Programa

Periódicos
nacionais

Periódicos
Internacional

162

370

189

122

104

87

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (de 2005 a 2007)
Programa de Pós-Graduação em Botânica (de 2003 a 2007)

*

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (de 2003 a 2007)
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

06

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra
e do Ambiente
Programa de
Interatividade.

Pós-Graduação

em

Desenho,

Cultura

e

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das
Ciências.
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29
26
69

Fonte: PPPG 2007

Quadro 38.1 – Publicações disponibilizadas no acervo da BCJC, com nota A e B, na Avaliação
Qualis.
Título
Caderno de Literatura e Diversidade
Humanas: revista do Departamento
de Ciências Humanas e Filosofia
Ideação
Ideação
Scripta Philologica
Scripta Philologica
Scripta Philologica
Sitientibus Revista da Universidade
Estadual de Feira de Santana
Sitientibus Revista da Universidade
Estadual de Feira de Santana
Sitientibus Revista da Universidade
Estadual de Feira de Santana

ISS
1676-8272
1677-373X

Classificação
A
A

Área de Avaliação
Letra/Lingüística
Multidisciplinar

1415-4668
1415-4668
1808-5768
1808-5768
1808-5768
0101-8841

A
B
A
A
B
A

Filosofia/Teologia
Serviço Social
Letras/Lingüística
Multidisciplinar
História
Engenharias

0101-8841

A

Química

0101-8841

B

Multidisciplinar

Fonte: PPPG 2007

Revista Sitientibus 2007
A Revista SITIENTIBUS surgiu em 1982, como um projeto que visava possibilitar
o desenvolvimento do pensamento criador no campo científico, técnico e artístico; divulgar a
produção científica e artística da UEFS; estimular o corpo docente, discente e administrativo
para a realização de trabalhos dentro de sua área e, também, em outros campos do
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conhecimento; divulgar os trabalhos dos escritores e artistas plásticos da região, valorizando
cada um deles; servir de apoio para os cursos de graduação e pós-graduação e possibilitar
o intercâmbio com outras instituições universitárias e culturais.
Com 35 números lançados até agora (os números 36 e 37 encontram-se no
prelo, sendo, o nº. 37, comemorativo dos 25 anos de sua criação), uma tiragem de 1000
exemplares e periodicidade semestral, a Revista Sitientibus tem registro no Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com código estabelecido de
acordo com o Sistema Mundial de Informação Científica da UNESCO (UNISIST), na
Biblioteca

Nacional,

no

Catálogo

Coletivo

Nacional

de

Periódicos

(CCN),

no

Bibliodata/Calco, no Sistema de Biblioteca (SISBI/UEFS), na Organização dos Estados
Americanos (OEA), através da Revista Interamericana de Bibliografia (RIB), no sistema
QUALI/CAPES.
Conhecida nacionalmente, a Revista Sitientibus obteve o conceito A e B da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão vinculado
ao MEC, através do sistema QUALIS. Uma base de dados que compreende os veículos de
divulgação científica – periódicos, anais e revistas - utilizados pelos programas de pósgraduação das instituições de ensino superior do país.
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3 – AÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO
3.1 – A Pesquisa na UEFS
A pesquisa, na UEFS, constitui-se em uma
das diretrizes fundamentais da instituição. A política
de fomento à pesquisa consubstancia as atividades de
ensino e de extensão universitária, refletindo na
comunidade/sociedade na forma de contribuição do
desenvolvimento
socioeconômico,

científico,
artístico-cultural

tecnológico,
e

político.

A

promoção da pesquisa revela avanços significativos
como: difusão do conhecimento, qualificação do ensino de graduação; implantação e
consolidação gradativa da Pós-Graduação lato e stricto sensu; mudança do perfil de
titulação docente; consolidação de grupos de pesquisa; fortalecimento de linhas de
pesquisa; incremento do programa de iniciação científica; desenvolvimento da política de
intercâmbio e da cooperação técnico-científica, em âmbito nacional e internacional; aumento
dos percentuais de aprovação de projetos de pesquisa em editais das agências de fomento;
desenvolvimento de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, incluindo aquelas voltadas
para Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), entre outras ações.
O Investimento nas políticas de CT&I, na UEFS, está em consonância com as
diretrizes do Governo do Estado que, juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado da Bahia (FAPESB), tem realizado ações estruturantes, buscando o
fortalecimento da área de CT&I, considerada fundamental para a ampliação das bases
científicas, tecnológicas e de conhecimento para o desenvolvimento do Estado.
Quadro 39 – Grupos de Pesquisa Cadastrados no CNPq
Áreas
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Total de Grupos
02
17
15
24
13
03
08
11
93

Fonte: PPPG 2007
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Projetos de Pesquisa Cadastrados
A UEFS possui 337 projetos de pesquisa institucionalizados na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG), os quais estão diretamente relacionados com o
Programa de Iniciação Científica (IC) desenvolvido na instituição, contribuindo para a
formação discente através da sua inserção no processo de pesquisa.
Distribuição dos Projetos de Pesquisa em Andamento por Departamentos da
UEFS, a seguir:
Quadro 40 – Projetos de Pesquisa Cadastrados na UEFS
Departamentos
Ciências Biológicas
Ciências Humanas e Filosofia
Ciências Sociais Aplicadas
Educação
Ciências Exatas
Física
Letras e Artes
Saúde
Tecnologia
Total

Projetos
82
10
11
19
54
23
29
61
48
337

Fonte: PPPG 2007

As pesquisas da área de Ciências Biológicas têm relevância reconhecida na
região da Chapada Diamantina e nas áreas litorânea e do semi-árido, entre outras. Temas
diversos compõem o cenário das investigações, como por exemplo: botânica, genética,
bioecologia, biotecnologia, insetos, peixes, meio ambiente, desenvolvimento sustentável,
etc.
A liderança do grupo de botânica da UEFS tem sido afirmada através da
coordenação de grandes projetos financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Um
desses projetos é o Instituto do Milênio do Semi-árido (IMSEAR), com participação de 17
instituições do Nordeste, sob a coordenação da UEFS. Esse projeto recebeu um
financiamento de cerca de R$ 6 milhões e desenvolve pesquisas em quatro grandes áreas
temáticas: biodiversidade (levantamentos de flora e fauna), bioprospecção (fitoquímica e
farmacologia), recursos genéticos e recursos hídricos.
Outro grande projeto interinstitucional, coordenado pelo grupo de Botânica da
UEFS, é o Programa de Pesquisas em Biodiversidade do Semi-árido (PPBIO), que reúne as
principais instituições de pesquisa em botânica, zoologia e microbiologia dos estados da
Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Esse projeto
recebeu um financiamento de cerca de R$ 2 milhões para atividades de inventários
florísticos e faunísticos, coleções biológicas e projetos temáticos.
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A área de Saúde prima por ações de investigação relacionadas à saúde coletiva,
cujos estudos contemplam questões relativas à saúde bucal (especialmente associada à
prevalência de determinadas doenças), práticas de saúde, aspectos psicossociais, saúde
reprodutiva e materno infantil, saúde mental, incidência de violência, violência sexual,
causas externas, avaliação de serviços, condições de trabalho, Programa Saúde da Família,
biotecnologia etc. A UEFS mantém, ainda, um sistema de atendimento odontológico à
população feirense, que subsidia estudos e possibilitam o retorno à população através do
aprimoramento das técnicas e informação sobre prevenção.
Na área das Ciências Exatas, há uma pluralidade de campos de atuação:
geociências, matemática, química, estatística e informática; e as pesquisas refletem tal
diversidade. Os estudos versam sobre meio ambiente, solos, recursos minerais, dunas
costeiras, turismo, conservação ambiental, biodiesel, materiais híbridos, sistema de banco
de dados, software, modelagem matemática, composições químicas, carvão ativado etc.
Alguns dos estudos realizados, na área de Exatas ocorrem em parceria com
outras áreas, como Biologia e Tecnologia, nesta última, o estreitamento ocorre em função
do curso de Engenharia da Computação. O desenvolvimento das pesquisas de base
tecnológicas revela investimentos em utilização de resíduos, recursos hídricos, saneamento
ambiental, adubos, biorremediação de solos, sisal, desenvolvimento de software, segurança
alimentar, avaliação da qualidade de alimentos, transitórios eletromagnéticos, controladores
industriais, computação distribuída, aplicativo computacional etc. As atividades de pesquisa
contam com a infra-estrutura dos 31 laboratórios do Departamento de Tecnologia, assim
distribuídos: 15 do curso de Engenharia de Alimentos, 08 do curso de Engenharia Civil e 08
do curso de Engenharia de Computação.
A área de Física apresenta investigações nas áreas de propriedades ópticas,
matérias condensadas, astronomia, ensino, eletrodinâmica quântica, energia solar e
nanotecnologias. Um dos resultados desses investimentos encontra-se no Observatório
Antares, que representa um centro de pesquisa, difusão e ensino no campo das ciências
astronômicas, astrofísicas, atmosféricas e sensoriamento remoto. Muitas são as atividades
realizadas com professores e estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo
observações astronômicas ao vivo, aulas, cursos, palestras, projeções de vídeo sobre a
história dos programas espaciais, utilização da biblioteca e seções no Planetário. Os
discentes e docentes das instituições de ensino superior, particularmente das áreas das
Ciências Exatas e Naturais, utilizam os equipamentos disponíveis para desenvolverem
atividades relacionadas às disciplinas de sensoriamento remoto, física e geografia. Entre os
serviços prestados pelo Observatório, destacam-se:
• Mapa Cartográfico de Feira de Santana;
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• Serviços de Cadastramento Urbano;
• Geoprocessamento Tributário;
• Planejamento Territorial;
• Planejamento Urbano;
• Geoprocessamento e Cartografia;
• Desenvolvimento de Sistemas via Internet.

No campo das pesquisas não tecnológicas, os estudos realizados nas áreas de
Letras e Artes são relativos à literatura, à lingüística e ao desenho.
Os Projetos de Pesquisa dos grupos ou individuais do Departamento têm
colaborado com o desenvolvimento de políticas públicas, apoiando o crescimento
quantitativo e qualificativo da produção científica na UEFS, conforme a atuação dos Núcleos
abaixo, alguns deles com apoio financeiro institucional, através de editais de fundações de
fomento, o que garante a pertinência dos projetos apresentados:
• Núcleo de Leitura;
• Núcleo de Desenho;
• Núcleo PALLE
• Núcleo dos Estudos do Sertão;
• Núcleo de Estudos Canadenses;
• Núcleo de Estudos Francófonos;
• Núcleo de Estudos da Espetacularidade;
• Núcleo dos Estudos Portugueses (apoiado pela FAPESB);
• Núcleo dos Estudos dos Manuscritos (apoiado pela FAPESB);
• Núcleo dos Estudos de Cinema e Vídeo (apoiado pela FAPESB);
• Núcleo dos Estudos de Língua Portuguesa (apoiado pela FAPESB);
É preciso destacar, ainda, que o desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa
em Letras possibilitou alguns convênios internacionais importantes, como: Universidade de
Rennes 2 – Haute Bretagne e Universidade de Artois, ambos na França.
Na área de Educação, as pesquisas ocorrem com temáticas relacionadas a
comunidades rurais, análise do sistema de ensino, práticas educativas, educação infantil,
leitores da escola pública, educação especial, formação docente, entre outras.
A área de Ciências Humanas e Filosofia apresentam estudos relacionados à
religião, história dos ferroviários, relações de gênero, historiografia brasileira, memória da
esquerda, política, Recôncavo Baiano e Semi-Árido.
As Ciências Sociais Aplicadas apresentam pesquisas que objetivam uma
melhor interação com a sociedade, produzindo estudos e resultados úteis na intervenção e
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transformação da realidade da sociedade e de suas organizações. Dentre os projetos de
pesquisa, merecem destaque:
• Concentração da renda e da riqueza e o endividamento familiar ocasionado
pelas tendências contemporâneas de financeirização;
• Estudo da competitividade do agronegócio baseado na fruticultura irrigada do
baixo e médio São Francisco;
• Finanças e gestão dos municípios baianos, no período 1990 – 2001;
• Desenvolvimento econômico, social e discriminação;
• Sistemas regionais e locais de inovação: um estudo sobre arranjos produtivos
locais no estado da Bahia;
• Direito e política: estudos de casos sobre meio ambiente e trabalho na Bahia.
Os pesquisadores/docentes da UEFS têm intensificado a submissão de seus
projetos de pesquisas às agências de fomentos. No momento, 26,3% dos projetos
cadastrados possuem financiamentos externos. As áreas de biologia e tecnologia
respondem pelos maiores percentuais desse total. As principais agências de fomento destes
projetos correspondem ao CNPq e à FAPESB, mas registra-se, também, o Ministério do
Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Banco do Nordeste, o IBAMA, o CADCT, entre
outros.

Bolsas vinculadas à Pesquisa
Programas de Iniciação Científica (IC):
Ao todo, a UEFS gerencia 350 bolsas de IC, das quais 140 correspondem a
investimento próprio da Universidade - Programa PROBIC. As bolsas de IC estão assim
distribuídas:
Quadro 41 - Distribuição do Número de Bolsistas por Modalidade
Departamentos
BIO
CHF
CIS
EDU
EXA
FIS
LET
SAU
TEC
Total

IC Júnior
10
03
02
03
07
04
07
18
54

FAPESB
16
04
04
07
08
06
16
34
12
107

PIBIC
08
02
05
02
04
03
08
10
07
49

Fonte: PPPG 2007
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PROBIC
28
09
07
07
22
07
14
29
17
140

Total
60
18
16
18
37
23
42
80
52
350
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Destaca-se, também, que, a partir de primeiro de outubro, do corrente ano,
iniciou-se a regularização do PEVIC – Programa de Estágio Voluntário de Iniciação
Científica, que conta com mais de 20 estudantes inscritos e em processo de assinatura do
Termo de Responsabilidade.

Apoio à divulgação das pesquisas realizadas na UEFS
Participação em eventos científicos:
De maio de 2007 até a presente data, foram concedidas 107 passagens aéreas
e 483 diárias para participação de docentes em eventos científicos nacionais e
internacionais, em consonância com a política de apoio à divulgação das atividades de
pesquisa realizadas na UEFS. Apoio à publicação tem sido também foco da política da
PPPG e, assim, temos atendido a todas as solicitações de pagamento de taxas de
publicação e tradução de artigos.
Promoção de Eventos Científicos pela PPPG
• I Seminário de Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade (13 de novembro de
2007).
• XI Seminário de Iniciação Científica e III Seminário de Pesquisa e PósGraduação (11 a 13 de dezembro de 2007).

Apoio ao desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação stricto
sensu
Quadro 42 – Investimentos feitos por órgãos de fomento – CAPES
PROAP – PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO (CAPES)
Programa

Valor (R$)

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

R$ 28.000,00

Programa de Pós-Graduação em Botânica

R$ 54.000,00

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais

R$ 12.833,00

Programa de Pós-Graduação em História

R$ 11.550,00

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente

R$ 19.000,00

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural

R$ 20.000,00

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade

R$ 19.000,00

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

R$ 20.000,00

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

R$ 20.000,00

Total

R$ 204.383,00

Fonte: PPPG 2007
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Quadro 43 – Investimentos feitos por órgãos de fomento – FINEP
FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
Projeto

Valor (R$)

Programa Integrado de pesquisa no Semi-Árido da Bahia

R$ 107.500,00

Manutenção de equipamentos multi-usuários para pesquisa em Biodiversidade

R$ 115.662,55

Ampliação e modernização da infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação

R$ 675.000,00

Ampliação da infra-estrutura de pesquisa e pós-graduação da UEFS

R$ 812.500,00

Total

R$ 1.710.662,55

Fonte: PPPG 2007

3.2 – A Extensão na UEFS
Refletindo as diretrizes da atual administração da UEFS: buscar a Excelência
Acadêmica, aprofundar e enriquecer os laços entre a Universidade e a sociedade,
estreitando seus compromissos com a investigação e a busca de soluções para os graves
problemas com que convive o território onde está implantada, na fronteira entre o sertão
semi-árido e o Recôncavo, as ações extensionistas da UEFS atendem, perfeitamente, às
diretrizes estratégicas “Promover o Desenvolvimento e a Inclusão Social” – ao direcionar
sua produção acadêmica para a efetiva intervenção e transformação do quadro social em
que está inserida - e Fortalecer a Base Científica, Tecnológica e de Inovação” – quando
retroalimenta a pesquisa e o ensino.
A UEFS exerce as atividades de extensão, visando, primordialmente, a
articulação com o ensino (graduação e pós-graduação) e com a pesquisa. Na verdade,
trata-se de uma constante retroalimentação, pois, à medida em que a UEFS leva o
conhecimento fruto da sua produção acadêmica para a sociedade, através de seminários,
ações em campo (cursos, intervenções, atendimentos, etc.), fornece, para a academia,
problemas de estudo, que condicionam o direcionamento de cursos, pesquisas e eventos
acadêmicos.
Os Projetos Interinstitucionais, em andamento, representam a possibilidade de
uma integração entre a Universidade e as ações implementadas pelos governos, no que se
refere às políticas públicas. Esses Projetos concentram-se no campo da educação com a
intenção de intervir na qualidade da educação pública, cujo propósito dos mesmos é atender
à dimensão acadêmica, envolvendo professores e alunos da Universidade.
A importância de tais projetos evidencia-se na sua condição de campo de
produção de conhecimento e como campo de aprendizagem. Nos gráficos apresentados a
seguir, percebe-se a grande participação dos alunos como bolsistas e, ainda, como esse
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espaço pode ser considerado mais uma via de enriquecimento para a formação profissional,
com a articulação entre a teoria e prática, numa perspectiva dialética.
Quadro 44 - Projetos de Extensão Interinstitucionais – 2007
Total de pessoas atendidas

32.735

Professores da UEFS diretamente envolvidos

053

Funcionários diretamente envolvidos

009

Estudantes bolsistas envolvidos

210

Alfabetizadores/Monitores

1919

Coordenadores locais

092

Municípios atingidos

103

Fonte: PROEX Dez. 2007
Participação de professores, funcionários e
estudantes da UEFS nos projetos interinstitucionais

Professores UEFS
53

Funcionários
9

PROEX - Público atingido pelos projetos
interinstitucionais
Total: 32.735
TOPA - Todos
pela
Alfabetização
20.025

Brasil
Alfabetizado 4ª
Etapa 2007
7898

PRONERA
1512

UPT
3300
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Bolsistas
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PROEX - Municípios atingidos pelos projetos
interinstitucionais
Total: 103 municípios
Brasil
Alfabetizado
4ª Etapa 2007
19

UPT
9

TOPA - Todos
pela
Alfabetização
31

PRONERA
44

Fonte: UEFS / Pró-Reitoria de Extensão – dez/2007

Principais programas interinstitucionais desenvolvidos:
• UATI – Universidade Aberta à Terceira Idade – Com mais de 300 alunos

matriculados em 2007, foram desenvolvidas diversas oficinas, tais como: Xadrez,
Hidroginástica, Saúde Bucal, Práticas Corporais Suaves, Espanhol, entre outras.
• TOPA – Todos pela Alfabetização – Visando oportunizar estudos a jovens,

adultos e idosos que, por motivos diversos, não tiveram acesso à escola, o programa foi
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, Secretarias de
Educação dos municípios envolvidos e Ministério da Educação, alfabetizando, em 2007,
24.200 pessoas, em 32 municípios.
• Brasil Alfabetizado – 4ª Etapa – Desenvolvido em parceria com a Secretaria

Estadual de Educação e com as Secretarias de Educação dos municípios envolvidos, o
objetivo do programa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
baianos, através de ações de alfabetização e da formação de alfabetizadores. Em 2007, o
programa atingiu 7.898 alfabetizandos e 396 alfabetizadores, em 19 municípios.
• Universidade para Todos – Fruto de parceria com a Secretaria Estadual de

Educação e Secretarias Municipais de Educação, em 2007, o programa atendeu 3.300
alunos da rede pública, em 09 municípios, a saber: Feira de Santana, Amélia Rodrigues,
Antônio Cardoso, Santo Amaro, Lençóis, Terra Nova, Governador Mangabeira, Coração de
Maria e Santa Bárbara, envolvendo 242 professores monitores (alunos graduandos). Seu
maior objetivo é elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem, preparando alunos
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oriundos da rede pública de ensino para o processo seletivo de ingresso no ensino superior,
orientando-os para uma escolha profissional adequada ás possibilidades e aspirações
individuais.
• Projeto de Alfabetização nas Áreas de Assentamento – PRONERA – O

projeto foi desenvolvido em parceria com o INCRA e a FAPEC, beneficiando 1.512
alfabetizandos, com a participação de 108 alfabetizadores.

Projetos e Ações Institucionais
Quadro 45 – Projetos Institucionais de Extensão – Ciências Biológicas
Nome do Projeto
•

Incidência de Parasitas

Intestinais na Matinha dos Pretos

Objetivo
•

Garantir a melhoria

Públicos Envolvidos
•

Professores e estudantes do

da qualidade de vida e a

Curso de Biologia;

manutenção de

•

necessidades Educativas

atividades

de Santana.

Especiais, através do seu

comprometidas com a

relacionamento com a natureza

responsabilidade

•

•

Integração de Pessoas com

Ouricuri – Palmeira

ambiental e social;

Economicamente Importante Várzea da Roça
•

Implantação da Biblioteca do

Dispensário Santana
•

Gestão Etno-Ambiental

Pankararé – Bahia
•

Gestão Etno-Ambiental

•

Socializar a

consciência acerca dos
avanços conquistados
pela humanidade e as
perspectivas do meio
ambiente.

Pankararé – II Etapa
Fonte: PROEXT 2007
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Quadro 46 – Projetos Institucionais de Extensão – Educação
Nome do Projeto
•

Conhecer, Analisar,

Transformar a Realidade

•

Objetivo

Públicos Envolvidos

Reduzir os índices de evasão e

• Envolvimento de Professores e

repetência nas escolas;

Rural – Capacitação de
Professores Rurais.

estudantes dos Cursos de Letras,
Matemática, Educação Física,

•

Qualificar a prática pedagógica

Biologia, Pedagogia e História;

dos professores do semi-árido

• Comunidades escolares de 9

Alfabetização: Formação

nordestino, na perspectiva de elevar

municípios:

Continuada de Professores

os índices de aproveitamento escolar,

 Araci

Rurais

considerando as peculiaridades de

 Conceição do Coité

cada escola;



•

•

Projeto de

Livro Didático de Feira

de Santana – História e
Geografia
•

Programa Alfabetização

Solidária
•

Programa de

Aprimoramento Língua e
Literatura Estrangeiras –
PALLE
•

Centro de Estudos

Francófanos
•

Portal Universitário –

Aprendizagem de Línguas
estrangeiras p/ a cidadania
•

•

Reconstruir os fundamentos

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

Possibilitar uma articulação

teórico-prática voltada para o saber
fazer do educador, a fim de
instrumentalizá-lo em metodologia e
nos conteúdos das temáticas
abordadas.

Portal Universitário –

NEC
•

Alfabetização

Professores Zona Rural
Fonte: PROEXT 2007

72

Feira de Santana

 Riachão do Jacuípe
 Santa Luz
 Santo Estevão
 Valente
 Santo Amaro
 Amélia Rodrigues
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Quadro 47 – Projetos Institucionais de Extensão – Educação Ambiental
Nome do Projeto
•

Educação

Objetivos

Ambiental

no Campus da UEFS

•

Caracterização Física

•

Públicos Envolvidos

Desenvolver

ações

•

Envolvimento

sensibilizadoras voltadas para a

professores

mudança de atitudes individuais e

diversos cursos da UEFS;

para a questão ambiental;

•

dos resíduos gerados na

•

Difundir

UEFS

reciclagem

técnicas
e

de

sensibilizar
universitária

da

região

a

de

mudança

estudantes

de

Comunidade da região de

Feira de Santana.

a

comunidade
para

e

de

atitudes individuais voltadas para
o meio ambiente;
•

Sensibilizar os visitantes nas

questões relacionadas ao Meio
ambiente;
•

Atender

comunidade
questões

à

demanda

da

relação

às

em

ambientais

e

sobre

gerenciamento do lixo urbano.
Fonte: PROEXT 2007

Quadro 48 – Projetos Institucionais de Extensão – Letras
Nome do Projeto

Objetivo
•

Leitura Itinerante

•
•

Públicos Envolvidos

Buscar
articulações
entre
culturas;
Desenvolver habilidades de leitura
e fala;
Propiciar
oportunidades
de
democratização do acesso ao
conhecimento.

• Envolvimento de professores e
estudantes dos cursos de Pedagogia,
Letras Vernáculas, Enfermagem;
• Comunidade da região de Feira de
Santana.

Fonte: PROEXT 2007

Quadro 49– Projetos Institucionais de Extensão – Tecnologia
Nome do Projeto

Objetivo

Projeto de Extensão
Rural – Apoio
Climatológico

Difundir entre os agricultores e pecuaristas, o
uso de informações meteorológicas e
climatológicas,
visando
a
um
maior
planejamento agropecuário da Região SemiÁrida e do Estado.

Fonte: PROEXT 2007
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Públicos Envolvidos
• Agricultores
Pecuaristas da região
Feira de Santana;
• Envolvimento
professores e estudantes
curso de Geografia.

e
de
de
do
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Quadro 50 – Projetos Institucionais de Extensão – Saúde
Nome do Projeto
•

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
•

Programa de

Doação Voluntária de
Sangue
•

Programa de

Vacinação Contra
Hepatite B
•

Projeto Nefea –

Natação Inclusiva
•

Hidroginástica para

Terceira Idade
•

Sistema de

Vigilância Sanitária

Objetivo

Públicos Envolvidos

•
Prevenir e controlar o
câncer bucal no Município de
Feira de Santana;
•
Subsidiar a implementação
e consolidação de projetos de
pesquisa e de extensão,
contribuindo com a formação
acadêmica dos cursos de
graduação e pós-graduação da
UEFS;
•
Participar do processo de
educação
contínua
dos
docentes do departamento em
Saúde de instituições de saúde
de Feira de Santana;
•
Prevenir e controlar o
câncer cérvico uterino e de
mama na microrregião de Feira
de Santana;
•
Reduzir e controlar a
prevalência do câncer de boca
no município de Feira de
Santana,
através
do
desenvolvimento de atividades
educativas e de rastreamento
de lesões bucais, priorizando
grupos de risco;
•
Informar a clientela sobre a
situação
epidemiológica
e
clínica da hepatite B e sobre a
importância da vacinação como
medida de prevenção;
•
Identificar e relacionar as
maloclusões das crianças de 06
a 10 anos que foram tiradas nas
Clínicas
Odontológicas
da
UEFS.
•
Atuar, diagnosticando as
maloclusões, nas crianças de 06
a 10 anos, e planejando seu
tratamento ortodôntico;

Fonte: PROEXT 2007
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•

Comunidade de Feira de Santana e

Região;
•

Envolvimento

de

professores

e

estudantes dos cursos de Odontologia,
Enfermagem e Educação Física
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Área
Área

Institucionais

Biologia
Educação
Educação Ambiental
Interdisciplinar
Saúde
Tecnologia
Trabalho e Ação Social
Total
Quadro 50.1 – Projetos de Extensão

Total

Interinstitucionais

08
15
06
02
15
02
05
53

07
07
03
01
04
22

15
22
06
05
16
02
09
84

Fonte: PROEXT 2007

Projetos Institucionais e Interisntitucionais
15

16

Institucional
Interinstitucional

15

14
12
10

8

8

7

7

6
5

6

4

4

3

2

2

2

1

0

0

0
Bio lo gia

Educação

Educação A mbiental

Interdis ciplinar

Saúde

Tecno log ia

Tr abalho e Ação
So cial

Áreas

Total de Projetos de Extensão

9

2

15

16
5

6

22
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Biologia
Educação
Educação Ambiental
Interdisplinar
Saúde
Tecnologia
Trabalho e Ação Social
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Outras ações realizadas
A Universidade Estadual de Feira de Santana realizou o Seminário da Gestão
Ambiental do Campus, um evento com a participação de mais de 800 membros da
comunidade universitária, que apontou um conjunto de propostas para a gestão ambiental,
as quais serão acolhidas e incorporadas à política de manutenção, conservação e
ampliação da infra-estrutura da Instituição, visando, sobretudo, melhorar a qualidade de vida
no campus da UEFS.
Considerando uma de suas funções precípuas, além da diretriz governamental
que é Desenvolver o Semi-árido e suas sub-regiões – a UEFS está, privilegiadamente,
localizada em Feira de Santana, nos limites de intersecção com o Recôncavo e o Semi-árido
Baianos. Sua identidade e missão estão claramente voltadas para a região do Semi-árido, e
sua inserção, nesse bioma, alcança municípios de diversos territórios de identidade, a
exemplo dos territórios do Portal do Sertão, do Sisal, da Bacia do Jacuípe e da Chapada
Diamantina. A UEFS reafirma a sua missão de ser uma universidade cujas ações de
ensino, pesquisa e extensão estão voltadas para a melhoria da qualidade de vida, da
preservação da identidade cultural e do avanço do conhecimento científico-tecnológico para
o desenvolvimento sustentável do Semi-árido Baiano, mais particularmente, do Território
Portal de Sertão, no qual está inserida. Nesse sentido, tem buscado o diálogo com o
articulador do Território Portal do Sertão, visando a um estreitamento de relações e à
discussão de possíveis parcerias em políticas públicas para este território de identidade.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenada pelo Ministério de
Ciência e Tecnologia, com a participação de Universidades e institutos de pesquisa, escolas
públicas e privadas e outros centros produtores e difusores de ciência e tecnologia, teve
uma programação geral, coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Estadual de Feira de Santana, e atividades específicas realizadas pelas diversas unidades.
Atendendo ao objetivo geral da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a programação
geral contou com um programa de visitas orientadas ao Campus para alunos do ensino
fundamental e médio e para a população em geral. Foram mobilizados laboratórios nas
diversas áreas do conhecimento, além da Biblioteca Central Julieta Carteado, e da sede do
Programa de Educação Ambiental da UEFS. As Unidades extra-campus, CUCA e
Observatório Astronômico Antares, além de participarem das atividades no Campus,
também desenvolveram atividades específicas. Foram realizadas atividades também no
campus avançado de Lençóis. O evento contou com uma expressiva participação de cerca
de 2.121 (duas mil cento e vinte uma) pessoas.
A V Feira do Semi-árido, teve, como objetivo principal, ampliar o espaço de
discussão sobre os problemas, desafios e potencialidades regionais. A Questão
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Socioambiental e o Diálogo entre as Diversas Tecnologias no Semi-Árido foram a temática
definida para direcionar o debate. Assim buscou-se promover a construção de um espaço
de discussão e troca de experiências entre a comunidade acadêmica e externa sobre a
questão socioambiental, estabelecendo um diálogo sobre as diversas tecnologias utilizadas
no semi-árido. Alem disso, procurou-se possibilitar que produtos alimentares, artísticos,
culturais artesanais e/ou de outra natureza produzidos pelas populações do semi-árido
fossem comercializados, como também, apresentou-se às comunidades, acadêmica e
externa, os conhecimentos produzidos sobre o semi-árido. A programação do evento incluiu
a Conferência de Abertura, Mesas Redondas, Mini-cursos, Oficinas, Relatos de
Experiências Comunitárias, Espaços de Diálogos, Atividades Culturais com a participação
de, aproximadamente, 1000 pessoas.
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Quadro 50.2– Eventos de Extensão 2007
Evento

Vinculação
institucional

Parcerias

Objetivo

Resultados alcançados

Pessoas envolvidas

V FEIRA DO
SEMI-ÁRIDO

Universidade
Estadual
de
Feira
de
Santana
UEFS

SECTI – Ba;
CRA; CRA –
Base
Caatinga/
Semi-Árido;
EBDA; SRH;
APAEB Valente;
SEBRAE;
MOC; BNB;
Fundação
Bradesco;
Gráfica Clínica
dos Livros;
Prefeitura
Municipal de
Feira de
Santana

Promover a construção de um
espaço de discussão e troca de
experiências entre a comunidade
acadêmica e externa sobre a
questão
socioambiental,
estabelecendo um diálogo sobre as
diversas tecnologias utilizadas no
semi-árido.

Articulação entre os diversos conhecimentos
produzidos sobre o semi-árido;
Fortalecimento e implementação de novos
projetos de intervenção para o semi-árido;
Ampliação das alternativas tecnológicas
para o semi-árido;
Aprofundamento do diálogo entre a
Universidade e a comunidade;
Fomento à pesquisa acadêmica sobre a
região semi-árida;
Apoio a estudos e pesquisas desenvolvidas
sobre a região semi-árida;
Articulação entre os projetos de pesquisa, o
ensino, e dos projetos de extensão que
tenham como tema o semi-árido;
Divulgação das experiências desenvolvidas
no semi-árido relacionadas às novas
tecnologias;
Discussão e aprovação de propostas,
projetos e novas idéias que tenham como
finalidade a convivência com o semi-árido;
Envolvimento do poder público municipal,
estadual, nacional e a sociedade civil em
torno de questões referentes à questão
socioambiental do semi-árido;
Mostra do que as instituições acadêmicas,
os centros de pesquisa, os agricultores e a
população do semi-árido têm produzido
sobre o semi-árido, especialmente, sobre o
desenvolvimento tecnológico;
Oferecimento de alternativas para a fixação
da população no semi-árido;
Fornecimento de subsídios para valorização
da cultura e da identidade local;
Valorização
das
especificidades
socioambientais do semi-árido;
Utilização racional dos recursos fornecidos
pela natureza.

Professores das Instituições de Ensino
Superior da Bahia;
Professores do Ensino Fundamental e
Médio – redes Pública e Particular;
Produtores rurais que vivem no semiárido;
Profissionais
que
desenvolvem
pesquisa;
Profissionais que fazem extensão em
município do semi-árido;
Comunidade estudantil;
Gestores públicos;
Integrantes
de
Associações
Comunitárias;
Movimentos Sociais que discutem e
estudam alternativas de convivência
com o semi-árido;
Cooperativas;
Organizações Não-Governamentais ONGs;
Empresários e empreendedores do
semi-árido;
As atividades desenvolvidas durante o
período da V Feira do Semi-Árido,
reuniram muitas pessoas como por
exemplo:
- Oficinas – 82 participantes
- Mini-cursos – 155 participantes
- Mesas – redondas – 327 participantes
- Outras atividades – 192 participantes
- Mostras de filmes – 22 participantes
No total, tivemos, aproximadamente
,1000 pessoas envolvidas, de forma
direta, nas atividades da Feira

Tema: a
questão
socioambiental
e o diálogo
entre as
diversas
tecnologias no
semi-árido

Secretaria de
Ciência
e
Tecnologia do
Estado
da
Bahia
–
SECTI/Ba
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IV Semana
Nacional de
Ciência e
Tecnologia

IV UNIFEST Festival
Universitário
de Música da
BahiaRegional da
UEFS

Universidade
Estadual
de
Feira
de
Santana

UEFS

SECTI
FAPESB

UFBA
Participação
do CUCA

Popularização da ciência.
Interação entre a Universidade e a
Comunidade.
Divulgação da produção científica,
laboratórios e outras instalações da
UEFS para a comunidade regional.

O festival universitário da Bahia tem
como objetivo principal integrar o
meio universitário através da
música, incentivando o intercâmbio
de idéias e o conhecimento sobre a
produção artístico-musical no
estado; além disso, visa revelar
novos talentos e proporcionar ao
público a oportunidade de conhecer
e apreciar a recente música popular
produzida na Bahia.

Fonte: PROEX 2007
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O evento mobilizou a comunidade
acadêmica e externa, particularmente,
escolas de 1º e 2º graus, para aspectos
importantes da Ciência e Tecnologia,
popularizando
esse
campo
do
conhecimento, especialmente, para as
crianças e jovens da região de Feira de
Santana.
Além de uma extensa
programação de palestras, mesas redondas,
exposições e oficinas, a UEFS abriu os seus
laboratórios e programas para que a
população conhecesse e discutisse os
resultados, a importância e o impacto das
pesquisas científicas e tecnológicas e suas
aplicações.
Esta foi a primeira participação da UEFS na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
de forma institucional, com a participação o
Observatório Astronômico Antares e do
Cento Universitário de Cultura e Arte.
O evento recebeu financiamento da própria
UEFS e da FAPESB, através de projetos
específicos.
A realização da Semana de Ciência e
Tecnologia está de acordo com as diretrizes
de gestão da UEFS-Excelência acadêmica,
interação entre a universidade e sociedade.
A etapa regional da UEFS foi realizada no
dia 08 de Novembro no Centro de Cultura
Amélio Amorim.
Foram selecionadas 03 músicas para a
etapa final realizada em Salvador, no dia
18/11/2007.
A música Gera Dor, do estudante Uyatã
Lopes Ribeiro, do Curso de Ciências
Econômicas da UEFS venceu a etapa final,
sagrando-se vencedora o IV UNIFEST.

Foram mobilizados 30 laboratórios nas
diversas áreas do conhecimento e a
UEFS recebeu a visita de cerca de
1500 estudantes de escolas da rede
pública e privada.

12 músicas inscritas
03 músicas classificadas para a final
Platéia de 250 pessoas
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4 – AÇÕES DE CULTURA E ARTE
A Universidade Estadual de Feira de
Santana – UEFS, através do Centro Universitário de
Cultura e Arte (CUCA), do Museu Casa do Sertão e do
Centro de Estudos Feirenses, propõe uma política de
intervenção cultural para Feira de Santana e região,
articulando seus artistas e agentes culturais, visando a
interação entre universidade e sociedade-extensão.
As atividades desenvolvidas no Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA,
em 2007, tiveram como objetivos principais a promoção da cultura baseada nos valores
como cidadania, história da comunidade, das relações de produção e trabalho artísticos
constituindo-se num fator de desenvolvimento através da gestão participativa, na qual à
comunidade artística é convidada a contribuir com o planejamento das atividades, das ações
e da utilização dos espaços, tornado-se, em síntese, co-responsável por tal planejamento.
Pode-se destacar o desenvolvimento do Projeto “A escola vai ao Museu”, cujo
principal propósito é contribuir com o processo de formação educacional de jovens e
crianças, valendo-se do Museu como espaço educativo-didático.
Quadro 51 – Quadro Síntese das Atividades CUCA 2007
Atividades

Público

Objetivos

Oficinas de Dança
Atividades Corporais

744

Oferecer à comunidade a oportunidade de iniciação na prática de
atividades artísticas ligadas às diferentes formas de expressão
corporal, tendo o público infantil como alvo principal (mas não
exclusivo), configurando-se como atividades de formação didáticopedagógicas por definição.

Oficinas de Teatro

75

Seu principal objetivo relaciona-se à formação e aprimoramento
de talentos nas artes cênicas, inclusive em caráter profissional.

Exposições dos Museus 17.599 Divulgar os trabalhos dos artistas plásticos regionais junto com a
e Galerias
comunidade, viabilizar a promoção de novos talentos, formação
de platéia.
Oficinas de criação
artística

Empréstimos dos Kits
de
laboratório/Exposição
de maquetes
(geoambientes)
Total

79

5.830

Estimular a criatividade e oferecer oportunidades de apoio e
desenvolvimento de habilidades artísticas para a formação de
novos talentos, assim como fomentar a produção de artistas
experientes, através do ensino/aprendizagem das diversas
linguagens artísticas.
Disponibilizar à comunidade docente e estudantil uma série de
recursos didáticos inovadores para a promoção do ensino e do
conhecimento científico através da articulação arte-ciência, além
de difundir conhecimento acerca das características
geoambientais.

24.327

Fonte: CUCA. 2007
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Quadro 52 – Demonstrativo do público atendido pelas atividades do Centro Universitário de
Cultura e Arte
Períodos/Participantes

Atividades
2004

2005

2006*

2007

Cursos de Dança

458

575

430

744

Cursos de Teatro

80

78

46

75

Exposições nas Galeria Carlo Barbosa e Museu-Galeria
Caetano Veloso

4.750

3.496

9.491

7.206

Exposições Museu Regional de Arte

6.426

7.261

7.391

10.393

Oficinas de Criação Artística (OCA)

172

168

89

163

Cursos do Seminário de Música

244

328

336

634

Atendimento na Experimentoteca

**

7.695

6.080

5.830

Total

12.130 19.601 23.863

24.045

Fonte: CUCA. - dados 2006.1

De fato, através do CUCA, a UEFS pôde converter as pesquisas e o próprio
desenvolvimento de manifestações artístico-culturais em instrumentos de socialização das
experiências e dos saberes produzidos pela academia. Mais do que isso, a cultura tem sido
uma eficiente via de aproximação e de oferta de repostas às demandas sociais da
comunidade feirense, de tal modo que a UEFS se faz, reconhecidamente, presente e
atuante na sociedade, configurando-se hoje como uma referência institucional para a
produção de saberes e o desenvolvimento no interior do estado, contribuindo, assim,
decisivamente para a democratização do conhecimento e de seus benefícios sociais.

Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses
O Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses
realizam, com suas ações, a disseminação da memória
histórica e cultural da região de Feira de Santana, com
sua multiplicidade de elementos. Além de ter como
objetivo a preservação da cultura sertaneja, fomenta
pesquisas e desenvolvem atividades culturais como
exposições periódicas, com temáticas variadas sobre
aspectos regionais.
O acervo permanente do Museu traz exemplos de produção ou manifestação
voluntária, individual ou coletiva realizadas, principalmente, na região de Feira de Santana.
A ampliação do entendimento dos objetos que o compõem, através da socialização, é
80

UEFS - Relatório de Atividades 2007

recorrente nas ações deste órgão. Cada peça do acervo, mais do que objetos estanques,
podem e devem ser estudados como elementos de uma produção histórica e cultural. Para
além do acervo material, existem os bens imateriais, como músicas regionais ou os hábitos
alimentares que são patrimônios culturais da região.
As atividades desenvolvidas no Museu Casa do Sertão mantêm-se intensas,
tanto na área cultural como na produção científica. Estas são promovidas e oferecidas à
comunidade através de cursos, mini-cursos, palestras, feiras, exposições temporárias e
intercâmbio com outras instituições, publicação de instrumentos de pesquisa, entre outras.
Merece destaque, na área da Educação, a produção de material didático
alternativo de história e geografia de municípios da região. Atualmente, está em fase de
elaboração o livro didático do Município de Feira de Santana, tendo o acervo de livros e
documentos do Museu um papel fundamental. Esse livro fará parte da série “Conhecendo”,
que já teve publicados os livros de Santanópolis, Serrinha e Serra Preta. Esses livros têm
um enfoque regional, respeitando suas especificidades, o que dinamiza a relação ensinoaprendizagem, fazendo com que os alunos tenham um interesse maior, sendo um
diferencial no estudo na realidade circundante. Com a publicação deste material didático,
estima-se, baseado no número de matrículas na rede pública de ensino do ano de 2005,
que o público atingido seja de 77.104 alunos matriculados na rede pública de Ensino
Fundamental do município de Feira de Santana.
A

promoção

das

exposições

temporárias,

além

de

estabelecer

um

relacionamento com os produtores culturais (artistas, artesãos e grupos culturais), realiza,
paralelamente, relações de acesso e abertura de espaços universitários para um público
diversificado, numa integração universidade e sociedade, ao tempo em que as exposições
itinerantes, através do translado de parte do acervo (reserva técnica) do Museu, possibilitam
a “escuta” do próprio público, a partir de onde ele se encontra, levando as áreas periféricas
da cidade à visitação pública do Museu, estabelecendo, dessa forma, canais de
comunicação aos mais diversos segmentos da sociedade. Exemplo disso foi a Exposição
Vaqueiros de Canudos no Casarão Olhos d’Água, que atingiu a marca de 2.849
visitantes, em apenas dois meses de mostra.
As exposições públicas são individuais ou coletivas e destacam temas como a
cultura e arte populares, conforme tabela abaixo.
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Quadro 53 – Exposições temporárias e/ou itinerantes, 2007.
Exposição

Período

Número de visitantes

Cartões Natalinos

01 a 21 de janeiro de 2007

49

Couros: transporte e armazenamento

22 de janeiro a 23 de fevereiro

63

A Cozinha Sertaneja

05 de março a 30 de maio

Vaqueiros de Canudos – Fotografias de
Miguel Teles

31 de maio a 27 de julho

Vaqueiros de Canudos – Fotografias de
Miguel Teles no Casarão dos Olhos
D’Água (exposição itinerante)

02 de setembro a 20 de outubro

2.894

Folclore

28 de julho a 09 de outubro

1.755

Retratos da Matinha, Patrocínio BNB de
Cultura Edição 2007.

10 a 30 de outubro

498

Devoção e Piedade nas Xilogravuras

01 de novembro a 31 de
dezembro

538

1.528
502

Total

7.827

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses/ 2007

Quanto à origem dos visitantes, que estiveram no Museu para conhecer o
acervo de peças e visitar as exposições, ficou assim distribuída:
Quadro 54 – Demonstrativo de Visitantes, 2007
Feira de
Santana

Salvador

Outros
municípios

Outros
estados

Outros
países

2.563

688

1.473

32

22

Não
Total
identificados
155

4.933

Fonte: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses 2007

Quadro 55 - Demonstrativo anual de visitantes ao acervo do Museu Casa do Sertão, 2005-2007.
Ano

N. de visitantes

2005

8.102

2006

5.243

2007

7.827*

* A este ano foram somados os 2.849 visitantes da Exposição itinerante realizada no Casarão dos Olhos d’Água,
perfazendo um total de 7.827.
Fontes: Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses 2005, 2006 e 2007.

As visitas ao acervo do Museu podem também ser agendadas, previamente, por
escolas e outras entidades de Feira de Santana e de outros municípios. O caráter público
destas visitas desdobra-se em acompanhamento de projetos pedagógicos, desenvolvidos
por escolas públicas e privadas que encontram, nessas visitas, mais um recurso pedagógico
extra-classe.
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Quadro 56 – Número de visitas de alunos agendadas em 2007
Municipais

Estaduais

Federais

Particulares

Diversas

Total

931

264

00

2.519

599

4.313

Fonte: Museu Casa do Sertão 2007.

Quadro 57 – Número de visitas agendadas pela comunidade acadêmica, 2007
Identificação

Total

Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI

38

Licenciatura em Pedagogia

20

Licenciatura em História

20

Medicina

30
Total

108

Fonte: Museu Casa do Sertão 2007.

Quadro 58 - Número de visitas agendadas pela comunidade externa, 2007
Identificação

Total

SENAC

25

Dispensário Santana

50

UNEB – SEABRA

80

UNEB - Santo Antônio de Jesus

29

SESI

15

Centro de Assistência Psicossocial - CAPS

50

Missão Científica – EUA

20

Fundação Pedro Calmon

40

Total

309

Fonte: Agenda de grupos escolares Museu Casa do Sertão, 2007.

Há, no Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses, uma biblioteca,
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão (BSMG), especializada em
folclore, cultura popular, literatura de cordel e história e geografia regional, que está
integrada ao Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sua
coleção é composta de livros (alguns raros) de áreas afins, monografias, teses,
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dissertações, folhetos, livretos de cordel, revistas, jornais, manuscritos, documentos
impressos, anuários, cartazes, fotos entre outros.
Nessa biblioteca, são atendidos pesquisadores universitários, estudantes
graduandos e graduados, bem como os de pós-graduação, alunos de 1º e 2º graus e
pessoas da comunidade em geral, e estão à sua disposição, instrumentos de pesquisas:
catálogos, inventário, guias, anuários, almanaques etc. como mostram as tabelas abaixo:
Quadro 59 - Consulta na Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão
Livros

Pastas
Arquivos

Jornais

Revistas

Cordéis

L. Vida
Feirense

L.M.G.

Fotografias

Manuscritos

Total

631

130

11.972

318

173

06

12

15

12

13.269

Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão

Quadro 60 - Demonstrativo anual de usuários na BSMG, 2005 - 2007.
Ano

Nº de usuários

2005

2.080

2006

1.534

2007

1.397

Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão.

A progressiva diminuição no número de usuários da BSMG deve-se,
principalmente, ao período das greves dos professores da UEFS e do ensino Fundamental e
Médio do Estado da Bahia, nos anos de 2006 e 2007, bem como do processo de
digitalização da coleção de jornais, responsável pelo maior número de pesquisas realizadas
na BSM.
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Quadro 61 – Jornais digitalizados
Jornal

Ano

Folha do Norte

1910–1914; 1926-1953; 1958, 1960-1961; 1965; 1968-1971;1973-1978

Feira Livre

1979

Folha da Feira

1932-1935

Gazeta do Povo

1891-1893; 1898

Gazeta Feirense

1985-1986

Histórias e Fatos

1977

O Coruja

1956

O Dia a Dia

1985-1986

O Município

1892-1894; 1908-1911

O Progresso

1901-1903; 1905-1908

O Propulsor

1896

O Republicano

1912

Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão

A grande maioria das consultas está relacionada à coleção de jornais que,
associada aos outros assuntos, tem fomentado a produção de dissertações e teses
referentes às diversas temáticas com enfoque em Feira de Santana e região, totalizando, no
ano de 2007, dezessete produções científicas concluídas e/ou em andamento.
Quadro 62 – Pesquisas stricto sensu realizadas a partir do acervo da BSMG, 2007.
Instituição

Mestrado

Doutorado

UEFS

03

00

UNEB

07

00

UFBA

04

02

UNB

00

01

Total

14

03

Fonte: Livro de Registro da BSMG.
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Outra atividade de destaque da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de
Andrade Galvão foi o registro de todo o acervo de livretos de cordel, visando à
disponibilização de uma base de referência informatizada pela internet para facilitar a
pesquisa do público pesquisador, voltado para a Literatura de Cordel e cultura popular.
Assim, foram registrados 1.851 cordéis que fazem parte da coleção da biblioteca e estão
disponíveis para pesquisa.
Como ação para a valorização e divulgação da literatura de cordel, o Museu
Casa do Sertão e a Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão, realizaram, em 2007, a quarta
edição da Feira de Cordel, dentro da programação da Feira do Semi-árido, coordenada
pela Pró-Reitoria de Extensão da UEFS.

5 – ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
A UEFS, atendendo à diretriz da Interação entre Universidade e SociedadeExtensão e Assistência Estudantil, que está em sintonia com as diretrizes do Governo
Estadual: Garantir o Acesso e Permanência à Educação de Qualidade e Promover
Desenvolvimento com Inclusão Social, encarrega-se de viabilizar as atividades voltadas
para a integração e valorização da Comunidade Universitária, garantindo o avanço das
políticas de assistência estudantil e social, e promovendo ações de atenção à saúde integral
dos três segmentos: funcionários, professores, estudantes e, quando possível, para
comunidade externa.
O Centro de Educação Básica – CEB-UEFS, composto por uma Creche e uma
Escola, funciona como um espaço educativo para crianças
na faixa etária de 4 a 47 meses, filhos de servidores
(professores e funcionários) e de alunos. O número total de
crianças matriculadas e a que categoria da comunidade
universitária pertence está representado abaixo. Vale
ressaltar que esta ação se constitui em um importante
elemento da política de permanência do estudante.
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Quadro 63 – Alunos do Centro de Educação Básica – Creche – 2007
Turmas

Filhos de
Professor

Filhos de
Funcionário

Filhos de
Estudante

Total de
Crianças

Berçário

02

07

0

09

01 Ano

08

06

02

16

02 Anos

02

11

08

21

03 Anos

03

12

04

19

Total de Crianças

15

36

14

65

Fonte: CEB – Creche 2007

Quadro 64 – Número de Vagas por Grupo e Disponíveis para 2008
Turno

Vagas
oferecidas

Freqüenta
em tempo
integral 2007

Freqüenta em
tempo parcial
2007

Vagas
decorrentes de
afastamento 2007

Matutino

10

06

02

02

Vespertino

10

06

02

02

Matutino

15

09

06

00

Vespertino

15

09

03

03

Matutino

20

12

06

02

Vespertino

20

12

03

05

Matutino

20

10

05

05

Vespertino

20

10

04

06

130

74

31

25*

Grupos

Berçário

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
Total
Fonte: CEB – Creche 2007.

O CEB – Escola oferece dois serviços a) Educação Infantil, atendendo
crianças na faixa etária de 04 a 06 anos, tendo, como finalidade, o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade; e b) Ensino Fundamental, tem por objetivo formar cidadãos
críticos, reflexivos, capazes de posicionarem-se, diante do mundo, como sujeitos. Atende
alunos na faixa etária de 07 até os 15 anos, do 1º ao 9º ano.
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Quadro 65 – Alunos do Centro de Educação Básica – (1ª à 4ª Série) UEFS - 2007
G04

G05

G06

1ª S

2ª S

3ª S

4ª S

Comunidade
Externa

16

31

32

49

52

53

44

Funcionários

9

12

12

12

12

9

16

Estudantes

6

4

3

1

2

1

1

Total

31

47

47

62

66

63

61

Legenda: G04 – Grupo 04 anos; G05 – Grupo 05 anos; G06 – Grupo 06 anos; 1ª S – 1ª Série; 2ª S – 2ª Série; 3ªS
– 3ª Série; 4ª S – 4ª Série.
Fonte: CEB – Creche 2007

Quadro 66 – Alunos do Centro de Educação Básica (5ª à 8ª Série) UEFS– CSU 2007
5ª

6ª

7ª

8ª

Comunidade
Externa

149

148

118

87

Funcionários

14

14

07

06

Estudantes

-

-

-

-

Total

163

162

125

93

OBS.: São 4 turmas de 5ª, 5 turmas de 6ª, 4 turmas de 7ª e 3 turmas de 8ª.
Fonte: UNDEC/UEFS 2007

O quadro, a seguir, mostra os atendimentos médico-odontológicos realizados
durante o ano no CEB – Creche e Escola.
Quadro 67 – Atendimento Médico aos Alunos do Centro de Educação Básica – Creche 2007
Creche

Filho de
Professor

Filho de
Funcionário

Filho de Aluno

Total

Berçário

02

07

01

10

01 ano

08

07

02

17

02 anos

02

11

08

21

03 anos

04

13

04

21

Total

16

38

15

69

Fonte: CEB Creche 2007
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Além deste atendimento, destacam-se: serviço médico 1.214, serviço de
enfermagem 933, serviço pedagógico 1.578, serviço psicopedagógico 531, serviço
odontopediátrico 527 aos alunos do Centro de Educação Básica, em 2007.
O número de vagas e os critérios de ocupação das vagas no CEB – Escola, para
o ano letivo de 2008, estão sendo discutidos entre a Unidade de Organização e
Desenvolvimento Comunitário – UNDEC, através de comissão específica, e a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Educação.
Dentro da área de atuação da UEFS, destacam-se a Residência Universitária, o
controle, fiscalização e acesso aos Programas de estágios Institucionais Curriculares não
Obrigatórios (Bolsa Estágio Acadêmico e Bolsa Estágio Auxilio Especial), bem como a
promoção

de

parcerias

com

os

agentes

de

integração

intra/extra

campus

e

empresas/instituições, previamente, conveniadas, além da assistência técnica e financeira
às atividades intelectuais e/ou artístico-culturais da comunidade.
Quadro 68 – Número total de vagas da residência universitária – 2007
Sexo

Vagas
oferecidas

Vagas
Preenchidas

Vagas disponibilizadas

Feminino

48

39

09

Masculino

48

38

10

Masculino (Casa de Extensão)

06

03

03

Residência Indígena
Total

08

07

110

87

01
23

Fonte: CODAE/2007

Ainda na assistência estudantil, foram ofertadas,
em 2007 65 bolsas-auxílio especial, 85 bolsas estágios
acadêmicos, e 231 bolsas estágio efetivos (aluno X empresa)
como ações para garantir a permanência do estudante na
UEFS.
Há, também, a bolsa alimentação, destinada a
subsidiar alimentação, integral e parcial, para atender a categoria de estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UEFS, cujas
quantidades de refeições estão assim distribuídas:
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Quadro 69 - Fornecimento de refeições Programa Bolsa Alimentação – 2007
Tipo de refeição

Quantidades

Valor (R$)

Percentual custeado pela
UEFS

Café

110*

1,60

100%

Almoço

110*

3,50

100%

Jantar

110*

1,90

100%

Café

200

1,60

50%

Almoço

700

3,50

50%

Jantar

200

1,90

50%

* Bolsa estudantes residentes
Fonte: DIAC/2007

Outras ações estão voltadas para atenção primária à saúde, destinadas à
comunidade universitária (estudantes, funcionários e professores) e comunidade externa,
que conta com os seguintes atendimentos: Médico (clínica geral), Odontológico, Psicológico,
Enfermagem, Nutrição, Serviço Social e Assistência Jurídica. Os quadros, abaixo, mostram
todos os atendimentos/procedimentos realizados.
Quadro 70 – Serviço Médico
Categoria / Nº. de Procedimentos
Total
Serviço

Funcionários

Professores

Estudantes

Comunidade

Médico

484

169

2.691

71

3.415

Enfermagem

5.871

209

14.804

25.741

46.625

Odontologia

220

26

287

78

611

Assistência
Social

542

139

1.100

251

2.032

Fonte: SESU 2007

Quadro 71 - Serviço de Psicologia
Categoria / Número de Procedimentos
Total
Funcionários e dependentes

Professores

Estudantes

CEB

180

81

878

109

Fonte: SESU 2007
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Com efeito, pode-se destacar, como iniciativa da nova equipe gestora, a
integração do Programa Vida Ativa ao Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças
Cardiovasculares, inclusive com a contratação, através de concurso público, de profissional
de Educação Física para atuar no Laboratório de Educação Física, complementando o
conjunto de ações necessárias ao PPIDCV.
Quadro 72 – Serviço do Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças Cardiovascular –
PPIDCV.
Atendimentos
Enfermagem

Nutrição

Cardiologia

Assist. Social

Total

183

38

206

106

533

Fonte: SESU 2007

O Serviço de Assistência Jurídica da UEFS é destinado aos servidores técnicoadministrativos, professores e seus dependentes, e, para ser colocado em prática, conta
com a Tutela Jurisdicional do Estado. É um serviço prestado, especialmente, aos mais
carentes da clientela citada e ocorre nas Varas cíveis, de família, de menores, crime,
registro público e fazenda pública, além dos juizados de defesa do consumidor, cível de
pequenas causas e delegacias. Com um número total de 149 atendimentos, em 2007, o
Serviço de Assistência Jurídica da UEFS atendeu 107 funcionários, 14 dependentes e 28
professores.

6 – SISTEMA DE BIBLIOTECAS

A UEFS, buscando o alcance da excelência acadêmica, cumpre com sua função
de organizar e disseminar a informação, apoiada em novas tecnologias de acesso, para
subsidiar o ensino, pesquisa e extensão, visando contribuir para o desenvolvimento
educacional e cultural. Para isso, tem, como um dos seus principais pilares, o Sistema
Integrado de Bibliotecas (SISBI), uma unidade organizacional constituída pela Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC) e oito bibliotecas setoriais: Biblioteca Setorial Monsenhor
Renato Galvão, localizada na Casa do Sertão; Biblioteca Setorial Observatório Astronômico
Antares; Biblioteca Setorial Monteiro Lobato (convênio com o Lions); Biblioteca Setorial
Pierre Klose, do CUCA; Biblioteca Setorial Solar do Biju, em Santo Amaro; Biblioteca
Setorial Campus de Lençóis; Biblioteca Centro de Educação Básica, no campus e Biblioteca
Setorial Ernesto Simões Filho, pertencente ao Museu Regional de Arte, localizado no CUCA.
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6.1 – Expansão do Acervo
Cumprindo seu compromisso com a garantia do acesso e da permanência à
educação de qualidade e obedecendo às diretrizes de
gestão traçadas para o período 2007-2011, a Biblioteca
vem

desenvolvendo

atividades

e

disponibilizando

serviços que visam permitir ao seu usuário o acesso
gratuito

e

rápido

à

informação,

na

busca

do

conhecimento. Para alcançar esses objetivos, foram
necessárias a ampliação e qualificação do acervo para
atender às diversas áreas do conhecimento, através de uma Política de Desenvolvimento de
Coleções (PDC), que é um instrumento importante para desencadear o processo de
formação e crescimento de coleções, tendo a função estratégica de democratizar as
aquisições e melhorar a interação com a comunidade universitária, além de ser um
mecanismo de conquista institucional.
O Quadro 73 é um demonstrativo da evolução do acervo de livros e outros
materiais do SISBI-UEFS, no que se refere à doação e compra, sendo que a última busca
atender às necessidades dos cursos de graduação e pós-graduação, a partir das
solicitações dos Departamentos e Colegiados.

Quadro 73 – Evolução do Acervo de Livros 2004-2007 – SISBI – UEFS
Ano

Compra

Doação

Volume final do
acervo

Crescimento

Crescimento
percentual

Títulos

Exemp

Títulos

Exemp

Títulos

Exemp.

Títulos

Exemp.

Títulos

Exemp.

2004

400

1.695

1.928

2.544

2.328

4.239

67.179

188.282

-

-

2005

817

2.714

1.441

1.809

2.258

4.523

69.437

192.805

2,4%

2006

1.498

5.616

9.042

10.626

10.540

16.242

79.977

209.047

2007
1.543
5.003
1948
4.021
Fonte: BCJC/Seção de Aquisição, dez. 2007.

3.491

9.024

83.468

218.071

3,36%
15,18
%
4,37%

8,42%
4,32%

Quadro 74 – Evolução de Periódicos – SISBI – UEFS
Período

2004
2005
2006
2007

Assinatura

Nacional
02
07
08
07

Estrang.
04
02

Doação

Nacional
30
133
158
67

Estrang.
18
-

Fonte: BCJC/ Seção de Aquisição, dez. 2007.
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Crescimento

Crescimento
Percentual

Volume
final do
acervo

Títulos
140
170
185

Títulos
6,03%
6,9%
7,03%

Títulos
2.321
2.461
2.631
2.816
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6.2 – Serviços de acesso à informação
Dentre os serviços da Biblioteca, alguns são disponibilizados para dar suporte
informacional às atividades acadêmicas e, em especial, às de pesquisas. Nesse contexto,
destacam-se alguns serviços como: treinamento e orientação quanto ao uso da Biblioteca e
do Portal Capes, para graduação e pós-graduação, levantamento bibliográfico, Comutação
Bibliográfica, elaboração de ficha catalográfica e normatização de trabalhos acadêmicos/
científicos. A UEFS, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), realiza a
indexação na base de dados Aquatic Science and Fisheries Abstracts (ASFA), com a
finalidade de proporcionar o acesso à bibliografia mundial na área de Ciências Aquáticas e
Pesca. Este trabalho é de grande importância para a UEFS,
pois divulga a produção dos seus pesquisadores em uma
base de dados internacional (disponível no Portal da
CAPES). O ASFA é uma ferramenta de subsídio à pesquisa,
que

beneficia

a

comunidade

científica,

através

da

recuperação da informação especializada, de forma rápida e
eficaz.

Quadro 75 – Serviços ofertados SISBI – 2007
Serviços
Levantamento Bibliográfico
Visitas Orientadas
Acesso à Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE
Acesso à Internet
COMUT
Portal da CAPES (Treinamento)
Atividades Extensionistas
Exposições
Lançamento de
Livros
Apresentação
Teatral
Treinamento do Usuário
Graduação
Pós-Graduação
Revisão e Normatização Bibliográfica
Solicitações de ISBN
Solicitação de ISSN

2005

2006

2007

165
32
1.479
37.703
586
409
14
05

87
18
1.556
49.790
575
406
94
___

42
482
1.589
27.644
760
261
18
03

01

___

01

1.414
216
174
16
02

919
322
259
17
-------

1.443
201
182
05
02

Fonte: BCJC/Seção de Referência

Em 2007, o Sistema Integrado de Bibliotecas registrou 236.320 consultas ao seu
acervo, sendo realizados 249.276 empréstimos, com um fluxo de 479.021 usuários.
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6.3 – Interação com a Comunidade
A UEFS, através de todas as suas unidades, busca a criação de um vínculo
maior com a comunidade interna e externa. Em relação à suas Bibliotecas, justamente por
serem espaços de estudo e pesquisa, uma série de atividades foram desenvolvidas com o
objetivo de proporcionar a difusão da cultura, democratizar o lazer e valorizar as diversas
manifestações artístico-culturais. A Biblioteca Central Julieta Carteado possui, em sua
estrutura física, um Hall como local destinado para disseminar valores da cultura local e da
redondeza. Neste espaço, são realizadas exposições de trabalhos científicos, lançamento
de livros, apresentações de teatro e música e exposições de obras de arte. Em 2007, foram
registrados 110 eventos, com a participação de 3.693 pessoas.
Em novembro deste ano, foi lançado o Projeto Biblioteca, Café & Arte no Hall da
BCJC, que promoveu apresentações nas diversas modalidades da arte, tais como: teatro,
cinema, música e dança. Ainda sobre as atividades de extensão, desenvolvidas no SISBI,
temos o Projeto Imagens que vem proporcionando o encontro das comunidades acadêmica
e externa, com a recente produção cinematográfica nacional, com ênfase em obras
regionais, e com o cinema internacional. Na atuação em Feira de Santana, o projeto exibe
filmes, gratuitamente, ocupando novos espaços, formando platéias para o cinema e
democratizando o seu acesso para a população excluída das salas de cinema por motivos
econômicos.
Visando à formação de leitores, incentivando, através de projetos, o uso da
biblioteca, a leitura de livros por prazer e a conservação do acervo, os projetos “Cuida de
Mim” e “Passaporte para Biblioteca”, destinados ao público infantil, já foram destaque na
mídia local, por duas vezes. O Projeto “Conhecendo novos mundos com os livros”
conseguiu atingir um público de mais de 100 crianças, também com a finalidade de
estimular o hábito da leitura prazerosa. Este projeto vem acontecendo nas bibliotecas
setoriais, principalmente, com as crianças de Ongs e da rede pública.
Um outro projeto que vem sendo bastante procurado pela comunidade é o
Projeto de apoio às Bibliotecas das redes municipal e estadual, iniciativa que surgiu devido à
procura da comunidade externa, junto a Biblioteca Central, por informações sobre como
organizar bibliotecas. Através do Curso de Auxiliar de Biblioteca, orientamos os participantes
sobre como deve ser a organização e o funcionamento de uma biblioteca pública ou escolar,
bem como, indicamos softwares gratuitos para que a mesma possa ser informatizada.

94

UEFS - Relatório de Atividades 2007

7 – OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANTARES

O Observatório Astronômico Antares, único observatório em todo o estado baiano,
vem cumprindo, ao longo de suas 3 (três) décadas de existência , seu papel de extensão, de
ensino e de pesquisa básica, junto à sociedade e à
comunidade
representada

científica
pela

astronômica

SAB

brasileira,

(Sociedade

hoje

Astronômica

Brasileira), contribuindo, desta forma, para o avanço
científico-cultural do Estado da Bahia (e do país), em fase
com

os

outros

centros

astronômicos

localizados,

sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Infra-Estrutura do Observatório
Situado

próximo

ao

campus

universitário

da

UEFS,

foi

incorporado,

definitivamente, a esta instituição, em agosto de 1992, na condição de Unidade de
Desenvolvimento Organizacional, ligada, diretamente, à administração superior (reitoria e
vice-reitoria). Possui um terreno de 10 mil metros quadrados com cerca de 1/3 de área
construída, abrigando o prédio da administração central, de ensino, pesquisa e extensão, do
Museu Antares com as exposições permanentes (“Meteorito de Bedengó”, “Espaço
Natureza” e “De Galileu aos Grandes Telescópios”), alojamento com 2 dormitórios, auditório
(com capacidade para 60 lugares), biblioteca setorial informatizada (~1000 livros e
assinatura de alguns dos principais periódicos em Astronomia, sem levar em conta a
biblioteca principal da UEFS), um planetário (StarLab, com capacidade para 70 lugares), 8
telescópios newtonianos, 4 telescópios Meade de 10”, 1 fotoheliógrafo, 1 telescópio refrator
(20cm), 1 telescópio laser, 1 relógio solar e 2

construções que abrigam o astrolábio

fotoelétrico e o Núcleo de sensoriamento remoto, que vem desenvolvendo relevantes
trabalhos para os setores públicos e privados de Feira de Santana e região.
Finalmente, é de suma importância ressaltar as duas últimas ações que
fornecem os elementos diferenciais do Museu Antares de Ciência e Tecnologia:
• importação do Telescópio Meade de 20” (no valor de R$125.345,00, com

recursos do FINEP);
• aquisição dos experimentos de Física, Química e Biologia (no valor de

R$124.947,90, com recursos da UEFS).
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Reconhecimento Nacional
Na recente pesquisa nacional sobre Percepção Pública da Ciência e
Tecnologia (http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/50875.html), produzida entre os
dias 25/11 e 09/12 de 2006, pelo Departamento de Popularização e Difusão da C&T, órgão
da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e
Tecnologia, tivemos a grata satisfação de encontrar, com 2% de participação, o
Observatório Antares, dentre as diversas instituições que se dedicam a fazer pesquisa
cientifica em nosso país, segundo o levantamento do interesse, grau de informação,
atitudes, visões e conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e Tecnologia.

Atenção a Escolas
Em 2007, o Observatório Antares deu segmento ao projeto de integração com a
comunidade, através da abertura de suas instalações para a visitação de alunos
provenientes de diversas escolas estaduais, municipais e privadas da Bahia. Tal ação
coaduna-se com a diretriz governamental Promover a Diversidade Cultural e, também, com
a diretriz de gestão da UEFS Excelência Acadêmica, interação entre universidade e
sociedade – extensão.
A Figura 1 revela, claramente, a importância das atividades realizadas no
Observatório Antares para estudantes dos ensinos fundamental e médio. Estas podem ser
traduzidas em: palestras no auditório, sessões no planetário, exposições fixas e
observações com os telescópios automatizados. Não obstante, um considerável número de
professores também visita o Observatório com o propósito de buscar conteúdos para as
aulas relacionadas com as temáticas de Astronomia e áreas afins.
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Observatório Astronômico Antares - Palestras realizadas em 2007
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Figura 1: ilustra o número de visitantes (estatística mensal) que visitaram o Observatório Astronômico Antares.

Através da Figura 2, podemos observar que o ensino fundamental representa a
maior parcela de visitas no Observatório Antares, sendo a grande maioria de escolas
públicas. A grande dificuldade, apontada pelos professores, está relacionada à obtenção do
transporte, i.e., ao deslocamento das cidades circunvizinhas para o Observatório Antares,
fazendo com que várias delas cancelem as visitas já agendadas.
Observatório Astronômico Antares - Visita das escolas por nível de escolaridade - 2007
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Figura 2: Estatística de visitas das escolas ao Observatório Antares.

Com relação ao ensino médio, além da agenda das escolas visitantes, o
Observatório Antares recebeu muitos estudantes que objetivaram o desenvolvimento de
atividades isoladas de pesquisa, relacionadas com alguma atividade de Física, Geografia ou
Matemática. Contudo, com a aquisição dos experimentos para os laboratórios de Física,
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Química e Biologia, espera-se aumentar, de maneira significativa, o número de escolas
visitantes.
No que tange ao ensino superior, a grande maioria está ligada aos cursos de
Física e Geografia da UFBA e das faculdades particulares de Salvador.

7.1 Realização e Participação de Eventos, Cursos e Projetos de Natureza
Científica
A UEFS, na busca pela Excelência Acadêmica (diretriz de gestão), realizou e
participou, através do Observatório Antares, de uma série de eventos, cursos e projetos,
convergindo com a diretrizes governamentais Garantir o Acesso e Permanência à Educação
de Qualidade / Promover a Diversidade Cultural / Fortalecer a Base Científica, Tecnológica e
de Inovação.

Eventos Externos
Organização e realização da 1ª Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista –
CEFET-BA, com a realização de palestras, mini-cursos e observações astronômicos para os
estudantes do CEFET e das escolas da região (ensinos fundamental e médio), com a
participação de 267 estudantes.

Eventos Internos
Realização da 4ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a realização
de palestras, exposições, observações e oficinas de laboratórios, com a participação de 634
estudantes.

Projeto do Museu Antares de Ciência e Tecnologia
Visando combater as dificuldades para a popularização do ensino de ciências
nas escolas da Bahia, a UEFS, através do Museu Antares/Observatório Astronômico
Antares,

vem

desenvolvendo

um

esforço

significativo

para

estreitar

o

enorme

distanciamento que existe entre os três níveis de ensino, mediante a realização de
atividades que objetivam a divulgação e a popularização da ciência, através de visitas e da
organização de atividades científicas, na e fora da escola, através de palestras, exposições
98

UEFS - Relatório de Atividades 2007

fixas e itinerantes, sessões de observações diurnas e noturnas, produção de material
didático e para-didático, etc.
Nesse sentido, a implantação do Museu Antares de Ciência e Tecnologia
possibilitou fortalecer, substancialmente, a cadeia escola-ciência-tecnologia-sociedade,
proporcionando um melhor conhecimento, por parte da população, dos modernos avanços
científicos e das inúmeras conquistas tecnológicas associadas. Não obstante, permitirá
estabelecer, ainda, através de parcerias, uma maior integração entre escolas e as IES
baianas (UEFS, UNEB, UESC, UESB, UFBA, UFRB, UNIVASF, CETEB-Ba), verdadeiros
pólos de produção e disseminação do conhecimento, o que permitirá consolidar a presente
proposta de popularização da ciência em todo o Estado da Bahia.

7.2 – Pesquisa e Pós-Graduação no Observatório Antares
O Observatório Antares vem firmando-se como um centro de pesquisa e pósgraduação na área de Astronomia.

Linhas de Pesquisa Definidas
• Dinâmica do Sistema Solar
Esta linha tem como objetivo o estudo da dinâmica dos planetas, satélites e
asteróides do Sistema Solar e de sistemas planetários extraterrestres. Estudo das origens
de aspectos observados no Sistema Solar. Caos, Ressonância e Movimentos Coerentes.
• Populações de Estrelas
Espectroscopia a alta resolução: Análise espectroscópica de espectros, a alta
resolução, de estrelas de diferentes populações estelares (do bojo, halo e disco galáctico, e
das Nuvens de Magalhães), para derivação de suas composições químicas;
• Cosmologia Observacional
Um dos problemas críticos da Cosmologia é separar os efeitos dos modelos
cosmológicos daqueles associados à evolução das galáxias. Assim, um dos objetivos do
grupo é estudar a evolução das populações galácticas no Universo. Outro dos objetivos do
grupo é estudar a estrutura e evolução de grupos e aglomerados de galáxias. Outra linha de
pesquisa desenvolvida refere-se ao estudo da variabilidade dos núcleos ativos de galáxias.
• Atividade e Evolução de Galáxias
O objetivo do grupo é compreender a evolução das galáxias e como esta se
relaciona com as características observacionais que indicam grande atividade.
• Astronomia Extragaláctica
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O grupo tem uma atividade voltada para a interpretação dos aspectos
fenomenológicos

das

galáxias,

espectroscópicas.

A partir deste

utilizando

observações

material observacional,

tanto

fotométrica,

procuramos

como

estudar

as

propriedades integradas das galáxias: distribuição de brilho, massa, população estelar e
efeitos de interação de galáxias em grupos e aglomerados.

Pós-Graduação lato sensu: Astronomia, Uma Ciência Interdisciplinar
Durante o período de 18/10/2007 a 09/11/2007 foi realizado, pela primeira vez, o
edital de Especialização em Astronomia. A seleção ocorreu em novembro de 2007, com um
total de 26 classificados para 20 vagas.

7.3 – Apoios de Outras Fontes Públicas: Projetos Aprovados (Divulgação
Científica) pelas Agências de Fomento

Para a realização de suas atividades, e levando em conta as dificuldades
orçamentárias da UEFS, o Observatório Antares buscou articulação e apoio de outras fontes
públicas, a saber:

•

FAPESB

Projeto: “A Astronomia como Veículo de Difusão do Conhecimento de Ciências e
Tecnologias,” com o objetivo de apoiar a Organização de Eventos Científicos e/ou
Tecnológicos Relacionados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2007, apoiado com
o valor de R$ 2.500,00.

•

SECTI-BA

Foi firmado o Convênio n0 002/2007 – SECTI e UEFS, com o objetivo de viabilizar
o projeto “Museu Antares de Ciências e Tecnologia”. O apoio financeiro foi no valor de R$
20.000,00.

Interação Observatório Antares e Educação Básica
É bastante clara a enorme carência que as escolas dos Ensinos Fundamental e
Médio apresentam, assim como a cidade de Feira de Santana (e certamente as demais
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escolas e cidades do Estado da Bahia), em ações para o ensino, pesquisa, divulgação e
popularização das ciências.
Desse modo, as ações do Observatório Antares objetivam ter, na Escola, o eixo
de mudança, no Estudante/Professor, o centro da reforma e, na Sociedade, o foco dessa
transformação. Contudo, esperamos também despertar e desenvolver o espírito científico e
tecnológico nos estudantes, professores e na população em geral; popularizar a ciência e a
tecnologia através da alfabetização científica, dentro de um processo de inclusão social, a
partir de modernos sistemas de ensino-aprendizagem; contribuir para a melhoria, ampliação
e valorização do ensino de Ciências e Matemática, através do aspecto interdisciplinar da
Astronomia; contribuir para a melhoria da formação de professores (através da
Especialização “Astronomia: Uma Ciência Interdisciplinar”, resoluções CONSEPE 22/2005 e
CONSU 05/2005, embrião para a futura pós-graduação “stricto sensu”); produzir materiais e
programas educativos; estabelecer intercâmbios com instituições congêneres; incrementar a
pesquisa científica nas escolas (iniciação científica júnior); estimular a abstração, a
curiosidade científica e tecnológica; a prática da observação e da experimentação; a crítica
através de indagações científicas; o gosto pela ciência, através de recursos áudio-visuais
modernos (3-D); e o aprendizado, através do “Projeto Oficinas”.
Certamente, através de suas características únicas, pautadas nas ações de
ensino, pesquisa e extensão, o Observatório Antares ampliará, em muito, suas atividades
junto às escolas e ao publico em geral. Na verdade, esperamos vivenciar, pela primeira vez,
dentro desta nova perspectiva que está sendo construída, uma nova realidade entre
ciências e pessoas no Estado da Bahia.
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8 – AÇÕES DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

8.1 – Planejamento

Transparência e Efetividade no Planejamento
Gerir uma Universidade como patrimônio público
implica

estreita

observância

dos

princípios

da

transparência e participação. Trata-se de discutir
políticas

para

democratização

e

acesso

às

informações, em todos os níveis da administração,
referentes aos processos de tomada de decisão,
normas,
acadêmico

procedimentos,
ou

relatórios

administrativos.

de

Implica,

caráter
também,

garantir o caráter público da gestão dos recursos, mesmo quando oriundos de fontes
privadas.
Foi com base nesses princípios que foram elaborados o Plano Plurianual da
UEFS (PPA), para o período 2008-2011, e o Orçamento Participativo Possível (OPP), para o
ano de 2008. Estiveram envolvidos no processo os três segmentos da comunidade:
professores, através da ADUFS; servidores técnico-administrativos, representados pelo
SINTEST; e os estudantes, através do DCE. Também participaram representações dos
departamentos, colegiados de graduação e pós-graduação, pró-reitorias, unidades
administrativas e reitoria.
A experiência, inédita na UEFS, de construção coletiva de um processo de
planejamento (o PPA e o OPP) que refletisse as propostas essenciais da comunidade
universitária, ocorreu em um período atípico, quando os docentes encontravam-se em
greve.
A exigüidade dos prazos constitucionais não foi empecilho para que a
comunidade participasse do processo, ainda que essa participação não ocorresse de forma
plena. Seguindo a metodologia proposta pelo governo estadual para a elaboração do Plano
Plurianual, a comunidade criou 11 programas e seus indicadores, definindo 54 ações
(projetos e atividades) e projetando metas para atingir: a excelência acadêmica; a interação
entre a Universidade e a sociedade; o financiamento e a gestão para a sustentabilidade; a
valorização dos servidores técnico-administrativos e docentes; e a assistência estudantil da
UEFS.
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No que concerne ao Orçamento 2008, foram constituídas duas instâncias para o
acompanhamento

da

execução

orçamentária:

o

Conselho

de

Delegados

dos

Representantes da Comunidade e o Comitê Gestor do Orçamento. O primeiro, composto
por representantes da comunidade externa, da ADUFS, do SINTEST, do DCE, de diretores
de departamentos, de coordenadores de colegiados e de membros da administração totaliza
42 delegados. O Comitê Gestor, por outro lado, é composto por 9 representantes, eleitos
entre os membros daquele Conselho.
O Comitê Gestor está encarregado de acompanhar os trabalhos desenvolvidos
pelas equipes da ASPLAN e da PROAD na elaboração da Proposta Orçamentária, bem
como no acompanhamento da execução orçamentária, no exercício de 2008, podendo
aprovar ou rejeitar as despesas de Projetos executadas pela PROAD. As ações desse
comitê devem ser homologadas ou rejeitadas pelo Conselho de Delegados, que poderá reorientar suas ações.
O compromisso político de implantar um programa de melhoria contínua dos
processos de gestão da UEFS começa a ser enfrentado. O I Fórum de Gestão Pública, nas
Universidades Estaduais Baianas, organizado pela ASPLAN e realizado no campus da
UEFS, no mês de dezembro, trouxe para a comunidade a oportunidade de discutir o modelo
de gestão pública e de conhecer experiências em universidades públicas, nos estados do
Rio de Janeiro, de Pernambuco e São Paulo.
Como resultado concreto desse I Fórum, representantes das universidades
baianas acordaram realizar um primeiro esforço conjunto para construção de sistemas de
controle de processos, de tomadas de decisão, de normas, de relatórios e procedimentos
administrativos e acadêmicos, contando com o apoio da Companhia de Processamento de
Dados da Bahia – PRODEB. Uma agenda de trabalho está em construção, para a
realização de estudos preliminares sobre fluxos e processos, seguidos da gradativa
implementação de softwares dedicados, a partir de uma base comum, respeitando as
singularidades de cada instituição.
Essa agenda possibilitará um crescente intercâmbio de experiências de
planejamento e administração entre as universidades estaduais baianas, tendo, como
conseqüência prática, a democratização do acesso à informação e à transparência nos
processos de decisão.
Com vistas à racionalização e efetividade da gestão dos recursos financeiros ou
materiais, foi iniciado um processo de planejamento setorial com os departamentos e
unidades básicas da UEFS. Esse planejamento, além de permitir maior transparência na
distribuição dos recursos no atendimento das demandas específicas dos departamentos e
setores, permitirá maior agilidade nos processos administrativos de compras, licitações e
contratações de serviços.
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Dentre as medidas voltadas para a mudança de cultura, das práticas e rotinas
administrativas, destaca-se a importância dada ao ciclo de planejamento, controle,
acompanhamento e avaliação da execução orçamentária. O fluxo de informações entre a
ASPLAN e a PROAD passou a ser transparente, facilitando a interligação das atividades de
planejamento e acompanhamento com as de controle e execução orçamentária. Isso
permitiu maior eficiência no gasto, eliminação de desperdícios, racionalização de despesas
e, conseqüentemente, economia de recursos.

8.2 – Administração
Administração e Execução do Orçamento 2007
O livre exercício da crítica franca e responsável e a disposição para o diálogo
vêm facilitando a adoção de novos procedimentos administrativos. O regate da democracia,
como valor fundamental para as relações interpessoais e profissionais, tem facilitado a
constituição de equipes de trabalho mais cooperativas e solidárias no ambiente
administrativo.
A liberdade para opinar e a certeza de que cada sugestão ou crítica é importante
contribuem para um ambiente cooperativo e sinérgico, que traz resultados positivos e que
aumenta a certeza de que, cada vez mais, todas as demandas deverão ter respostas e
explicações convincentes e sinceras. Esta prática convida ao compartilhamento das
soluções e das responsabilidades, exigindo equilíbrio e transparência nas decisões – desejo
de toda comunidade da UEFS.
Um exemplo dessa prática é a adequação de procedimentos para cumprir a
legislação estadual no que concerne à realização de compras de materiais de consumo e
permanentes. A realização de compras, através do portal ComprasNet, ainda que venha
requerendo considerável esforço e tempo para adaptação de instrumentos e procedimentos
internos, aponta para a impessoalidade nas transações e, conseqüentemente, ausência de
influências alheias à decisão de comprar.
A dotação orçamentária inicial para o presente exercício foi de R$
122.065.000,00

sendo

R$ 104.286.000,00 de

recursos

do Tesouro do

Estado,

representando 85,4% do montante aprovado, R$ 9.717.000,00 provenientes de convênios e
R$ 8.062.000,00 de recursos arrecadados pela própria Instituição. No decorrer do exercício,
varias solicitações de reforço ao orçamento foram feitas ao Governo do Estado, no sentido
de financiar a contratação de professores através do REDA; Servidores técnicoadministrativos concursados; Implantação do sistema Bandejão para estudantes no
Restaurante Universitário e o reinício das obras do Auditório Central.
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O atendimento às solicitações da UEFS possibilitou um incremento de 7,5% ao
orçamento do Tesouro, no valor de R$ 7.828.760,00, resultante de Créditos Suplementares
aprovados, o que elevou a dotação final para R$ 112.114.760,00. Com os recursos de
outras fontes que não sofreram alterações, o orçamento final totalizou R$ 129.893.760,00.
Alguns fatores, a exemplo da greve de professores, e as medidas tomadas pela
atual Administração, que culminaram na redução do valor de algumas despesas, inclusive
de contratos de prestação de serviços, contribuíram para que o orçamento não fosse
executado em sua totalidade. O valor executado com recursos do Tesouro foi de R$
104.816.006,00, representando 93,49% do valor orçado. Para as outras fontes de recursos,
a execução foi de R$ 3.668.750,00, sendo R$ 2.093.268,00, com recursos próprios, e R$
1.629.482,00, relativos aos convênios firmados com Órgãos Municipais, Federais,
Internacionais e Empresas Privadas Nacionais.

Quadro 76 – Demonstrativo do orçamento aprovado e realizado – Tesouro Estadual 2007
Classificação

Fonte

Custeio
Pessoal e Encargos

Dotação inicial

Dotação final
Até 31/12/07

Vlr. empenhado
Até 31/12/07

%

00
14

2.000,00
73.300.000,00
73.302.000,00

1.965.760,00
78.700.000,00
80.665.760,00

1.568.717,00
77.497.134,00
79.065.851,00

79,80
98,47
98,02

00

18.984.000,00

18.859.000,00

16.605.834,00

88,05

Total de manutenção

18.984.000,00

18.859.000,00

16.605.834,00

88,05

Total de custeio

92.286.000,00

99.524.760,00

95.671.685,00

96,13

248.367,00
7.001.990,00
7.250.357,00

58,84
74,22
73,21

2.566.000,00
2.566.000,00

470.000,00
9.434.000,00
9.904.000,00
120.000,00
2.566.000,00
2.686.000,00

1.893.964,00
1.893.964,00

73,81
70,51

12.000.000,00
104.286.000,00

12.590.000,00
112.114.760,00

9.144.321,00
104.816.006,00

72,63
93,49

Total de pessoal
Manutenção

Investimento
Projetos
Total de projeto
Atividades Finalísticas
Total de finalística
Total de
investimento
Total geral

00
60
14
60

9.434.000,00
9.434.000,00

Fonte: SIPLAN/SICOF 2007
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Quadro 77 – Demonstrativo do orçamento aprovado e realizado – Outras Fontes 2007
Grupo de despesa

Fonte

Dotação inicial

Dotação final
Até 31/12/07

Vlr. empenhado
Até 31/12/07

%

Custeio
Pessoal e Encargos
Manutenção

40

1.200.000,00

1.200.000,00

148.237,00

12,35

1.200.000,00

1.200.000,00

148.237,00

12,35

40
OUTRAS

4.071.000,00
8.363.000,00
12.434.000,00

4.071.000,00
8.363.000,00
12.434.000,00

479.353,00
1.598.422,00
2.077.775,00

11,77
19,11
16,71

40
OUTRAS

2.791.000,00
1.354.000,00
4.145.000,00
16.579.000,00
17.779.000,00

2.791.000,00
1.354.000,00
4.145.000,00
16.579.000,00
17.779.000,00

1.411.678,00
31.060,00
1.442.738,00
3.520.513,00
3.668.750,00

50,58
2,29
34,81
21,23
20,63

Total de custeio
Investimento
Projetos
Total de projeto
Atividades Finalísticas
Total de finalística
Total de investimento
Total geral
Fonte: SIPLAN/SICOF 2007

Recursos Humanos
As ações pertinentes à reestruturação do plano de cargos e salários estão sendo
estruturadas pela Assessoria Técnica de Recursos Humanos (ATRH), em conjunto com o
sindicato da categoria dos técnico-administrativos (SINTEST), através da participação na
mesa permanente de negociação, implantada pelo governo do Estado da Bahia. A mesa
setorial de negociação da categoria tem representação das 04 universidades estaduais
baianas e a última reunião aconteceu em agosto/2007, quando encaminhada a minuta do
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Técnico-Administrativos das
Universidades Estaduais da Bahia – UEBA, elaborada, em conjunto, pelos representantes
sindicais e de Recursos Humanos das UEBA.
Desde então, nenhum encontro da mesa foi agendado, apesar de constantes
cobranças e encaminhamento de ofícios. Podemos avaliar que a mesa setorial de
negociação dos técnico-administrativos das UEBA não obteve êxito em 2007, pois não há
nenhum indício de promoção, progressão, reenquadramento dos servidores do quadro em
extinção e reestruturação do Plano de Carreira.
Em dezembro de 2007, contávamos com um corpo técnico-administrativo
composto por 677 técnicos. Dentre estes, temos 94 que ocupam funções gratificadas (DAI)
e cargos comissionados (DAS), sem vínculo estatutário. Além desses, contamos, também,
com 72 técnicos de outros órgãos que estão à disposição desta Universidade.
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Portanto, contabilizamos 749 servidores técnico-administrativos, atuando na
UEFS. No que diz respeito à qualificação do corpo técnico-administrativo, com a instituição
da Lei 8.889 de 01/12/2003, acabaram as concessões de incentivo funcional. Atualmente,
não há qualquer vantagem financeira para os técnicos que concluem a graduação ou pósgraduação, somente no melhoramento das atividades administrativas podemos mensurar a
qualificação de pessoal.
Os quadros, a seguir, apresentam, respectivamente, a distribuição detalhada do
quadro de servidores técnicos-administrativos, por classe, e a distribuição por nível de
escolaridade:

Quadro 78 – Distribuição do Quadro
Grupo/Cargo/Vínculo – Dezembro 2007
Grupo/classe
Nível de apoio
Nível médio
Nível superior
Total de técnicos
Procurador
Total de técnicos +
Procuradores

de

Servidores

Técnico-Administrativos

Servidores Efetivos
Vagas do quadro
Vagas ocupadas
70
60
370
343
250
166
690
569
04
02
694

Vagas ociosas
10
27
84
121
02

571

123

Servidores REDA e sem vínculo (cargo temporário)
Grupo/classe
Vagas ocupadas
Nível de apoio – REDA
02
Nível médio – REDA
10
Nível superior – REDA
Total de servidores REDA
12
Servidores sem vínculo
94
Total de servidores REDA e sem vínculo
106
Quadro geral de servidores técnico-administrativos
Efetivos
REDA
Sem vínculo (cargo temporário)
Total geral de servidores

Fonte: PROAD 2007
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94
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Quadro 79 – Distribuição do Quadro Técnico-Administrativo por Nível de Escolaridade
Grupo

1º Grau
incomp.

Escolaridade / Titulação
1º
2º
Sup. Esp. Mest. Dout.
Grau Grau

Total

Auxiliar Administrativo
Outros Profissionais de
Nível Apoio (Cargo em
Extinção)

20

2

36

2

-

-

-

60

7

11

228

81

15

1

-

343

T
Técnico Universitário
É
C
N Outros Profissionais de Nível
I Médio (Cargo Em Extinção)
C
O
Analista Universitário
Outros Profissionais de Nível
Superior (Cargo em
Extinção)
Procurador
Total técnico
Sem vínculo
Total estatutário
REDA

-

-

-

48

97

23

-

168

27
27
-

13
13
-

264
66
330
12

131
23
154
-

112
5
117
-

24
24
-

-

571
94
665
12

Total Grau de Instrução

27

13

342

154

117

24

-

677

Quadro atual com base na Lei 8.824 de 22/09/2003 e Lei 8.899 de 02/12/2003.
Fonte: PROAD 2007

Buscando dinamizar a política de qualificação dos servidores, a UEFS, através
da criação da ATRH, está implementando e desenvolvendo ações estratégicas, a partir da
capacitação em duas grandes áreas: 1) Humana (comportamental) e 2) Política (técnica). A
primeira, com enfoque na promoção da melhoria da qualidade das relações intra e
interpessoais, e a segunda, visando a melhoria das atividades táticas e operacionais,
levando em conta as especificidades de uma Universidade Pública.
Dentre as atividades desenvolvidas pela ATRH, enumeram-se as listadas no
Quadro 80, a seguir:
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Quadro 80 – Atividades de Capacitação com participação de Servidores da UEFS
Data
Junho de 2007

Agosto/07

Agosto/07
Agosto/07

Setembro/07

Setembro/07

Setembro/07

Setembro/07

Setembro/07

Setembro/07

Outubro/07

Evento
Curso Prático de Legislação de Pessoal da Consultre
I Encontro Interativo dos Servidores da UNDEC – Objetivo:
proporcionar a interação entre os servidores da UNDEC, dando
ênfase ao trabalho em equipe e nas relações inter-pessoais,
visando o bem-estar no ambiente de trabalho.
Participação da equipe da ATRH na Palestra “A valorização do
potencial humano nas empresas: uma responsabilidade social”,
ministrada pelo IEL.
Encaminhamos duas servidoras da Sub-gerência de pessoal
para capacitação no curso de aposentadorias e pensões procedimentos e rotinas para cálculos da Consultre
I Curso de Licitação Noções e Contrato, ministrado por
videoconferência, realizado pela SAEB. Objetivo: capacitar o
servidor na área de compras públicas, visando a um melhor
planejamento e a um maior rigor na condução dos processos
licitatórios
I Momento de Capacitação e Integração da equipe de trabalho
da Assessoria Técnica de Recursos Humanos (ATRH) –
Objetivo: preparar a equipe para lidar com os servidores,
trabalho de humanização, relações inter e intra-pessoais,
reconhecimento do eu e do outro. Este trabalho tem, como
finalidade, proporcionar o equilíbrio pessoal dos profissionais
que atendem e exercem atividades diretamente com o servidor,
na tentativa de minimizar problemas relacionados às questões
sócio-econômicas e política que vão surgindo no ambiente de
trabalho
Palestra “O Poder da Comunicação” oferecida pela associação
Comercial de Feira de Santana – Objetivo: capacitar a equipe
do ATRH, no sentido de melhorar a comunicação e oratória
II Seminário Feirense sobre Educação e Inclusão Social das
Pessoas com Deficiência Visual – Tema “Partilhando Saberes”
realização CAP-DV – Centro de Apoio Pedagógico ao
Deficiente Visual da Fundação Jonathas Telles de Carvalho –
Objetivo: compartilhar saberes e práticas relacionadas à
Educação e Inclusão Social de pessoas com Deficiência Visual.
Realização de Mini-cursos: Braille, Soroban, Orientação e
Mobilidade, Adaptação de Materiais, Avaliação funcional da
Baixa visão. Finalidade: Capacitar professores e funcionários
para atenderem às pessoas deficientes, contribuindo para a
participação da UEFS no processo de Inclusão
Comemoração do Dia das Secretarias – Objetivo: promover um
momento de interação, capacitação e lazer para secretárias
(os) e servidores que exercem essa função. A programação
contou com 2 palestras
I Encontro Interativo do Sistema de Bibliotecas da UEFS proporcionar a integração entre os servidores das Bibliotecas,
dando ênfase ao trabalho em equipe e às relações interpessoais, visando o bem-estar no ambiente de trabalho
II Fórum de Educação e Novas Tecnologias Educacionais.
Objetivo: constatar os impactos que as novas tecnologias têm
provocado na educação, contribuindo, dessa forma, para a
criação de novas estratégias de ensino- aprendizagem.
Finalidade: atualização dos profissionais do Serviço de Apoio
Pedagógico (SAP), Assessoria de Informática e Pró-Reitoria de
Graduação, na área das novas tecnologias na educação, para
aplicação na UEFS
109

Qtd. de STAs
01
73

06
02

23

5

4

15

50

55

03
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Outubro/07

Novembro/07

Novembro/07
Novembro/07
Novembro/07
Novembro/07
Dezembro/07

I Curso de Contratação de Serviços Terceirizados e Registros
de Preços, por videoconferência. Objetivo: atualizar os
servidores quanto às novas diretrizes adotadas pela
administração pública, no que concerne à contratação de
serviços e revisão das regras de licitação
Encaminhamos servidores do CEDOC e do Museu Casa do
Sertão para o “curso de conservação e restauração de
documentos”, oferecido pela UNEB
Participação da Assistente Social da ATRH (Kátia) no “I
congresso Baiano de Educação Inclusiva: a deficiência como
produção social”
Em parceria com o Sistema de Bibliotecas da UEFS, foi
oferecido o Curso de Formação para Auxiliares de Biblioteca, a
primeira turma ofertou 30 vagas.
Em parceria com o psicanalista e escritor Ed Joseph, a
assessoria promoveu a palestra “Gerencie emoções, gere
riquezas”, no Centro de Cultura Amélio Amorim.
Seminário de apresentação do Projeto Cuidar, Cuidar-se
I Momento de Integração e capacitação dos Subgerentes da
UEFS – Projeto Cuidar, Cuidar-se

18

03

01
30
43
80
11

Fonte: PROAD 2007

A insuficiência do quadro técnico-administrativo é um dos fatores que mais
ressalta como contribuinte para o relativo atraso no cronograma de mudanças e
implementação de rotinas que a Administração pretende implementar. Um segundo fator é o
inadequado perfil profissiográfico dos funcionários, resultante de uma ausência de política
de qualificação ou requalificação de pessoal, de recrutamentos equivocados (baseados em
critérios de conhecimento pessoal e de protecionismos) e processos de seleção
inadequados, que imperavam na instituição.
Permeando

estes

constrangimentos

está

o

inadequado

estatuto

do

funcionalismo público, em combinação com os dispositivos do já superado plano de cargos
e salários dos servidores técnico-administrativos. Trata-se de uma combinação viciosa, que
pune a competência e a busca pelo engrandecimento profissional, ao tempo em que
desestimula a produtividade, incentiva o individualismo e convida à busca por cargos e
outros adicionais, muitas vezes através de favores privados.
O atual Plano de Cargos e Salários, imposto aos servidores técnicoadministrativos das universidades estaduais, agravado pela instituição da Lei 8.889/2003, é
fruto da incompreensão acerca das transformações estruturais e organizacionais do
capitalismo contemporâneo. Desagrada ao servidor, reduzindo sua auto-estima, em
detrimento de sua qualidade de vida, do ambiente cooperativo. Desagrada ao cidadão, que
percebe que a qualidade dos serviços prestados pela instituição poderia ser aperfeiçoada.
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8.3 – Infra-Estrutura

Políticas de Utilização, Manutenção e Expansão do Espaço Físico
Até maio de 2007, a UEFS não dispunha de uma política de utilização,
manutenção e expansão do seu espaço físico. A sua expansão vinha acontecendo sem um
planejamento que garantisse seu crescimento físico, em consonância com sua expansão
acadêmica. A formulação, a implantação e a implementação de políticas, visando à
realização de um Plano Diretor para a UEFS e,aliado a ele, o estabelecimento de diretrizes
para a utilização, manutenção e expansão dos espaços de forma preventiva, visando
garantir a qualidade e segurança dos espaços, configura-se, assim, num dos muitos
desafios da atual administração.

RETOMADA EM 08/ 2007

OBRA DO AUDITÓRIO CENTRAL PARALISADA

Humanização e Revitalização dos Espaços
A gestão dos espaços internos e externos da universidade seguiu a diretriz
principal de revitalizar, adequar/adaptar e expandir as áreas e equipamentos, inclusive os de
lazer/esportes no Campus, e nas unidades extra-muros, buscando assegurar a qualidade de
vida da comunidade universitária. O cuidado com as áreas verdes, a humanização dos
espaços, assim como a preparação de projetos específicos para a coleta de lixo e o
gerenciamento dos resíduos que oferecem riscos ambientais consistiram em ações
prioritárias da atual administração, em 2007.
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Quadro 81 – Área Construída
2

Descrição
Campus Universitário – Feira de Santana
Chácara Xavante
Horto Florestal
Centro Universitário de Cultura e Arte - Cuca
Solar do Biju
Observatório Antares
Biblioteca Monteiro Lobato
Campus Avançado Lençóis
Centro de Cultura Amélio Amorim
Clínica Odontológica Mangabeira
Clínica Odontológica M. Quitéria
Clínica Odontológica 16 de Junho
Centro Social Urbano - CSU
Área total de terreno no campus
Área total de terreno extra campus
Área total de terreno
Área construída no campus
Área construída extra campus
Total de área construída

Área (m )
1.161.728,00
179.901,82
39.750,00
4.127,18
291,61
9.600,00
488,53
435,82
14.175,00
2.000,00
274,75
999,25
32.020,00
1.161.728,00
284.063,96
1.445.791,96
62.597,11
14.417,61
77.014,72

Fonte: UNINFRA 2007

Quadro 82 – Área em Construção
Descrição

Área (m )

Valor obra (R$)

Desembolso
2007 R$

Auditório Central
da UEFS

1.994,50

2.093.053,31

225.621,82

902.547,91

599.332,31

2

Programas
de
Pós-Graduação,
2.401,81
Letras e Artes e
Educação.
Construção
do
Programa
de
Pós-Graduação
958,61
em Modelagem e
Ciências da Terra
Construção
de
duas
guaritas
14,12
mirantes
Fonte: UNINFRA 2007

1.039.977,87

74.056,99

112

8.552,15

-

Benefício
Atender a eventos de
grande porte (público de até
1000 pessoas).
Atender aos Programas de
Pós-Graduação em Letras e
Artes e Educação.
Construção de espaço físico
planejado e adequado ao
referido programa.
Melhoria da segurança e
controle de acesso ao
campus.
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Quadro 83 – Reformas e Adaptações de Espaço realizadas em 2007
Descrição

Valor obra
(R$)

2

Área (m )

Desembolso
2007 R$

Recuperação de
02 quadras no
parque
esportivo.

1.638,00

130.300,79

Reforma
do
sanitário do ME01 do módulo VI

48,98

31.711,59

31.711,59

Adaptação para
criação
do
Museu
Eurico
Alves na área do
Museu Casa do
Sertão

29,64

5.015,00

5.015,00

Recuperação do
Pórtico da UEFS

120,04

10.417,79

10.417,79

64.390,92

64.390,92

Conclusão
do
366,73
Herbário
Fonte: UNINFRA 2007

130.300,79

Benefício
Entregar à comunidade universitária
duas quadras esportivas, em
condições de utilização, inclusive,
levando-se em consideração aspectos
de acessibilidade.
Adaptação do espaço para Reforma
dos sanitários, criação de sanitário
para portadores de necessidades
especiais e almoxarifado de Farmácia.
Criação de Museu que abrigará as
obras do escritor que empresta o seu
nome ao Museu

Recuperação estrutural do concreto
que apresenta várias patologias.
Melhoria na entrada principal da UEFS.
Aumento da capacidade instalada do
Herbário

Quadro 84 – Reformas e Adaptações em Andamento
2

Descrição

Área (m )

Reforma de muro do
LAPH – Laboratório de
animais peçonhentos e
herpetologia
Reforma da Creche e
da Escola Básica - CEB
Fonte: UNINFRA 2007

Valor obra (R$)

1.442,81

Desembolso
2007 R$

18.496,83

11.998,41

103.594,14

72.385,58

Benefício
Melhoria na segurança e
na estética do laboratório.
Impermeabilização
telhado e pintura

do

Quadro 85 – Serviços Concluídos
Descrição
Interligação elétrica do Gerador
aos quadros parciais do LAPEM
e LAMOL / LABIO
Instalação de subestação aérea
(75 KVA) do Horto Florestal
Instalação
da
subestação
abrigada (225KVA) do Auditório
da UEFS

Custo (R$)

Benefício
Dotar o laboratório de autonomia no caso de
falta de energia elétrica.

13.617,09

Aumentar a demanda e melhorar a qualidade da
energia elétrica do Horto florestal
Atender à demanda de energia elétrica do
Auditório

5.488,50
10.450,00

Fonte: UNINFRA 2007

Quadro 86 – Licitações em Andamento
Descrição
Fornecimento de dois
galpões pré-moldados
Construção de Praça
da UEFS
Acessibilidade
Parque Esportivo

ao

Área
(m2)
Vide
Itens 5.8 e
6.2
821,07

Custo estimado
(R$)
105.000,00
63.938,96
59.559,81
113

Benefício
Criação de espaço para garagem,
almoxarifado central e arquivo central.
Criação de espaço de convivência no
Campus, aproveitando áreas verdes
existentes.
Melhoria do acesso ao parque,
criando condições para portadores de
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Área
2
(m )

Descrição
Recuperação
de
telhado dos PAT’s I II e
III.
Construção de muro
no trecho da Lagoa da
Pindoba( 1.100m)
Ampliação do Herbário
II etapa.
Construção
da
Residência
Universitária (SUCAB)
Fechamento
do
Galpão para oficina de
manutenção
de
veículos / garagem
(Ampliação)

Custo estimado
(R$)

2.706,00

65.249,25
147.003,20

471,00

57.052,61

1.034,17

1.183.063,80

1.331,75

223.549,57

Benefício
necessidades especiais.
Melhoria das estruturas de telhado,
impermeabilizando as calhas para
sanar problemas de vazamentos.
Melhoria na segurança do Campus
Ampliação das instalações
Ampliação da oferta de vagas para
residentes.
Nesta unidade, será instalada uma
oficina para manutenção de veículos,
núcleo de manutenção geral, áudiovisual e setor de manutenção.

Fonte: UNINFRA 2007

Quadro 87 – Projetos em Elaboração
Descrição
Laboratório
Zoologia

Área (m2)

Custo (R$)

de

Galpão para arquivo e
almoxarifado

Fechamento
do
Galpão para oficina
de manutenção de
veículos / garagem
(Ampliação)
Clínica Odontológica
Pós-Graduação
Saúde Coletiva

em

Laboratórios
Engenharia
Computação

de
da

686,42

142.145,98

872,67

188.113,23

665,88

151.954,41

764,40

450.000,00

1.114,08

1.058.376,00

693,08

777.734,00

Benefício
Esta unidade trará, como benefício, um
espaço
voltado
à
exposição
permanente de animais, voltada às
escolas de ensino fundamental e
médio, além dos laboratórios voltados à
pesquisa científica.
Esta construção abrigará toda a
documentação da PROGRAD e
PROAD, além da ampliação do
Almoxarifado Central.
Nesta unidade será instalada uma
oficina para manutenção de veículos,
núcleo de manutenção geral, áudiovisual e setor de manutenção.
Espaço destinado às aulas práticas do
Curso de Odontologia, com espaço
para 02 laboratórios (20 equipos cada).
Espaço destinado à ampliação do
espaço da Pós-Graduação em Saúde
Coletiva da UEFS
Espaço destinado à implantação dos
laboratórios do curso de Engenharia de
Computação da UEFS

Fonte: UNINFRA 2007

Gestão da Frota de Veículos
Assim como diversos outros processos administrativos, a gestão da frota de
veículos da UEFS, até maio de 2007, não obedecia a critérios claros e nem havia um plano
114

UEFS - Relatório de Atividades 2007

de aquisição de veículos. Além do número insuficiente e do péssimo estado de
conservação, a frota da UEFS está composta por veículos muito antigos, que apresentam
defeitos com freqüência, principalmente, os ônibus que conduzem os servidores técnicoadministrativos. Estes veículos são utilizados para atender a serviços administrativos e,
principalmente, a viagens de campo para realização de projetos de ensino, pesquisa e
extensão.
Foi meta principal da atual administração a elaboração de estudos e
levantamentos para a implantação e implementação de políticas de aquisição de veículos
anualmente, visando à renovação completa da frota, para um melhor atendimento à
comunidade universitária.
Quadro 88 – Frota de Veículos da UEFS - 2007
Marca dos veículos
Ônibus Mercedes Benz OH 1635 L
Trator 2 Max Ferry
Caminhonete S10 GM 2.5 S
Fiat Tempra SX
IMP/Toyota Hilux4CD DLX (4x4)
Ford F4000 Turbo 4BT Cabine fechada
Moto Honda CG 125 Cargo
Ônibus Mercedes Benz 0 400 RSE PL
Trator 3 Ursos
IMP/M. BENZ 310D Sprinter M
IMP/M. BENZ 310D Sprinter M
Microônibus Agrale Maxibus MC 075
Ônibus Mercedes Benz/CIFERAL PCIDII U
Wolkswagen Parati 1.8
Wolkswagen Parati 1.8
Ford Escort GL 1.6 F
Ford Escort GL 1.6 F (ambulância)
Ford Escort GLX 16V H
Ford Ranger cabine dupla XL 12F
Renault Master Minibus 16
Fiat Ducato Minibus 016P/127CV/2800
Ford Fiesta 1.6 FLEX
Ford Fiesta 1.6 FLEX
I Ford Ranger XL 13P (4x4)

Placa
JMG 5109
TRT 0002
JMG 1322
JMG 2851
JMQ 1156
JKZ 5710
JKZ 6621
JKZ 6047
TRT 0003
JKZ 7434
JKZ 7433
JKZ 6968
JKZ 7045
JKZ 7205
JKZ 7206
JKZ 8205
JKZ 9737
JPZ 0413
JPZ 1658
JQK 3958
JQS 6108
JQS 6207
JQS 6208
JQS 6206

Ano
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2005
2006
2006
2006

Fonte: UNINFRA / UEFS – 2007

8.4 – Tecnologia da Informação
Nesse momento, quando a Bahia busca firmar-se como um pólo de
desenvolvimento tecnológico nacional, a rede da UEFS contempla uma posição estratégica
para um conjunto de órgãos, unidades de pesquisa e desenvolvimento espalhadas pelo
interior do território baiano, constituindo-se, de fato, em um instrumento único de acesso à
informação para a região do semi-árido. Neste sentido, a implantação do Centro de
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Gerenciamento de Rede da UEFS (CEGRU), com apoio do Departamento de Tecnologia,
Departamento de Ciências Exatas e do Centro de Informática da UEFS, promoverá a
implementação de uma infra-estrutura de atendimento pró-ativa aos grupos de pesquisa, à
comunidade acadêmica e demais centros agregados; a adoção de medidas que promovam
a manutenção da qualidade dos serviços, bem como o aumento no nível de segurança
oferecida pela rede aos seus usuários; o apoio e o suporte a iniciativas científicas
inovadoras que venham buscar, na nova rede mundial de alta velocidade (Internet2) e em
seus recursos computacionais agregados, uma plataforma para o desenvolvimento de novas
tecnologias avançadas. Como um dos resultados acadêmicos deste subprojeto, espera-se a
implantação do Doutorado em Engenharia da Computação e do Mestrado em Ciências de
Computação.
O vertiginoso aumento de recursos computacionais,
disponibilizados tanto no campus, quanto nas unidades
periféricas, e as necessidades quanto ao uso de novas
tecnologias (voz sobre IP, Educação a Distância,
Ambiente Multimídia e Geotecnologias, dentre as mais
importantes) exigem, cada vez mais, que as bandas
disponíveis

para

comunicação

cresçam,

proporcionalmente, às demandas requeridas pela comunidade acadêmica. Sendo assim, o
projeto de modernização da infra-estrutura de rede da UEFS passou a ser uma das
prioridades desta gestão, tendo em vista a situação em que foi encontrada, centrada em
enlaces de baixa velocidade quando comparadas às demandas de comunicação vigentes na
Universidade. Para a consecução deste projeto, que será executado no ano de 2008, foram
captados, junto à SESU/MEC, recursos na ordem de R$ 1.000.000,00.
Para atender às expectativas de criação de redes acadêmicas regionais, na
Bahia, a exemplo da Rede Metropolitana de Salvador ligada à Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP), o projeto prevê a renovação da infra-estrutura da rede da Universidade
através da troca dos seus principais ativos e, principalmente, dos seus links de
comunicação, ampliando suas velocidades, através de uma atualização tecnológica,
dinamizando as atividades acadêmicas e de pesquisa.
Analisando-se o quadro a seguir, observa-se que, em apenas seis meses de
gestão, a atual administração priorizou investimentos para o alcance dos objetivos acima
citados, haja vista a aquisição do item 4 com recursos próprios, considerado de fundamental
importância para a rede de informática.
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Quadro 89 – Investimento em Equipamentos
Descrição

Quantidade

Microcomputadores
Notebooks
Impressoras
Switch principal
Switchs secundários
Unidade de backup
Nobreaks
Monitores
Diversos equipam. do proj. de ampliação e
modernização da rede de informática
Valor total estimado

380
015
155
001
014
001
013
050
008

Vl. Estimado R$
786.585,00
62.160,00
97.270,00
290.000,00
50.000,00
5.000,00
19.000,00
16.500,00
1.000.000,00
2. 326.515,00

Fonte: AEI 2007

Apesar das necessidades consideradas prioritárias na área de T.I., outras foram
avaliadas pela Administração Superior e tidas como relevantes para o desempenho das
atividades meio, sendo realizadas, integralmente, com recursos próprios como demonstra o
quadro abaixo.

Quadro 90 – Demais Investimentos
Descrição
Renovação da Licença do antivírus corporativo - Trend Micro
Aumento do link da Rede Governo 1Mbps.
Instalação de VELOX de 1 Mb no C.C.A.Am. e na Biblioteca Monteiro Lobato
Instalação da Rádio Web da UEFS
Cursos de capacitação
Instalação, relocação e manutenção de pontos de rede
Reestruturação dos servidores, implantação de novo perfil de acesso à rede e
reformulação das regras de segurança de rede.
Lab. de informática reequipados LIS, LFC, LAHIS, NUCAE ,LIAB)
Valor total estimado
Fonte: AEI 2007

Valor Estimado R$
701,20
4.763,06
598,00
2.150,00
6.540,00
61.980,00
50.000,00
107.000,00
233.732,26

Institucionalmente, constata-se uma grande demanda relacionada à área de

software, observando-se o quadro abaixo. Em face do reduzido número de técnicos para
estas atividades, tem-se buscado, obtendo-se êxito, parcerias com os professores e
estudantes do curso de Engenharia da Computação, a exemplo do surgimento de projetos
como o da “Fábrica de Software”, dentre outros. Conta-se, também, com a colaboração de
bolsistas do referido curso, na complementação das atividades deste setor.
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Quadro 91 – Desenvolvimento e Suporte a Sistemas
Descrição
Sistema Acadêmico – SAGRES
Sistema de Planejamento Orçamentário –
SPO
Portal da UEFS
Sistema de Bibliotecas – Pergamum

Sistema de Controle de Acesso ao R.U. –
Bandejão
Sistema de Controle de Vacina contra
Hepatite
Sistema de Controle de Doação de Sangue
Sistema de Publicação Eletrônica de Teses
e Dissertações
Sistema de Controle de Estoque da
Livraria PIDL
Gerenciamento e Manutenção da Rede
UEFS
Gerenciamento e Manutenção do Sistema
de Correio Eletrônico
Fonte: AEI 2007

Finalidade
Propiciar a gestão e o controle dos dados e
informações acadêmicas, pertinentes aos docentes e
discentes, no âmbito da graduação e pós-graduação.
Dar suporte à realização das demandas
orçamentárias pelas unidades acadêmicas e
administrativas, além de compatibilizar e orçar,
institucionalmente essa demanda.
Desenvolver e manter a página web da UEFS,
através da disponibilização de informações e
serviços para os usuários.
Manter o sistema integrado de bibliotecas, disponível
para consultas, reservas e outros serviços
relacionados a todo o acervo bibliográfico
cadastrado.
Controlar e contabilizar o acesso à refeição tipo
bandejão, no que se refere às cotas estabelecidas
para os estudantes.
Desenvolver e aplicar rotinas de manutenção ao
banco de dados para armazenamento das
informações dos usuários destes programas.
Manter e dar suporte tecnológico ao servidor de
dados disponibilizado pelo IBICT.
Permitir o cadastramento e, conseqüentemente, a
facilitação do controle de estoque de todo o acervo
comercializado pela Livraria PIDL.
Monitorar, manter e controlar o acesso de,
aproximadamente, 2.000 computadores aos diversos
servidores e seus respectivos sistemas.
Cadastrar e manter, aproximadamente, 1.800 contas
de e-mail dos três segmentos institucionais.

A partir de maio deste ano, com a posse da nova gestão, adotou-se uma política
de reavaliação de todos os contratos vigentes na área de T.I., o que permitiu a constatação
da ineficiência de alguns, os quais foram encerrados, bem como a adoção de uma política
de revisão e redução nos preços daqueles que precisaram ser renovados, conforme
demonstra o quadro a seguir.
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Quadro 92 – Contratos Terceirizados
Empresa
COMTECH
034/2006
Escrita
054/2006
Malagueta-Net
23
PRODEB
Idéia Digital
057/2006
Ass. Paranaense
de Cultura –
Sistema de
Bibliotecas
PERGAMUM
DATAGEO
60/2006
Tecnotrends
064/2006
Marlin Industrial
Ltda.
034/2007

Objeto
Locação
e
manutenção
preventiva
de
150
computadores com 1 técnico
residente.
Locação e manutenção de 45
impressoras
laser,
com
recarga mensal de toner p/
5.000 impressões mês.
Serviço de acesso à internet –
Campus de Lençóis.
Acesso aos sistemas do
Governo.
Ampliação e manutenção da
rede de dados UEFS c/ 02
técnicos residentes.
Sistema
Pergamum
de
Bibliotecas.

Manutenção com reposição de
peças em computadores e
impressoras c/ 02 técnicos
residentes.
Manutenção nos sistemas
acadêmicos de graduação e
pós-graduação.
Locação
e
manutenção
preventiva
de
150
computadores com 1 técnico
residente.
Serviço de suporte local
referente aos clientes da rede
governo.

UNITECH
Tecnologia de
Informação Ltda.
REDE
GOVERNO
Fonte: UEFS / AEI - 2007

Custo
R$ 18.150,00
mensal

Vencimento/situação
16/07/2007 encerrado

23/12/2007 encerrado
R$ 10.035,00
mensal
R$ 466,00 mensal
R$ 10.500,00
mensal em média
R$ 7.520,00
mensal

30/10/2007 renovado
04/11/2007 renovado
29/11/2007renovado, com
redução de 18,6 % no
valor
29/11/2007renovado

R$ 709,00 mensal

R$ 7.100,00
mensal
R$ 8.738,75
mensal

11/12/2007
renovado,
com redução de 15,5 %
no valor
28/12/2007
renovado,
com disponibilização de
analista
residente
e
redução de custos.
16/07/2008

R$ 10.650,00
30/11/2007 renovado
R$ 107,22

As ações de melhoria da infraestrutura das transmissões de vídeo-conferências, a
partir do aumento do link da Rede Governo, em junho de 2007, que passou de 256 Kbps,
velocidade que também era compartilhada para os sistemas oficiais do governo, para 1
Mbps, além da reestruturação da sala de estúdio, permitiram a realização dos eventos
relacionados no quadro a seguir, dando maior comodidade aos usuários e fortalecendo o
uso desta tecnologia.
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Quadro 93 – Vídeo-Conferências Realizadas
Data

Eventos

07/02/07

Rede Educação com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
Tema: prazo especial para recolhimento do ICMS devido pelos contribuintes vinculados à
campanha de promoção de vendas denominada “Liquida Salvador -2007”.

14/02/07

Atividade pedagógica - Simulação de uma aula telepresencial. Profª Maria Lina Garrido - DLET

01/03/07

Aula de abertura do ano letivo do IATE

03/04/07
03/04/07
07/05/07
13/06/07
14/06/07
22/06/07
01/08/07

Rede Educação com a UNEB
Seminário "A arquitetura Universitária Brasileira em Debate: A proposta da Universidade Nova" Universidade Nova e Ações Afirmativas
Rede Educação com a UNEB
Seminário "A arquitetura Universitária Brasileira em Debate: A proposta da Universidade Nova" Democratização da Universidade e Mundo de Trabalho
Reunião com a Universidade de Sherbrooke no Canadá - Doutorado em Educação
Ministério da Cultura, Secretaria de Fomento à Cultura, através da RNP - Tema: Economia da
Cultura
Ministério da Cultura, Secretaria de Fomento à Cultura, através da RNP - Tema: Conhecimentos
Tradicionais
Ministério da Cultura, Secretaria de Fomento à Cultura, através da RNP - Tema: Propriedade
Intelectual
Rede Educação com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
Tema: parcelamento especial de débitos tributários para fins de ingresso no Simples Nacional.

06/08/07

Rede Educação, Tema: I Encontro de Formação e Qualificação dos Trabalhadores em Educação

15/08/07

Rede Educação, apresentação do Projeto de Ensino Médio
Tema: Educação no Campo

04/09/07

1º Curso de Licitação e Noções de Contratos

04/09/07

1º Curso de Licitação e Noções de Contratos

05/09/07

Rede Educação, Tema: 1º Curso de Licitação e Noções de Contratos

05/09/07

Rede Educação, Tema: 1º Curso de Licitação e Noções de Contratos

06/09/07

Rede Educação, Tema: 1º Curso de Licitação e Noções de Contratos

15/10/07
16/10/07
17/10/07
18/10/07

Rede Educação, Tema: 1ª Videoconferência sobre Inovações nas Contratações de Serviços
Terceirizados e Registro de Preços
Rede Educação, Tema: 1ª Videoconferência sobre Inovações nas Contratações de Serviços
Terceirizados e Registro de Preços
Rede Educação, Tema: 1ª Videoconferência sobre Inovações nas Contratações de Serviços
Terceirizados e Registro de Preços
Rede Educação, Tema: 1ª Videoconferência sobre Inovações nas Contratações de Serviços
Terceirizados e Registro de Preços

24/10/07

Rede Educação, Tema: Educação Física na Educação Básica

24/10/07

Rede Educação, Tema: Educação Física na Educação Básica

07/11/07
07/11/07
19/12/07

Rede Educação, Tema: Concepção de Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio
Rede Educação, Tema: Concepção de Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio
Rede Educação, Tema: Livro Didático: Programas Federais

Fonte: AEI 2007
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