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APRESENTAÇÃO

Nas páginas que seguem são relatadas as principais atividades desenvolvidas na Universidade 
Estadual de Feira de Santana, bem como os seus resultados, no exercício de 2011. A elaboração do 
Relatório de Atividades 2011 da UEFS aconteceu quase que em simultaneidade com a confecção do 
Relatório de Gestão 2007-2011. Aliás, partes das atividades aqui descritas são também apresentadas 
naquele Relatório, isso porque o ano de 2011 (mais precisamente o mês de maio) marca também o 
final da Gestão Mais UEFS 2007 – 2011.

Por esse motivo e com o intuito de facilitar a leitura, optou-se por um Relatório mais enxuto no 
que diz respeito à parte textual e, no que concerne às informações quantitativas, estas foram atuali-
zadas até o mês de dezembro (já que no Relatório de Gestão as atividades se referiam apenas à parte 
do primeiro semestre de 2011). 

A primeira parte do Relatório traz informações relativas ao Ensino de Graduação: aquelas quan-
titativas, referentes ao número de matriculados, egressos, inscritos nos processos seletivos, dentre 
outras, além daquelas qualitativas referentes às Políticas Afirmativas e aos mais diversos Programas 
como o de Monitoria, Formação de Professores e Viagens de Campo.  Outro ponto de destaque no 
ano de 2011, referente ao Ensino de Graduação, é que a UEFS passou a oferecer em seu Processo 
Seletivo vagas para três novos cursos: Licenciatura em Música, Licenciatura em Química Licencia-
tura e Bacharelado em Filosofia. 

 A parte do Relatório que se refere ao Ensino de Pós-Graduação mostra que a oferta de cur-
sos Lato Sensu e Stricto Sensu está alinhado com as Diretrizes Estratégicas Sócio-Econômicas da 
Bahia no que tange à garantia ao acesso e permanência à educação de qualidade, promovendo o de-
senvolvimento, a inclusão social e a diversidade cultural, fortalecendo, dessa forma, a base científica, 
tecnológica e de inovação. Este alinhamento pode ser confirmado com as informações apresentadas 
referentes à oferta de cursos Lato Sensu e Stricto Sensu, à produção científica associada aos cursos 
de pós-graduação Stricto Sensu, aos grupos de pesquisa cadastrados no diretório nacional do CNPq, 
aos projetos de pesquisa cadastrados, ao financiamento externo para o desenvolvimento das ativida-
des de pesquisa na pós-graduação Stricto Sensu , além daquelas informações referentes à iniciação 
científica.

As atividades concernentes à Extensão e à Cultura estão descritas na terceira parte do Relatório. 
A extensão tem sido orientada por princípios que envolvem a democracia, a excelência acadêmica, 
a transparência e, sobretudo, a luta por uma universidade socialmente referenciada. Assim, nessa 
parte do Relatório estão discriminados os projetos e programas extensionistas institucionais e inte-
rinstitucionais; os diversos eventos realizados e apoiados pela Pró-Reitoria de Extensão, merecendo 
destaque a 4ª Feira do Livro e a VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ainda nessa parte do 
Relatório são descritas as atividades desenvolvidas pela Universidade Aberta à Terceira Idade que, 
sobremaneira, vem contribuindo para a reinserção do idoso no contexto social e na construção da 
autonomia, estreitando as relações entre qualidade de vida, saúde e trabalho. 

Já as atividades de Cultura desenvolvidas pela UEFS estão a cargo do Centro Universitário de 
Cultura e Arte que é responsável pela concepção e implementação da política cultural da instituição 
e que se caracteriza pela busca da valorização e difusão das diferentes linguagens artísticas e formas 
de expressão cultural. Dentre as diversas e importantes atividades desenvolvidas no ano de 2011 
destacam-se a Caminhada do Folclore, o Projeto Bando Anunciador, o Aberto do CUCA, as ativi-
dades comemorativas ao dia Internacional da Animação, o tributo a Luiz Gonzaga e o Festival de 
Sanfoneiros.

Na quarta parte do Relatório, as atividades de três outros setores da UEFS, que também têm 
caráter extensionistas são relatadas: as do Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirense, as 
do Observatório Astronômico Antares e a da Assessoria Especial de Relações Institucionais.
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As ações referentes ao Planejamento e Administração seguem relatadas na quinta parte deste 
Relatório. Inicia-se com as Comissão Própria de Avaliação, que busca identificar fatores que inter-
ferem positiva ou negativamente no desempenho da Instituição, fornecendo subsídios para a com-
preensão da sua realidade e favorecendo a gestão acadêmico-administrativa, seguidas das ações da 
Estatuinte e do cerimonial Universitário.
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A INSTITUIÇÃO

MISSÃO

A UEFS tem por missão produzir e difundir o conhecimento, assumindo a formação integral do 
homem e de profissionais cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, pro-
movendo a interação social e a melhoria da qualidade da vida, com ênfase na região do semi-árido.

VISÃO DE FUTURO

A Universidade Estadual de Feira de Santana manterá sua condição de universidade pública, 
gratuita e autônoma. Terá credibilidade como instituição de ensino de graduação e pós-graduação 
de qualidade, com linhas de pesquisa consolidadas, produção científica relevante e com atividades 
extensionistas transformadoras da sociedade na qual está inserida. A UEFS fortalecerá a sua posição 
de excelência em estudos do semi-árido.
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ENSINO DE GRADUAÇÃO 

A Busca da Excelência Acadêmica é um dos eixos temáticos que orientam as ações da atual ges-
tão da UEFS. Nesse particular, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD, ao longo de 
2011, buscou desenvolver ações que viabilizassem a consolidação da UEFS como espaço de produção 
e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante.

Nesse âmbito, insere-se o esforço de definição de políticas de qualificação dos cursos de gradu-
ação, através de uma série de propostas e ações que denotam políticas articuladas de apoio e desen-
volvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como apontam para a construção coletiva de 
ambiente crítico e construtivo do conhecimento, do comprometimento social, da cidadania.

Nesse contexto, no ano de 2011, a UEFS passou a oferecer em seu Processo Seletivo vagas para 
três novos cursos, quais sejam: Licenciatura em Música (20 vagas), Licenciatura em Química (30 
vagas) e Licenciatura e Bacharelado em Filosofia (40 vagas).

Essa ampliação na oferta, vale ressaltar, foi possível após a análise dos dados apresentados pela 
Comissão constituída pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), para 
proceder a estudos e apresentar relatório sobre as possibilidades e a viabilidade de aumento de vagas 
de graduação na UEFS. A Comissão levou em consideração os recursos humanos, a infraestrutura 
demandada e disponibilizada, a participação e interesse dos Departamentos envolvidos e a reserva 
orçamentária da UEFS para 2011.

Além disso, a referida comissão deliberou sobre a implantação dos cursos de Agronomia e Psi-
cologia em 2011 com perspectiva de implantação no ano de 2012.

PROCESSO SELETIVO

Os novos três novos cursos oferecidos pela UEFS a partir de 2011 em seu Processo Seletivo para 
Acesso ao Ensino Superior fez com que houvesse um aumento de 90 vagas em sua oferta semestral, 
fazendo parte do seu leque de oferta 25 cursos; destes, 23 (vinte e três) são semestrais e 2 (dois) são 
oferecidos anualmente. 

 Vale ressaltar que, em 2011, o Curso de Engenharia de Computação passou a ter periodicidade 
semestral.

As Tabelas 01 e 02 apresentam informações quantitativas, referentes ao ano de 2011 e a sua 
comparação com o ano imediatamente anterior, que dizem respeito tanto ao número de inscritos no 
Prosel como ao número de matriculados nos cursos de graduação, além da relação candidato/vaga 
por curso.

TABELA 01 - RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROSEL 2011.1 e 2011.2 CANDIDATO/VAGA POR CURSO

CURSOS
N.º DE VAGAS

N.º DE INSCRITOS
CANDIDATO VAGA

RELAÇÃO

2011.1 2011.2 2011.1 2011.2 2011.1 2011.2

Bacharelado em Administração 40 40 848 703 21,2 17,57

Bacharelado em Ciências Contábeis 40 40 600 543 15 13,57

Bacharelado em Ciências Econômicas 40 40 337 273 8,42 6,82

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas* 30 - 551 - 18,36 -

Bacharelado em Direito 40 40 1.747 1.867 43,67 46,67

Bacharelado em Enfermagem 40 40 1.038 1.188 25,95 29,7

Bacharelado em Engenharia Civil 40 40 1.213 1.360 30,32 34

Bach. em Engenharia da Computação** 40 40 544 506 13,6 12,65

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 40 40 317 399 7,92 9,97
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CURSOS
N.º DE VAGAS

N.º DE INSCRITOS
CANDIDATO VAGA

RELAÇÃO

2011.1 2011.2 2011.1 2011.2 2011.1 2011.2

Bacharelado em Medicina* 30 - 3.192 - 106,4 -

Bacharelado em Odontologia 30 30 831 1140 27,7 38

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 40 40 545 478 13,62 11,95

Lic. e Bacharelado em Filosofia*** 40 40 269 140 6,72 3,5

Lic. e Bacharelado em Física 40 40 86 56 2,15 1,4

Lic. e Bacharelado em Geografia 40 40 239 224 5,97 5,6

Licenciatura em Letras com Espanhol 20 20 124 89 6,2 4,45

Licenciatura em Letras com Francês 15 15 29 39 1,93 2,6

Licenciatura em Letras com Inglês 20 20 125 86 6,25 4,3

Licenciatura em Letras Vernáculas 40 40 211 149 5,27 3,72

Licenciatura em Educação Física 40 40 474 353 11,85 8,82

Licenciatura em História 40 40 334 285 8,35 7,12

Licenciatura em Matemática 40 40 156 120 3,9 3

Licenciatura em Música*** 20 20 195 73 9,75 3,65

Licenciatura em Pedagogia 40 40 361 294 9,02 7,35

Licenciatura em Química*** 30 30 153 108 5,1 3,6

TOTAL 875 815 14519 10473 16,59 12,85
Fonte:UEFS/PROGRAD/CSA,2011
* Cursos oferecidos anualmente.
** Curso oferecido semestralmente a partir de 2011.2
*** Cursos ofertados a partir  do Processo Seletivo 2011.1.

TABELA 02 - COMPARATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS VIA PROSEL 2010.2, 2011.1 e 2011.2

CURSOS PROSEL 2010.2
PROSEL 
2011.1

PROSEL 
2011.2

Bacharelado em Administração 40 41 40

Bacharelado em Ciências Contábeis 40 40 40

Bacharelado em Ciências Econômicas 39 40 40

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas* - 30 29

Bacharelado em Direito 40 42 41

Bacharelado em Enfermagem 41 40 42

Bacharelado em Engenharia Civil 41 40 42

Bach. em Engenharia da Computação** - 41 40

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 41 40 40

Bacharelado em Medicina * - 30 32

Bacharelado em Odontologia 31 32 31

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 37 41 41

Lic. e Bacharelado em Filosofia*** - 40 40

Lic. e Bacharelado em Física 31 17 25

Lic. e Bacharelado em Geografia 40 40 41

Licenciatura em Letras com Espanhol 20 20 20

Licenciatura em Letras com Francês 15 8 15

Licenciatura em Letras com Inglês 20 20 20

Licenciatura em Letras Vernáculas 40 40 40

Licenciatura em Educação Física 40 40 40

Licenciatura em História 40 39 42

Licenciatura em Matemática 41 40 40
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CURSOS PROSEL 2010.2
PROSEL 
2011.1

PROSEL 
2011.2

Licenciatura em Música*** - 20 17

Licenciatura em Pedagogia 40 39 40

Licenciatura em Química*** - 30 30

Total 677 850 868
Fonte:UEFS/PROGRAD/CSA,2011
*A matrícula nos cursos de Medicina e Farmacia corresponde ao período 2011.1.
** Curso oferecido semestralmente a partir de 2011.2
***  Cursos oferecidos a partir de 2011.1.

REINTEGRAÇÃO E REINGRESSO 

Destinados a ex-alunos da UEFS, os Programas de Reintegração e de Reingresso é voltado para 
todos os Cursos oferecidos pela Universidade.

O Programa de Reingresso é reservado aos estudantes que concluíram o curso na instituição em 
uma das modalidades (Bacharelado ou Licenciatura) e solicitam o retorno para plenificação ou para 
concluir os estudos em outra modalidade. O Programa de Reintegração, por seu turno, é voltado 
àqueles estudantes 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).

Nesses dois Programas, o processo de seleção se vale da avaliação do Histórico Escolar, sob a 
responsabilidade dos Colegiados de Curso e posterior aprovação no CONSEPE.

 A Tabela 03 demonstra o número de inscritos e selecionados nos Programas de Reintegração 
e Reingresso em 2011.

TABELA 03 - DEMONSTRATIVO DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PELO PROGRAMA 
DE REINTEGRAÇÃO E REINGRESSO 2010-2011

CURSO
VAGAS

CANDIDATOS 
INSCRITOS

CANDIDATOS CONVO-
CADOS

2010 2011 2010 2011 2010 2011

REINTEGRAÇÃO ***

Bacharelado em Administração 4 8 6 3 4 2

Bacharelado em Ciências Contábeis - 5 - 12 - 5

Bacharelado em Ciências Econômicas 4 8 7 5 4 4

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas - 4 - - - -

Bacharelado em Direito - 5 - 1 - -

Bacharelado em Enfermagem 1 4 1 - 1 -

Bacharelado em Engenharia Civil 4 8 5 2 3 2

Bach. em Engenharia da Computação* - 4 - 1 - 1

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 4 8 - -  - -

Bacharelado em Medicina* - 3 - - - -

Bacharelado em Odontologia 3 4 - - - -

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 4 8 - - - 1

Lic. e Bacharelado em Filosofia** - - - -  - -

Lic. e Bacharelado em Física 8 8 2 2 - 3

Lic. e Bacharelado em Geografia 4 8 2 3 2 3

Licenciatura em Letras com Espanhol 2 4 3 - 2 1

Licenciatura em Letras com Francês 2 4 1 2 1 1

Licenciatura em Letras com Inglês 2 4 - 1 - 2

Licenciatura em Letras Vernáculas 4 8 - 1 - 1
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CURSO
VAGAS

CANDIDATOS 
INSCRITOS

CANDIDATOS CONVO-
CADOS

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Licenciatura em Educação Física 4 8 1 1 1 1

Licenciatura em História 4 8 2 3 2 -

Licenciatura em Matemática 4 8  - 3 - -

Licenciatura em Música** - -  - - - -

Licenciatura em Pedagogia 4 8 - - - -

Licenciatura em Química** - - - - - -

SUBTOTAL 62 137 30 40 20 27

REINGRESSO ****

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 4 4 2 3 1 3

Lic. e Bacharelado em Geografia 4 4 4 1 3 1

Licenciatura em Física - 2 - 2 - 1

TOTAL 70 147 36 46 24 32

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.
* Cursos oferecidos anualmente. A partir de 2011 o Curso d Engenharia de Computação passou a ser ofertado semestralmente.
** Cursos oferecidos a partir de 2011.1.
*** Reintegração é o processo através do qual o discente que perdeu a vaga pode readiquiri-la, vide Resolução 129/09.
**** Reingresso é o processo através do qual o discente poderá se matricular na segunda Modalidade do mesmo Curso após ter 
concluído a primeira modalidade. Participam deste processo os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, Licen-
ciatura e Bacharelado em Geografia e Licenciatura e Bacharelado em Física.

POLÍTICAS AFIRMATIVAS

Duas diretrizes fundamentais têm guiado as ações da Gestão da UEFS, desde 2007, no campo 
do acesso e permanência estudantil. Primeiro, tem-se considerado que as iniciativas nessa área de-
vem promover igualdade de condições de estudo e permanência para os estudantes que ingressam, 
independente de sua classe social de origem. Segundo, privilegia-se o diálogo, a participação e a 
co-gestão das políticas de acesso e permanência. São evidentes as várias conquistas que se tem acu-
mulado nos últimos cinco anos. Uma das mais significativas é a consolidação de uma Comissão de 
Políticas Afirmativas. 

São frutos dessa política a construção de uma Residência Universitária Indígena, ampliação da 
residência convencional, a viabilização do sistema bandejão com refeições subsidiadas e a redefinição 
do número, do valor e do caráter das bolsas Arte e Cultura, Estágio Acadêmico e Auxílio, garantin-
do que os trabalhos realizados pelos bolsistas contribuam efetivamente para sua formação na área 
correlata ao curso em que estão matriculados, o que nem sempre ocorria antes.

SISTEMA DE COTAS

Ainda como parte dessas Políticas Afirmativas, a partir do ProSel 2007, após um longo processo 
que se iniciou em 2003, parte dele provocado pela comunidade externa (movimento negro organiza-
do de Feira de Santana) e parte dele oriundo da própria Universidade, a UEFS estabeleceu cotas de 
50% das vagas dos cursos de graduação da instituição para estudantes de escola pública, sendo 80% 
dessas vagas para os auto-declarados negros (pretos e pardos) e mais duas vagas para indígenas e/
ou quilombolas. 

A Tabela 04 traz um comparativo do quantitativo dos alunos matriculados pelo sistema de cotas 
nos anos de 2010 e 2011.
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TABELA 04 - DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS PELO SISTEMA DE COTAS

CURSO
COTISTAS ****

TOTAL
2010 2011

Bacharelado em Administração 40 42 82

Bacharelado em Ciências Contábeis 44 40 84

Bacharelado em Ciências Econômicas 40 39 79

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas* - 15 15

Bacharelado em Direito 40 43 83

Bacharelado em Enfermagem 43 41 84

Bacharelado em Engenharia Civil 41 42 83

Bach. em Engenharia de Computação** - 42 42

Bacharelado em Engenharia de Alimentos* 41 40 81

Bacharelado em Medicina* - 17 17

Bacharelado em Odontologia 33 33 66

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 42 42 84

Lic. e Bacharelado em Filosofia*** - 42 42

Lic. e Bacharelado em Física 38 26 64

Lic. e Bacharelado em Geografia 52 62 114

Licenciatura em Letras com Espanhol 30 32 62

Licenciatura em Letras com Francês 25 16 41

Licenciatura em Letras com Inglês 21 21 42

Licenciatura em Letras Vernáculas 56 56 112

Licenciatura em Educação Física 46 50 96

Licenciatura em História 53 52 105

Licenciatura em Matemática 59 52 111

Licenciatura em Música*** - 23 23

Licenciatura em Pedagogia 58 53 111

Licenciatura em Química*** - 33 33

TOTAL 802 954 1756

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.
* Cursos oferecidos anualmente.
**  A partir de 2011 o Curso de Engenharia de Computação passou a ser ofertado semestralmente.
*** Cursos oferecidos a partir de 2011.1.
**** Segundo o Edital do PROSEL 2011.1 foram oferecidas 815 vagas, sendo reservadas mais duas, em cada curso, para membros de 

grupos indígenas e/ou da comunidade quilombola, conforme Resolução CONSU 034/06, art. 1º, inciso III.

TRANSFERENCIAS INTERNAS E EXTERNAS 

Duas vezes por ano a UEFS realiza Processo Seletivo de Transferências Interna e Externa, 
destinados a estudantes oriundos da UEFS e de outras Instituições, respectivamente.  Na realização 
desses Processos são utilizadas normas internas, aprovadas pelo CONSEPE, que dão demarcação a 
esse processo.

Com destaque para o curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos que disponibilizou 24 
vagas no ano de 2011, as Tabela 05 e 06  apresentam os dados referentes ao número de ingressos nos 
cursos de graduação da UEFS pelo Processo de Transferência.

TABELA 05 - DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE TRANSFE-
RENCIA - 2011.1

CURSOS VAGAS INSCRITOS CONVOCADOS ABSTENÇÕES

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 5 6 - 0

Bacharelado em Ciências Contábeis 3 20 - 3

Bacharelado em Direito 3 101 3 8
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CURSOS VAGAS INSCRITOS CONVOCADOS ABSTENÇÕES

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 12 3 - 1

Lic. e Bacharelado em Física 10 0 - 0

Licenciatura em Letras com Francês 1 0 - 0

Licenciatura em Letras com Inglês 6 3 2 1

TOTAL 40 133 5 13
Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.

TABELA 06 - DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE TRANSFE-
RENCIA - 2011.2

CURSOS VAGAS INSCRITOS CONVOCADOS ABSTENÇÕES

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas 4 6 - 0

Bacharelado em Ciências Contábeis 2 8 2 1

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 12 2 - 1

Bacharelado em Enfermagem 1 11 1 5

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas 3 10 3 2

Lic. e Bacharelado em Física 10 2 - 0

Licenciatura em História 5 6 1 0

TOTAL 37 45 7 9

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.

EGRESSÃO E EVASÃO

São considerados evadidos (de cursos) da UEFS o estudante que se encontravam matriculados 
e, por algum motivo, abandonaram o curso, realizaram transferência (interna ou externa) ou tran-
camento ou ainda cancelaram a vaga na Instituição. Alunos Egressos da UEFS, por sua vez, são 
aqueles que concluíram (colaram grau) algum curso da Instituição.

As Tabelas 07 e 08 em anexo trazem as informações referentes ao quantitativo de alunos egres-
sos e evadidos da UEFS no ano de 2011. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – ProForma 

O Programa Especial de Formação para Professores da UEFS, (ProForma), em parceria com a 
Secretaria de Educação do Estado (SEC) e Instituto Anísio Teixeira (IAT) e com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), comprometido em contribuir para a me-
lhoria da qualidade do ensino da Educação Básica, oferece cursos de Licenciatura destinados a pro-
fessores da rede pública de ensino, com o objetivo de proporcionar formação necessária ao exercício 
da docência no ensino fundamental e no ensino médio.

Nesse sentido, o ProForma oferece, no campus da UEFS, na modalidade modular/presencial, os 
cursos de Licenciatura em Artes, Letras Vernáculas, Letras com Espanhol e Ciências Biológicas, no 
âmbito do Programa de Formação Inicial do Estado da Bahia, totalizando 200 vagas; e os cursos 
de Licenciatura em Artes, Letras Vernáculas, Letras com Inglês, Ciências Biológicas, Matemática 
e Educação Física, no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR), totalizando 300 vagas.

Essas informações podem ser visualizadas na Tabela 09.

PROGRAMAS DE BOLSA MONITORIA 

O Programa de Monitoria da UEFS tem como objetivos propiciar ao estudante de gradua-
ção a oportunidade de engajar-se em plano de trabalho de atividades de ensino, que possibilitem o 
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aperfeiçoamento do conhecimento e do desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis à sua 
formação acadêmica e profissional; criar condições de aperfeiçoamento teórico e desenvolvimento de 
habilidades relacionadas à atividade docente, além de estabelecer práticas e experiências pedagógicas 
que permitam a interação dos estudantes monitores com o corpo docente, discente e administrativo.

A Tabela 10 apresenta como estão distribuídas as Bolsas Monitorias entre os nove departamen-
tos da UEFS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

Este Programa, em estreita relação com o MEC/CAPES, tem como objetivo fomentar a ini-
ciação à docência de estudantes dos cursos de Licenciatura da UEFS, aumentando a convivência 
do graduando com o cotidiano do exercício da função docente, em condições criativas e diversifica-
das, estimulando sua permanência na docência, como carreira profissional, contribuindo, assim, para 
ajustar as ofertas às demandas da rede pública, minimizando as carências de professores da educação 
básica.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET SAÚDE

PET-SAÚDE DA FAMÍLIA - EDITAL 2009 (Vigência 2009 a 2011) – Em 2009 a UEFS con-
correu e obteve aprovação no Edital do PET-Saúde, cujos objetivos são: Propiciar o desenvolvimento 
de atividades acadêmicas no âmbito da Atenção Básica orientadas pelos princípios da indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração ensino-serviço-comunidade, mediante 
Grupos de Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar, bem como promover a 
formação acadêmica dos discentes de graduação em cursos da área de Saúde da UEFS, a partir de 
experiências teórico-práticas na Atenção Básica, com enfoque na Estratégia Saúde da Família. A 
vigência deste Edital estendeu-se até março de 2011, favorecendo a ampliação do Programa para 10 
(dez) Grupos de Aprendizagem Tutorial (10 tutores, 60 preceptores, 120 estudantes bolsistas e 180 
estudantes voluntários). 

PET – SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Edital 2010 (Vigência 2010 a julho de 2012) - 
Em 2011, durante a vigência do Edital dos Ministérios da Saúde e da Educação, a UEFS, através da 
Prograd e do Departamento de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de 
Santana, deu continuidade ao PET-Saúde / Vigilância em Saúde iniciado em 2010, envolvendo 02 
tutoras, 04 preceptoras e 16 estudantes bolsistas dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontolo-
gia, Farmácia, Educação Física e Ciências Biológicas. O PET-Saúde / Vigilância em Saúde tem como 
objetivo propiciar o desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Vigilância em Saúde 
orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração 
ensino-serviço-comunidade e das áreas de VE, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador, me-
diante Grupos de Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.

PET-SAÚDE / SAÚDE MENTAL, CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - Edital 2010 
(Vigência 2010 a março de 2012). A UEFS, através da Prograd e do Departamento de Saúde, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, enviou projeto para concorrer à 
seleção do PET-Saúde/Saúde Mental/Crack e obteve a aprovação de dois Grupos Tutoriais (com 
bolsas para 2 professoras tutoras, 4 preceptores e 24 estudantes), os quais desenvolvem atividades de 
ensino, pesquisa e extensão voltadas à Rede de Atenção à Saúde Mental (CAPS/NASF) no município 
de Feira de Santana, articuladas aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, orientadas pelos 
princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da interdisciplinaridade.
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PRÓ-SAÚDE E PET-SAÚDE UEFS NA REDE SUS DE FEIRA DE SANTANA: ABORDAGEM 
INTEGRAL DAS LINHAS DE CUIDADO 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES), considerando as disposições legais pertinentes, publicou o Edital n° 24, de 
15/12/2011, convidando à apresentação de propostas com vistas à seleção de projetos de Institui-
ções de Educação Superior em conjunto com Secretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde para 
participação no Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saú-
de) articulado ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde. A UEFS aguarda 
o Parecer técnico da proposta enviada pela PROGRAD.

 Estes Programas têm como pressupostos a consolidação da integração ensino-serviço-comuni-
dade e a educação pelo trabalho.

A articulação destas iniciativas visa:
(1) à reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem integral do proces-

so saúde-doença, promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino-
-aprendizagem e de prestação de serviços de saúde à população; e

(2) a fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o serviço público de 
saúde caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, 
bem como de iniciação ao trabalho e formação de estudantes de cursos de graduação da área da saú-
de, tendo em perspectiva a qualificação da atenção e a inserção das necessidades dos serviços como 
fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas IES.

Consórcio Bahia, Coord. da UAB e implantação do NESTIC e do Comitê de EaD/TIC 

Em maio de 2010, a UEFS celebrou Acordo de Cooperação Técnica 01/2010 com a CAPES / 
UAB, o qual estabelece o compromisso entre as instituições na implementação do Sistema Univer-
sidade Aberta do Brasil – UAB, com vigência de cinco anos. Em julho de 2010 a UEFS foi selecio-
nada pela CAPES no Edital do Termo de Referencia para Apoio financeiro às Instituições Públicas 
de Ensino Superior participantes do Sistema UAB para a aquisição de equipamentos e mobiliário 
(R$228.135,59); visando equipar núcleos de educação a distância, coordenação de cursos, salas de tu-
toria e polos de apoio presencial com a finalidade de melhorar a infraestrutura dos cursos oferecidos 
no âmbito do Sistema UAB.

Para 2011, foi aprovado no Consepe a oferta do Programa Piloto dos Cursos de Licenciatura 
(Letras/Português e Pedagogia), em parceria com o Polo de Apoio Presencial de Pintadas-BA:

Ano de Início Nome do Curso Modalidade Nome e UF dos Polos Atendidos Alunos *
2011 Pedagogia Licenciatura Pintadas-BA 50
2011 Letras Português Licenciatura Pintadas-BA 50

TOTAL 100
* Número total de alunos previstos (a serem selecionados no primeiro semestre de 2013) para o período letivo de 

2013.1.

Visando capacitar o corpo docente técnico administrativo da UEFS e representantes do pólo 
presencial de Pintadas para a oferta do Curso Piloto, a Prograd / Coordenação da UAB, promoveu 
um Curso de Aperfeiçoamento em EaD (Novembro/2010 a março/2011), com carga horária de 154 
horas, com 91 inscritos.
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VIAGENS DE CAMPO 

As Viagens de Campo são instrumentos didáticos de grande importância na formação do gra-
duando em diversas áreas de conhecimento. Constituem-se em um dos aspectos distintivos da vida 
universitária, tanto para professores, quanto para estudantes.

As informações das viagens de campo referentes aos anos de 2011 podem ser vizualizadas na 
Tabela 13.

COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO 

A Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) é um setor ligado à PROGRAD que tem como 
principal função a organização e aplicação de processos seletivos variados realizados na UEFS.

Entre os diversos processos sob a responsabilidade da CSA estão as inscrições, aplicação, cor-
reção e divulgação de Processos Seletivos para Ingresso ao Ensino Superior, realizados semestral-
mente através de vestibulares e de Transferências Internas e Externas. A CSA também tem sob 
sua responsabilidade as inscrições dos processos de concurso e seleção de professores do quadro da 
UEFS, que serão locados nos 9 (nove) Departamentos existentes na instituição, ficando também 
responsável pela inscrição de estudantes-candidatos a Bolsas Monitorias e Pets, programas esses da 
própria UEFS e de convênios firmados com a CAPES/MEC. 

Excetuando-se a tarefa de elaborar, imprimir e encadernar provas, todas as demais etapas dos 
processos seletivos realizados pela UEFS, como a inscrição de candidatos, aplicação e correção das 
provas objetivas, provas de títulos, classificação e divulgação de resultados, é realizada sob responsa-
bilidade da equipe da Coordenação de Seleção e Admissão. Ressaltamos que o único processo seletivo 
realizado totalmente pela CSA é o Processo para seleção de candidatos à transferência interna e 
externa para os cursos de graduação, para o qual a CSA executa, além das etapas já mencionadas, a 
elaboração, impressão e encadernação de provas.

Para a realização das tarefas relacionadas à execução dos concursos e seleções, a CSA conta 
com infra-estrutura de espaço físico e equipamentos, incluindo os recursos de informática utilizados 
no processamento dos dados e leitura óptica das folhas de resposta. No entanto, todo o material de 
aplicação e de consumo é adquirido periodicamente com base na estimativa de candidatos para cada 
processo.

Em cada processo realizado pela CSA, a equipe de aplicação conta pontualmente com a colabo-
ração de um quantitativo variável de pessoal para atividades especificamente realizadas na aplicação 
e correção de provas. O trabalho de aplicação envolve 20 a 30 diferentes funções ou atribuições. A 
definição da equipe é feita, em sua maioria (especialmente coordenadores de aplicação e fiscais), por 
sorteio, tendo como base um banco de dados de inscrição de voluntários. Esse banco de dados é cria-
do especialmente para cada processo e constituído a partir de inscrição presencial realizada no Cam-
pus Universitário, aberto preferencialmente para membros da comunidade universitária (servidores 
docentes, não docentes, discentes e prestadores de serviço).
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ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO  

A oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu está em consonância com as 
Diretrizes Estratégicas Sócio-Econômicas da Bahia no que tange à garantia ao acesso e permanência 
à educação de qualidade, promovendo o desenvolvimento, a inclusão social e a diversidade cultural, 
fortalecendo, dessa forma, a base científica, tecnológica e de inovação.

 Processos continuados de mudanças nos cursos de programas de pós-graduação da UEFS vêm 
permitindo a implementação de novos cursos, fortalecimento dos existentes e índices crescentes de 
produtividade dos programas com estratégias de organização do fluxo acadêmico, discussão e reo-
rientação dos projetos dos Cursos Latu Sensu e o reordenamento dos Programas de Pós-graduação 
Stricto Sensu.

A UEFS oferta cursos de Pós-Graduação Lato Sensu desde 1982. Este formato surgiu incentiva-
do pela instituição como agregador de núcleos para futuros projetos de programas de pós-graduação 
Stricto Sensu, ou para funcionarem como cursos de formação contínua. A recente admissão de cursos 
baseados na Educação à Distância, destinados a fortalecer redes de cooperação e absorver demandas 
sociais específicas de qualificação profissional, vêm trazer novo fôlego a esta modalidade de formação 
acadêmica.

OFERTA DE CURSOS E VAGAS

Como resultado do fluxo natural das atividades acadêmicas, da disponibilidade de docentes e da 
nucleação de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, os cursos de pós-graduação Lato Sensu apre-
sentam decréscimo do número de cursos ofertados, quando comparada à série temporal, bem como 
do número de acadêmicos matriculados. Essas informações podem ser vizualizadas nas Tabelas 14 
e 15. No ano de 2011, a redução em matrículas foi de 19,11% e 63,51%, quando comparados com os 
anos de 2010 e 2008, respectivamente. É natural que, com o fortalecimento dos Programas de Pós-
-graduação Stricto Sensu, e aumento do número de cursos e docentes nesta modalidade, os cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu tenham reduzido tanto em número de cursos quanto em número de 
matrículas.

Em 2011, alguns cursos não ofertaram novas vagas, enquanto que outros voltaram a ser ofer-
tados, processo usual de cursos que ofertam apenas uma turma de cada vez. É importante ressaltar 
que, hoje, cursos da área de Educação, Geografia e História, Matemática e Astronomia, Estudos 
Linguísticos e Desenho, têm possibilitado a criação de propostas similares em Programas de Pós-
-Graduação Stricto Sensu, ou foram alvo de submissão de propostas de programas para a CAPES. 
Alguns dos cursos ofertados em 2011, como o de Línguas e Literatura Francófonas têm destaque 
pelo ineditismo da proposta.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Resultado de uma política institucional de fomento contínuo à qualificação docente, bem como 
da entrada de doutores no quadro institucional, mediante concursos públicos, os Programas de Pós- 
Graduação Stricto Sensu estão distribuídos em sete dos nove Departamentos da UEFS.

Três cursos apresentam conceitos crescentes de avaliação pela CAPES e, pelo menos um já 
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apresenta direcionamento de atividades de internacionalização para permitir o avanço do conceito. 
Os outros onze cursos apresentam conceito três, sendo que destes, quatro constituem-se de 

propostas recém implantadas, com destaque para a modalidade Mestrado Profissional, ou de im-
plantação recente, o que justifica os conceitos-base. Os sete cursos restantes, que mantêm o conceito 
três, estão em fase de consolidação. Um dos Programas, mesmo com conceito 3, em função do fluxo 
de docentes, atingiu índices de produtividade que permitiram o envio de proposta de curso de dou-
torado em 2012.

A UEFS encerra o ano de 2011 com 14 cursos de Mestrado Institucionais, entre acadêmicos e 
profissionais, e três cursos de Doutorado, totalizando 17 cursos institucionais. Além disso, participa 
de 05 Programas interinstitucionais (03 doutorados em rede e um DINTER), dois mestrados acadê-
micos e um mestrado profissional em rede. Totalizando 07 doutorados e 17 mestrados. 

Para 2012 está previsto o envio de seis novas propostas para análise pela CAPES, sendo dois 
Mestrados Profissionais, três Mestrados Acadêmicos e um Doutorado. Se recomendadas, as novas 
propostas representarão um crescimento significativo no número de cursos de pós-graduação na 
UEFS.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA ASSOCIADA AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU

Para este relatório, foi computada a produção científica representada pelas dissertações e teses 
defendidas, bem como os artigos científicos publicados em periódicos indexados na base Qualis Pe-
riódicos da CAPES, conforme informados pelos programas de pós-graduação em seus relatórios 
anuais de produção (Coleta CAPES). A Tabela 16 apresentam o número de dissertações de mestrado 
e teses de doutorado defendidas por discentes dos Programas de Pós-Graduação da UEFS no perío-
do de 2008 a 2011. A publicação em periódicos científicos de expressão nacional e internacional, de 
certa forma contemplados na indexação realizada pela Qualis-CAPES, constitui-se ainda um desafio 
para os Programas de Pós-Graduação da UEFS. O esforço de publicação se dá em dois pólos dife-
renciados, sendo que um é constituído do número de publicações, enquanto que o outro esforço se dá 
na qualidade dos periódicos em que se publica. 

Salienta-se que determinadas áreas, notadamente das ciências humanas e sociais, tem nos livros, 
por exemplo, uma maior expressão da sua produção. Iniciativas institucionais dos últimos anos, por 
exemplo, a dinamização do trabalho da Editora Universitária, o pagamento de traduções de artigos 
apresentado pelos docentes em revistas internacionais, o apoio editorial e financeiro para a publica-
ção de revistas e livros do diversos programas, tem demonstrado resultados no expressivo aumento 
dos diversos tipos de produções bibliográficas e técnicas.

GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO DIRETÓRIO NACIONAL DO CNPq

No ano de 2011, a UEFS totalizou 128 grupos de pesquisa cadastrados na base de dados do Con-
selho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), o que representou um crescimento de 4,9% 
no número de grupos. Por outro lado, o aumento do número de pesquisadores e de estudantes foi 
da ordem de 13,8% e 10,5%, respectivamente. A atuação dos referidos grupos com parcerias nacio-
nais e internacionais tem possibilitado a qualificação docente, com o desenvolvimento de pesquisas 
articuladas e a capacidade de angariar recursos em agências de fomento (FAPESB, CNPq, CAPES, 
entre outras).
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PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS

Dos 467 projetos na base da PPPG, 51,4% contam com financiamento externo à UEFS, de-
monstrando a capacidade dos docentes envolvidos em competir nos diferentes editais de fomento à 
pesquisa (Tabela 19), envolvendo um total de 600 pesquisadores docentes.

Em 2011, os diferentes departamentos da UEFS contribuíram com o aumento de 5,9% no nú-
mero de projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) em relação ao 
ano de 2010, com envolvimento de pesquisadores e estudantes. 

No ano de 2011 a PPPG articulou, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 
(FAPESB), a captação de recursos para complementar o Programa de Financiamento Interno de 
Pesquisa, somando, aos R$ 300.000,00 disponibilizados pela UEFS, outros R$ 300.00,00 para Edital 
a ser realizado em 2012. Este programa, que vai para sua terceira edição, representa um incentivo 
aos pesquisadores que ainda não têm currículos competitivos para submissão de projetos em agên-
cias de fomento.

FINANCIAMENTO EXTERNO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PES-
QUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Além dos recursos aportados para o desenvolvimento de pesquisa que, em parte substancial, 
são captados por docentes vinculados aos Programas de Pós-Graduação da UEFS, estes programas 
contaram também, em 2011, com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP/CA-Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP/CA-
PES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) / Secretaria de Estado da Ciência e Tecno-
logia (SECTI), como apresentados nas Tabelas 20 e 21. Estes recursos somaram R$ 10.574.423,00, 
(dez milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais), sendo 81,1%, 
14,2% e 4,7% captados juntos a FINEP, SECTI e CAPES, respectivamente.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os programas de Iniciação Científica, em suas diferentes modalidades, vêm possibilitando que 
jovens do ensino médio (Iniciação Científica Júnior) e graduandos (Iniciação Científica nos progra-
mas PIBIC, PROBIC, PEVIC) de cursos em diferentes áreas do conhecimento, recebam formação de 
iniciação à pesquisa, mas também com grande estímulo à integralização da formação acadêmica, pela 
busca de sujeitos críticos e participativos, capazes de repensar o seu papel na sociedade.

Na UEFS, de 2010 para 2011, os programas com bolsa de estudos elevaram a participação de 
438 para 449 estudantes, um acréscimo de 2,5%. É apresentada nas Tabelas 22 e 23 o número de 
estudantes nas diferentes modalidades de iniciação científica, incluindo aqueles do programa inter-
no de voluntários, o PEVIC. O programa interno de bolsas de iniciação científica (PROBIC) ainda 
contribui com percentual elevado do total de estudantes (34,3%), representando 35,9% do total de 
bolsas concedidas.
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EXTENSÃO E CULTURA 

A extensão tem como força indutora e motivadora as questões relevantes da sociedade e, desta 
forma, é reconhecida como sendo um dos pilares do fazer universidade. Pode ser entendida, portan-
to, como a maneira da universidade interagir diretamente com a sociedade, a partir dos problemas 
percebidos.

A extensão tem sido orientada por princípios que envolvem a democracia, a excelência acadêmi-
ca, a transparência e, sobretudo, a luta por uma universidade socialmente referenciada. Neste senti-
do, cada vez mais, vem se buscando qualificar e ampliar a atuação extensionista. 

A PROEX tem sido responsável pelo desenvolvimento de ações que vem contribuindo na con-
cretização da relação entre a Universidade e a Sociedade. Seja pondo em prática o processo de ins-
titucionalização da Extensão, seja ampliando, o número de projetos e programas. A participação 
de professores, estudantes e funcionários, nos cursos e eventos de caráter científico e artístico vem 
também crescendo de forma expressiva.

PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTAS INSTITUCIONAIS

Em 2011, a PROEX intensificou o apoio aos diversos Cursos, Projetos, Programas e Eventos de 
Extensão Institucionais.

Em razão disso, os projetos, programas e cursos de extensão, bem como estudantes e público 
atendido cresceu significativamente do ano 2010 para o ano de 2011. O total de pessoas atendidas 
por essas ações em 2011 foi superior 80.000, como pode ser visto na Tabela 25.

Vale ressaltar que alguns projetos, ao longo da sua execução, demonstraram grande abrangência 
e continuidade de ações, o que justificou serem categorizados como programa, no exercício de 2011.

Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), 
que tem característica multidisciplinar e vem se destacando por conta do quantitativo de participan-
tes que cresce ano a ano. 

PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTAS INTERINSTITUCIONAIS 

Em 2011, dois grandes programas se destacaram dentre os demais quanto ao número pessoas 
contempladas: Universidade para Todos (UpT) e Todos pela Alfabetização (TOPA). O Quadro 01 
apresenta a descrição dos programas desenvolvidos em 2011. 

Em relação ao TOPA, houve uma redução de alfabetizadores, de 2.230 no ano de 2010 para 657 
em 2011. Esta redução se justifica, em função de que os alfabetizadores que já tinham participado das 
formações anteriores continuavam no programa participando da formação inicial. Por outro lado, o 
público atendido aumentou de 9.870, em 2010, para 19.617 no ano de 2011. Portanto, um acréscimo 
de quase 100% de alfabetizandos.

No que se refere ao Programa (UPT), houve um acréscimo na participação de estudante da 
UEFS como monitores, os municípios atendidos também foram ampliados para três em 2011. Des-
ta forma, as pessoas da comunidade externa contempladas passaram de 1537 alunos para 1615 em 
2011. 
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A EXTENSÃO E SUA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

Pode-se dizer que o sentido da extensão é a relação existente com a comunidade frente aos 
problemas sociais, sem, contudo, esquecer a sua operacionalidade. Nesse contexto, a PROEX tem 
se posicionado à frente de uma política de extensão, direcionada para o fomento de projetos. Assim, 
em 2011 priorizou ações no sentido de ampliar o número de projetos, potencializou projetos que 
apresentavam grande abrangência, diversidade e constância de atividades, transformando-os em 
programa. 

As atividades de extensão nas áreas, de saúde e educação teve a participação efetiva dos Departa-
mentos de Saúde e de Educação como pode ser visto através das Tabelas 27 e 28, uma concentração 
significativa de atividades desenvolvidas. Contudo, já existe uma mobilização nos demais departa-
mentos no sentido de uma participação maior nas atividades de extensão.

EVENTOS REALIZADOS

Entre os eventos realizados em 2011 merece destaque a 4ª Feira do Livro e a VIII Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia. A Feira do Livro que têm como objetivo potencializar a formação do 
leitor, já se configura como um Festival Literário e Cultural. Por se tratar de um evento de grande 
relevância para a região, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana aprovou a sua inclusão no 
calendário de eventos oficiais do município. A Secretaria de Educação do Estado, além de viabilizar 
praticamente toda a infraestrutura física, aportou R$ 100 mil reais para implantação do Vale Livro 
com custo de R$ 15,00 cada, que foram distribuídos entre alunos dos Colégios Estaduais, com exce-
lente receptividade por parte dos estudantes e professores. 

Contou também com a parceria de várias instituições, a saber: Arquidiocese de Feira de Santana; 
Fundação Pedro Calmon; Secretaria da Educação (DIREC 02); Secretaria Municipal de Educação; 
Serviço Social do Comércio de Feira de Santana (SESC); Serviço Social da Indústria de Feira de 
Santana (SESI); Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SEST/SENAT).

Aproximadamente 18.000 mil pessoas participaram desta edição nas mais diversas atividades 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
evento que se realiza todos os anos, tem como ob-
jetivo a popularização da ciência tornando-a mais 
próxima do cotidiano das pessoas. Em 2011, a VIII 
Semana apresentou o tema “Mudanças Climáticas, 
Desastres Naturais e Prevenção de Riscos”. Duran-
te o evento foram realizadas demonstrações de ex-
perimentos e visitas aos laboratórios do Campus da 
UEFS.

Participaram do evento estudantes da rede pú-
blica e privada de Feira de Santana e de vários Mu-
nicípios, somando um total de 1.841 alunos. 

A VIII Semana de Tecnologia também teve programação estendida ao Campus de Lençóis e con-
tou com a participação da população do município e pessoas interessadas.
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Comparando-se com os dados apresentados no relatório de 2010, percebe-se um crescimento 
bastante significativo no que tange à realização de eventos interinstitucionais, uma vez que, naquele 
ano, apenas três foram realizados.  Isso demonstra como sendo bastante positivo o esforço desta Pró-
-reitoria na busca de relações de parcerias com as demais instituições estaduais e federais. 

INCENTIVOS ESTUDANTIS

Dentro da política de gestão, a Pró-Reitoria de Extensão durante esses quatro anos, vem em-
preendendo esforços no sentido de potencializar o envolvimento dos estudantes em atividades ex-
tensionistas. Visto que as Bolsas Institucionais e Interistitucionais foram acrescidas, como pode ser 
visto na Tabela 29.

Além das bolsas, a PROEX tem incentivado estudantes a participarem das atividades de exten-
são como voluntários. A seguir, é apresentada a Tabela 30 comparativa dos Bolsistas Voluntários no 
período compreendido entre 2010 e 2011.

 

  

OUTRAS AÇÕES DA EXTENSÃO

Dentre outras ações de extensão destaca-se a participação da UEFS, através da PROEX, no 5º 
Congresso Brasileiro de Extensão (CBEU), que ocorreu em Porto Alegre em novembro de 2011. 
Para esse evento, 53 trabalhos da UEFS foram aprovados, tendo como autores estudantes, professo-
res e funcionários. A administração, como forma de incentivo, liberou apoio logístico para a partici-
pação no evento. 

Dessa forma, a PROEX sempre na busca de melhoria constante, começa a vencer alguns desa-
fios, a exemplo da Institucionalização da Extensão, elaboração de Instrução Normativa para apoio a 
eventos e reformulação do Programa Institucional Bolsa Extensão (PIBEX).

Consideramos pertinente reiterar a expansão no número de pessoas atingidas pelas ações da ex-
tensão, a participação da Instituição no 5º CBEU. A consolidação de eventos como a Feira do Livro 
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e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tem se tornado atividades permanentemente anuais e 
regulares. O esforço da Pró-Reitoria no apoio aos projetos, programas e cursos avançou muito, mas 
a busca por melhorias é contínua.

UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE 

A UATI foi criada em 1992 com o objetivo de propiciar às pessoas idosas a participação em ati-
vidades de caráter educativo, estimulando a prática consciente da cidadania e oferecer espaços para 
o exercício de livre expressão de potencialidades 
artístico-culturais. Contribui desta forma, para a 
reinserção do idoso no contexto social e na cons-
trução da autonomia, estreitando as relações en-
tre qualidade de vida, saúde e trabalho, além de 
favorecer a percepção crítica a respeito das re-
lações entre o pensar, fazer e viver na terceira 
idade. Têm acesso ao Programa pessoas com 60 
anos ou mais. 

Em 2011, a UATI, em parceria com os mu-
nicípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos 
Campos, Conceição de Feira, Serra Preta e Con-
ceição do Jacuípe, atendeu a uma demanda de 
aproximadamente 750 pessoas. Com a colaboração de bolsistas, professores, oficineiros e uatianos foi 
possível viabilizar os objetivos proposto pelo Programa. 

Foram desenvolvidas 24 Oficinas, tais como: Práticas Corporais Suaves, Hidroginástica, Espa-
nhol, Artesanato, Dança de Salão, Teatro, Informática, Saúde Bucal, dentre outras, com um total de 
383 participantes, conforme a Tabela 31.

Vale ressaltar, que a UATI também vem contribuindo para o ensino e a pesquisa. Bem como a 
realização de 28 atividades culturais realizadas na UATI em 2011 com 3.650 participantes, conforme 
demonstrado na Tabela 32.

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: 
- reflexão acerca do processo de envelhecimento, bem como produção escrita relacionada ao 

tema.
- estudos sobre Direito e Cidadania do idoso com  base no Estatuto do Idoso;
- oportunidade de pesquisa sobre como os idosos pensam a leitura e escrita.
- elaboração de artigos e trabalhos científicos sobre a terceira idade, principalmente sobre a 

UATI, com a participação de vários estudantes da UEFS, da UNOPAR, da FAN, FAT que se inte-
ressam sobre o processo de envelhecimento. 

- tentativa de institucionalizar a área de ensino e pesquisa na UATI como fomento para atualiza-
ção e publicação do conhecimento.

- articular ensino – pesquisa e extensão como eixo propulsor das ações a serem desenvolvidas e 
as que estão em andamento.

- instituir o estudo para os professores da UATI referente às modalidades diversificadas aqui 
ofertadas.

- criar Banco de dados para instrumentalização dos participantes.
- assegurar os cursos de extensão como compromisso para interação com a comunidade externa 
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que acaba por beneficiar também a comunidade  interna.
Importante destacar que, apesar de algumas dificuldades encontradas, o que foi proposto e rea-

lizado causou impacto social como pode ser visto através do relato dos uatianos “hoje nos sentimos 
autônomos e capazes de se construir melhor como pessoa”.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE – CUCA 

As atividades desenvolvidas pelo CUCA no ano de 2011 resultam da proposta e natureza do 
Centro, de ser a unidade responsável pela concepção e implementação da política cultural da UEFS 
e que se caracteriza pela busca da valorização e difusão das diferentes linguagens artísticas e formas 
de expressão cultural.

A concepção de cultura do CUCA possui foco em três dimensões:
Apresenta-se primeiramente na produção simbólica, tendo como foco a valorização da diversi-

dade das expressões e dos valores culturais, com vistas à valorização do patrimônio imaterial. Visa 
ainda ao direito à cidadania, com foco na universalização do acesso às diversas linguagens artísticas e 
nas ações de inclusão social através da cultura e, por fim, tem o papel de fortalecimento de seu caráter 
democrático com geração de emprego e renda, considerando as especificidades e valores simbólicos 
dos bens culturais.

Amparados nestas indissociáveis dimensões é que o CUCA busca garantir a participação de 
indivíduos que possam participar das discussões que envolvem a avaliação dos resultados dos seus 
projetos na realização de uma política cultural sólida para as comunidades (acadêmica e externa).

Partindo de tal premissa, o CUCA promove diferentes ações de caráter extensionista através da 
oferta e realização de oficinas, cursos e eventos especiais, ao longo de todo o ano, além do apoio a 
apresentações de natureza artístico-cultural. Os cursos e oficinas são realizados por setores especí-
ficos, responsáveis cada um por uma linguagem artística e sua difusão. 

O Cuca, através da UEFS, mantém um programa institucional específico de apoio à estudantes 
de graduação interessados em desenvolver atividades ligadas às artes e à cultura. Tal bolsa, iden-
tificada como Trabalho, Arte e Cultura articula, pois, a experiência profissional-administrativa no 
âmbito das atividades artísticas, bem como ao desenvolvimento de projetos e pesquisa nessa área. 

Cabe mencionar ainda que, além desses projetos setoriais, o CUCA possui os chamados Projetos 
Integrados, a saber: a Caminhada do Folclore, o Projeto Bando Anunciado, Festival de Sanfoneiros, 
Tributo a Luiz Gonzaga, Dia Internacional da Animação e o Aberto do CUCA, ações desenvolvidas 
anualmente de forma articulada, sob a coordenação da sua Diretoria Geral. 

ATIVIDADES INTEGRADAS DO CUCA EM 2011

Entende-se por atividades integradas as ações promovidas pelo CUCA que envolvem a articu-
lação dos seus diferentes setores, quer seja pela especificidade da linguagem artística envolvida na 
ação, quer seja pelo suporte de pessoal e/ou logístico. 

CAMINHADA DO FOLCLORE

Com a 12ª edição em 2011, a Caminhada do Folclore foi realizada no dia 21 de agosto como de-
corrência de um processo envolvendo grupos e interessados em cultura popular de Feira de Santana 
e de 22 outros municípios. O evento tem como objetivo dar visibilidade, valorizar e, por conseguinte, 
contribuir para a preservação das várias formas de expressão da rica cultura popular. 

Observa-se que ao longo desses 12 anos, a caminhada vem passando por um processo de revita-
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lização, trazendo para as ruas os grupos comprometidos com a cultura de raiz.

PROJETO BANDO ANUNCIADOR

O Projeto Bando Anunciador da Festa de Santana, foi realizado pelo 5º ano em 2011, é também 
o mote para discutir as questões que envolvem a cidade, seus valores e identidade. A iniciativa pos-
sibilita não somente reviver um momento que marcou época na história de Feira de Santana, mas 
também repensar a cidade do ponto de vista cultural.     

Faz parte do programa a escolha da Rainha do Bando e abertura da exposição fotográfica “O 
Bando Anunciador registro iconográfico 2010 e memórias dos anos 1970”. A mostra reuniu traba-
lhos de diversos artistas que, ao longo do desfile do ano anterior registraram o cortejo e a alegria de 
seus participantes.

Toda essa programação prévia tem como finalidade preparar o desfile do Bando Anunciador, 
resgatado pelo CUCA/UEFS em 2007.  O cortejo sai às ruas no domingo que antecede em quinze 
dias a Festa de Santana.  

 ABERTO DO CUCA

A proposta é abrir espaço para as pessoas que trabalham com arte e cultura nas mais diferentes 
linguagens, além de sinalizar para a comunidade que o CUCA/UEFS é totalmente aberto a todas as 
manifestações de cunho artístico e cultural.

Realizado em sua 5ª edição, em comemoração ao aniversário do CUCA, o Aberto do CUCA man-
teve como proposta oferecer 16 horas de arte e cultura à comunidade feirense. Assim, durante todo 
o dia, foram desenvolvidas as mais variadas atividades, incluindo música, artes plásticas, literatura, 
dança, cinema, teatro e ciência. A programação, desenvolvida também ocupou os espaços do Teatro 
do Clube de Diretores Lojistas (CDL) e da Praça da Catedral de Santana, teve entrada franca e con-
tou com expressiva participação do público, da Cia Cuca e de outros artistas feirenses.

FESTIVAL DE SANFONEIROS

 
O Festival é realizado no mês de maio e tem como objetivo manter acesa a tradição do sanfoneiro 

na cultura nordestina. Em sua quarta edição em 2011, trouxe algumas novidades, a começar pelo 
tema ‘Preparando o terreiro para a festa dos cem anos de Luiz Gonzaga’. Outras inovações foram a apre-
sentação da Orquestra Sanfônica de Serrinha - a primeira do gênero na Bahia e o duo de acordeon 
e corda, reunindo os músicos Sissinho de Assis e Jurandir Santana, responsáveis pela abertura do 
evento 

Participaram do evento 42 candidatos de Feira de Santana e da região de Irará, Santo Estevão, 
Santa Bárbara, Serrinha, Água Fria. Estima-se um público de 1.600 pessoas. 

TRIBUTO A LUIZ GONZAGA

Em sua quinta edição, o show “Tributo a Luiz Gonzaga” foi realizado em 13 de dezembro, no 
teatro Arena do Cuca, data de aniversário do Rei do Baião, um dos mais importantes músicos do país. 
Com um público estimado de 700 pessoas, e a participação de vários artistas que contribuíram com 
apresentações musicais. 
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DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO

A comemoração do dia Internacional da Animação ocorreu em 28 de outubro de 2011, com duas 
apresentações, nos turnos matutino e vespertino, voltado para o público infantil, e no turno noturno, 
para o público adulto. Contou também com a colaboração de entidades municipais, para o atendi-
mento de portadores de necessidades especiais. A equipe do CUCA foi responsável pela distribuição 
e exibição dos curtas nos diferentes espaços. Todas as apresentações tiveram excelente audiência, 
especialmente o infantil, com público estimado em 360 pessoas.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA, POR SETOR

Os setores do CUCA são os principais espaços em que se desenvolve a política institucional 
de difusão das artes e da cultura, pela UEFS. Atuando com as diferentes linguagens artísticas, os 
setores oferecem atividades de formação continuada, sob a forma de cursos e oficinas, inclusive em 
caráter profissionalizante, que atenderam diretamente, em 2011, um universo de 14.900 pessoas. 

Além dos setores responsáveis pelos cursos e oficinas, o CUCA conta com espaços que têm suas 
atividades centradas na visitação pública. São eles o Museu Regional de Arte (MRA), a Galeria Carlo 
Barbosa em associação com o Museu Galeria Caetano Veloso (localizado no Solar do Biju – Campus 
Avançado de Santo Amaro) e a Experimentoteca. Estes setores possuem projetos específicos volta-
dos para a formação de platéia, difusão e democratização das artes plásticas e da relação ciência e 
arte. 

Enquadram-se ainda nesse segmento as atividades da Biblioteca Setorial Pierre Klose, com acer-
vo compreendendo 2.464 títulos (3.805 exemplares). O acervo conta com títulos especializados em 
música, artes, história, filosofia dentre outros e outros campos do saber correlatos ao ensino e à 
educação, que oferecem suporte direto aos estudantes e às oficinas e cursos existente no CUCA, 
bem como à comunidade em geral e a Biblioteca Setorial Ernesto Simões que conta com um acervo 
voltado às artes visuais.

EVENTOS PROMOVIDOS PELO CUCA EM 2011

Além das atividades de formação artística e de difusão cultural desenvolvidas pelos setores men-
cionados, o CUCA promove e/ou apóia ainda uma série de espetáculos e shows culturais, dentro de 
projetos específicos. Com tais ações, o CUCA busca democratizar o acesso à arte e à cultura, estimu-
lar e apoiar novos talentos e artistas locais. Todos os espetáculos e shows em questão foram realiza-
dos com entrada franca e calcula-se que um total estimado de 8.760 pessoas, assistiram a eles,com 
uma média de 360 espectadores por espetáculo.

A Tabela 33 traz um resumo das principais atividades e eventos desenvolvidas pelo CUCA. 

USO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO CUCA EM 2011

O CUCA conta com um teatro tipo italiano com capacidade para 260 pessoas, um teatro de arena 
com capacidade para 300 pessoas e 09 salas de aula (com capacidades que variam de 25 a 60 pessoas). 
Tais espaços prestam-se tanto ao atendimento das atividades culturais promovidas pelo CUCA/
UEFS como ao atendimento das demandas oriundas da comunidade artística local.

Para atender à comunidade, o CUCA possui uma política construída em conjunto com segmen-
tos artísticos. Tal política constitui-se na priorização dos espaços para eventos de cunho cultural. 
Assim, apenas após o agendamento das pautas culturais, o que ocorre em janeiro e junho, a pauta 
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é aberta a outras demandas, que são classificadas em eventos acadêmicos e outros, provenientes da 
sociedade civil, entidades e órgãos públicos.

Observa-se na Tabela 34 o demonstrativo da utilização dos espaços do CUCA conforme sua 
categoria (culturais, acadêmicos ou outros).

INCENTIVOS ESTUDANTIS

O Centro Universitário de Cultura e Arte é um dos setores da UEFS em que os estudantes po-
dem fazer uso do Programa Institucional de Bolsas, através de uma modalidade de bolsa específica, a 
Bolsa Trabalho, Arte e Cultura, mantida pela instituição e desenvolvida especialmente para contem-
plar a natureza das atividades promovidas pelo CUCA. 

A Bolsa Trabalho, Arte e Cultura caracteriza-se, sobretudo, por seu caráter de estímulo ao en-
gajamento dos estudantes nas atividades de extensão, mas, como ‘bolsa trabalho’, também leva em 
conta a preocupação com o apoio a alunos carentes, constituindo-se como fonte de renda que assegu-
ra a continuidade dos estudos a muitos discentes.

MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRENSE

Dentre suas diversas ações, um dos destaques do MCS é o espaço de exposições, voltado tanto 
para mostras de longa duração quanto aos projetos temporários. Dessa forma, a educação é outro 
foco do Museu, que promove visitas e atividades educativas, levando em conta as particularidades 
de cada público. Tendo em vista sua coleção com aproximadamente 28 mil peças, também merece 
registro as atividades de catalogação e conservação do acervo, expostos e acondicionados nas expo-
sições temporárias e de longa duração e na Reserva Técnica. Além disso, atua de forma determinante 
na pesquisa interna e externa, apoiando o pesquisador, através do apoio à Biblioteca Setorial Mon-
senhor Galvão ao que concerne às atividades de conservação de acervo, bem como os trabalhos de 
desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e identificação e coleta de documentos. 

No espaço dedicado às mostras temporárias, constantemente renovadas, o Museu procura apre-
sentar temáticas que complementem o acervo institucional, fazendo de suas exposições um vetor 
para a multiplicação de conhecimentos variados.  

DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA
O acervo constitui-se na primeira responsabilidade de um museu, pois os objetos museológicos 

são documentos, registros da atividade humana. Destinada ao tratamento da informação em todos 
os aspectos, a documentação museológica constitui um instrumento essencial para todas as ativi-
dades da instituição museal, pois fornece uma gama de informação acerca de cada objeto, desde a 
sua entrada no museu até a exposição. A documentação serve como instrumento de comunicação e 
preservação da informação no contexto cultural e da pesquisa científica. 

 RELAÇÃO MUSEU-COMUNIDADE

Associando o registro do acervo e o estudo do perfil do público (identificação da faixa-etária, 
origem, nível de escolaridade e ocupação), o que se deseja é possibilitar a mediação entre a socieda-
de e a UEFS, onde o papel do Museu Casa do Sertão é a execução de projetos focados na memória, 
identidade e patrimônio cultural. 
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Exemplos é o processo de renovação da Expografia apresentada ao público, desenvolvido para 
ressaltar “cenas” do universo sertanejo, procurando enfatizar a potencialidade do seu acervo a fim de 
que o visitante tenha condições de usufruir uma experiência perceptiva e historicamente fundamen-
tada; além das visitas guiadas e orientadas, amplamente oferecidas ao público visitante, exposições 
itinerantes em escolas públicas e outras entidades de Feira de Santana, através do Projeto “O Museu 
vai a Escola”, iniciado 
em 2008, já atendeu qua-
se quatro mil e quinhen-
tos alunos.

A comunicação en-
tre a escola e a unida-
de museológica, amplia 
através da extensão uni-
versitária as possibilida-
des de acesso das unida-
des de ensino visitadas 
pelo projeto, ao mesmo 
tempo em que torna co-
nhecido o Museu Casa 
do Sertão, tanto para as 
necessidades escolares 
de pesquisa quanto para 
o entretenimento e lazer. 
É necessário dizer que, 
devido à greve dos pro-
fessores públicos municipais de Feira de Santana, durante o primeiro semestre letivo não foi possível 
realizar as duas edições anuais do Projeto agendadas para o ano de 2011.

Por outro lado, visando implementar a ação do Museu junto às escolas que visitam suas instala-
ções, no sentido de promover uma ação cultural de significação sócio educacional, o Projeto Atendi-
mento Museu/Escola amplia a experimentação do aluno-visitante e seus professores para uma visita 
guiada associada ao lúdico e conhecimento. Tal ação é executada através de atividades como oficinas 
de contação de histórias, teatro de fantoches com o Projeto “O Boi da Cara Preta” e atividades de 
resgate de brincadeiras infantis, como as cirandas e suas cantigas de roda. 

Durante o ano de 2011 o Museu superou o número da visitação em relação ao ano de 2010 como 
pode ser visto na série histórica 2009 – 2011 descrita na Tabela 35. 

Vale ressaltar o número e a variação de temáticas das exposições, bem como o período de du-
ração das mesmas, em curta, média e longa duração. O diálogo com a Pró-Reitoria de Extensão da 
UEFS através da participação na Feira do Livro e Semana Nacional de Tecnologia podem explicar 
esse aumento associadas as ações previstas e implementadas no planejamento do órgão desde 2007.

Na Tabela 36, pode ser observada a distribuição quantitativa do público durante o ano de 2011 
por período e exposição realizada.

VISITAÇÃO PÚBLICA

Quanto à visitação pública, observada a divisão comunidade interna (professores, alunos, fun-
cionários, terceirizados, alunos da UATI, da Creche e do CEB) e comunidade externa, houve uma 
diminuição no número de visitantes oriundos da primeira, o que julgamos como consequência do 
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longo período de greve dos professores e as constantes paralisações dos servidores técnicos admi-
nistrativos. Por outro lado, com relação à comunidade externa apenas no Ensino Médio houve dimi-
nuição no número de visitantes, porém, nos outros níveis, o aumento foi substantivo, inclusive pelo 
expressivo registro de 530 visitantes ainda na Pré Escola. 

Ao que concerne à comunidade interna, a partir da identificação dos cursos de graduação e /ou 
pós-graduação, ou ainda, do segmento ao qual o visitante está relacionado à UEFS percebe-se a am-
pliação destes, bem como a repetição de grupos vinculados à UATI e ao Centro de Educação Básica 
se comparados ao ano de 2010.

 Mais uma vez, seguindo a tendência de anos anteriores, o maior número de visitantes é de Fei-
ra de Santana, seguido dos municípios da região, aqueles que não se identificaram e dos oriundos 
de Salvador. Merece nota, ainda, o registro de sete indivíduos que marcaram a origem estrangeira, 
como oriundos do Peru e da Espanha. 

Assim, o público geral do Museu Casa do Sertão e BSMG, em 2011, somaram 26.879 visitantes.  
Essa informação é apresentada na Tabela 37.

EVENTOS REALIZADOS

Em consonância com os objetivos propostos de salvaguarda da memória local e regional, bem 
como a valorização da cultura popular, foi realizado o II Encontro de Cordelistas durante a pro-
gramação da 4a Feira do Livro. Vale ressaltar o aumento no número de cordelistas expositores, 
de quatro em 2010 para doze em 2011. Além de número de poetas do cordel houve a instalação da 
Praça do Cordel Poeta Antônio Alves da Silva, com exposições de cordéis e xilogravuras, oficinas 
livres, recitais de poesia, apresentação de repentistas de Feira de Santana e região, e palestra sobre 
Literatura de Cordel.

Há que se registrar a participação conjunta dos órgãos museais da UEFS: Museu Regional de 
Arte-CUCA, Museu Antares de Ciência e Tecnologia e o Museu Casa do Sertão, durante a quinta 
edição da Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM/
Minc), cujo tema foi Mulheres, Memórias e Museus, aguçando reflexões sobre as relações de gênero, em 
especial o papel social da mulher na contemporaneidade.

No período de 19 a 23 de setembro, no Hall Principal da Reitoria, foi aberta para visitação a 
exposição Mulheres em diferentes caminhos: Arte, Ciência e Cotidiano presentes nos Museus da UEFS. Tal 
temática teve como objetivo apresentar os diferentes campos de atuação feminina relacionados com 
a tipologia dessas instituições. Nesse sentido, o Museu Casa do Sertão, realizou durante a mostra o 
cotidiano sertanejo presente no trabalho das artesãs Crispina dos Santos e Marilene Brito. 

CONSERVAÇÃO

No cenário das atividades museológicas, a preservação e a conservação do acervo têm funda-
mental relevância. A preservação e a conservação consistem em prever os possíveis riscos e danos 
que possam comprometer a integridade física do bem cultural. Nessa perspectiva, o Museu Casa do 
Sertão realizou um conjunto de medidas permanentes e periódicas com a perspectiva de garantir a 
manutenção do seu acervo. 
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DOAÇÕES 

A doação corresponde à forma pela qual o objeto passa a integrar o acervo do museu. Trata-se 
de um procedimento no qual uma pessoa física ou jurídica, transfere por livre e espontânea vontade, 
a título gratuito, a posse de um bem cultural. Por conseguinte, a instituição museal, ao receber o 
acervo, fica responsável pela conservação, estudo e divulgação do acervo recebido. 

Ao que concerne a tipologia Livros e Documentos, estes são devidamente encaminhados à 
BSMG (o quantitativo no item Livros em 2010 é referente à Coleção do Memorial Eurico Alves Bo-
aventura). Se compararmos com o ano anterior, houve um aumento significativo nos itens de acervo 
caracterizados como Documentos e objetos diversos. No último item, abrange todos os tipos de ar-
tefato concernente ao tesouro de cultura popular escolhido e utilizado no processo de documentação 
do acervo enquanto patrimônio cultural do Museu Casa do Sertão.

Assim, como em 2010, foram priorizadas, em 2011, a continuidade das atividades de organiza-
ção, conservação e sistematização do acervo do poeta e escritor Eurico Alves Boaventura doado a 
UEFS por sua família, em 2008. 

No acervo MEAB constam fotografias, que representam o cotidiano da família Boaventura. Es-
sas fotos avulsas foram acondicionadas em capas, confeccionadas por componentes da própria equipe 
do Museu, a partir de papel vegetal, para proteger esses documentos. Na coleção do MEAB, constam 
recortes e páginas avulsas de jornais e revistas que passaram por uma primeira triagem, com sepa-
ração por grupos de títulos dos respectivos periódicos. Dentre eles estão as folhas avulsas da Coluna 
“Segredos e revelações da História do Brasil”, da Revista O Cruzeiro, constando o período entre os 
anos de 1952 e 1965, escritos por Gustavo Barroso e Pedro Calmon.

 Entre os documentos do acervo constam ainda santinhos – lembranças impressas de datas co-
memorativas, como batizados, nascimentos, telegramas e cartões postais, que tiveram uma primeira 
triagem e foram colocados em capas, produzidas no Museu. Há também cordéis, separados por auto-
res, em ordem alfabética, acondicionados em capas e cadastrados no Programa Pergamum. Existem 
ainda documentos de características múltiplas que, a princípio, foram denominados no grupo diver-
sos, por ter em vista posterior classificação. 

Para além do acervo de Eurico Alves Boaventura, também o acervo da BSMG recebeu tratamen-
to técnico adequado visando a sua conservação e preservação. 

ACESSIBILIDADE E INFORMAÇÃO

Dando seguimento a uma das principais metas do MCS e BSMG, a de promover a digitaliza-
ção do seu acervo documental, bibliográfico e iconográfico em parceria com instituições públicas e 
privadas, bem como de acervos particulares, ampliando o acesso digital destes aos usuários, foram 
disponibilizadas, em 2011, ao acervo digital da BSMG 7.519 imagens de fotografias, documentos 
manuscritos e cordéis, entre outros itens documentais, conforme Tabela 38:

Desde 2007, foram disponibilizadas 28.217 imagens ao usuário da BSMG, garantindo o acesso a 
fontes documentais, bem como ampliando as condições de uso ao mesmo tempo em que preservamos 
os originais. 

Em 2011, foram atendidos 627 usuários na BSMG, quais sejam pesquisadores universitários, 
estudantes graduandos e graduados, bem como os de pós-graduação, alunos do ensino fundamental, 
médio e pessoas da comunidade em geral. 
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DO ESTUDO E DA PESQUISA DO ACERVO MUSEOLÓGICO

O estudo e a investigação dos bens culturais fundamentam todas as atividades desenvolvidas na 
prática museal.  Assim, os museus devem facultar o acesso à imagem e a pesquisa do seu acervo de 
acordo com os procedimentos estabelecidos no seu regimento interno. 

O Museu Casa do Sertão recebeu a visita de 26 Instituições para a pesquisa do seu acervo. As 
solicitações foram feitas por pesquisadores da própria Universidade e de outras Instituições do ensi-
no fundamental, médio, graduação e pós-graduação das diversas Instituições de Feira de Santana e 
outras regiões, ficando assim distribuída conforme o nível de escolaridade e origem da instituição/
grupo pesquisador.

  Os assuntos solicitados versaram sobre os mais diversos temas: Arte, identidade e cultura, 
brinquedos e brincadeiras, o museu como recurso pedagógico, história da cidade de Feira de Santana 
e a cultura regional. Além desses assuntos, pesquisou-se sobre a Instituição, desde a sua fundação até 
sobre questões relativas à gestão museológica: documentação, exposição e a conservação do acervo.

A análise dessas informações demonstra que as pesquisas realizadas no MCS foram voltadas 
para reflexões em torno do processo museológico, educação e do conceito da identidade regional, 
tendo como ponto de partida o acervo como elementos de uma produção histórica e cultural. Dessa 
forma, fica evidente o papel dessa Instituição como lugar que agrega a prática museológica e a pes-
quisa possibilitando ao público a construção do conhecimento.

OBSERVATÓRIO ASTRÔMICO ANTARES - OAA

O segundo semestre de 2010 e o ano de 2011 foram marcados por várias reformas de infra-
-estrutura, o que impediu a realização interna das atividades usuais de popularização científica no 
Observatório Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia. Como solução, incrementamos as 
atividades externas em diversas cidades com o fim propósito de contribuir para a melhoria do ensino 
de ciências nas escolas (capacitando professores multiplicadores para o projeto de popularização) e 
de difusão científica e tecnológica no público em geral, através de atividades como palestras, plane-
tário, observações, dentre outras que constituem mecanismos eficazes de divulgação científica. A 
Tabela 39 ilustra as atividades e os objetivos associados aos projetos ora desenvolvidos, assim como 
um público estimado de atendimento.

ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As atividades de pesquisa foram pautadas na construção de artigos científicos, participação em 
reuniões científicas e projetos de pesquisa para serem desenvolvidos nos telescópios gerenciados 
pelo Laboratório Nacional de Astrofísica/Ministério da Ciência e Tecnologia (LNA/MCT). 

No que concerne aos projetos observacionais, destacamos o de longo prazo (2011-2014) que será 
executado no Observatório do Pico dos Dias, “Estudo Espectroscópico de Galáxias Peculiares e As-
sociações”, em colaboração com os pesquisadores do LNA/MCT utilizando o telescópio de 1,6m de 
diâmetro, e o do telescópio britânico de 2,0m de diâmetro situado em La Palma (Canárias, Espanha), 
com 2 (duas) noites que permitirão estudar as galáxias em processo de interação: “Nuclear Activity 
in SPRC127 and SPCR131 galaxies”. Nesse Estudo, estão envolvidos os professores do Grupo de 
Astronomia Teórico e Observacional (DFIS/OAA) e diversos estudantes de Iniciação Científica.
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EVENTOS REALIZADOS

Devido à manutenção ocorrida no Observatório Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnolo-
gia, as atividades de extensão universitária foram realizadas fora destes ambientes, o que nos permi-
tiu, de certa forma, fortalecer as ações externas de difusão científica e tecnológica. A relação dessas 
atividades com o seu respectivo público estimado estão descritas na Tabela 40.

INTERAÇÃO DO OBSERVATÓRIO ANTARES COM A ESCOLA BÁSICA

O número de visitas de escolas públicas e/ou particulares foi muito baixo devido à manuten-
ção ocorrida no Observatório Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia. No entanto, novas 
metodologias (praticadas em museus de ciência e tecnologia) puderam ser testadas e permitirão 
fortalecer a relação (escola-universidade) com os estudantes e professores, no que tange ao ensino de 
ciências, dentro das modalidades de ensino que ora atendemos.

APOIO DE OUTRAS FONTES PÚBLICAS

Como estratégia para o fortalecimento e crescimento das ações de difusão científica e tecnoló-
gica do Observatório Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia, dois novos financiamentos 
foram obtidos e que certamente permitirão consolidar o projeto de popularização científica na e fora 
da escola, com excelentes perspectivas.

ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – AERI 

Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI), no exercício 2011, desenvolveu suas ati-
vidades com vistas ao atendimento de três objetivos: construir a memória da AERI, com o registro 
de idéias, atividades e resultados mais significativos do período; apresentar os dados qualitativos e 
quantitativos que possibilitem refletir sobre sua atuação como organismo estratégico da UEFS; e 
prestar contas de suas ações à Administração Superior, às instituições parceiras e à sociedade em 
geral.

COOPERAÇÃO NACIONAL 

Com o objetivo de, a cada novo exercício, expandir suas ações, a AERI vem consolidando-se 
como um espaço de articulação e fomento de novas parcerias e convênios. É responsável pela coo-
peração entre a UEFS e as demais Instituições de ensino, pesquisa e fomento à educação, no âmbito 
nacional e internacional, na área científica e cultural.

Nos Quadros 02 e 03 são apresentados os convênios nacionais firmados pela UEFS.
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

A cooperação internacional, promovida no âmbito da AERI, é realizada através de parcerias com 
Universidades e Organizações de outros países, por meio de programas que possibilitam a transfe-
rência de conhecimentos, tecnologias e o intercâmbio de experiências de sucesso. Constitui-se em 
um dos importantes instrumentos de suporte na consolidação de uma política de internacionalização 
da UEFS, contribuindo igualmente na promoção do desenvolvimento nacional, que venha permitir 
mudanças significativas e duradouras.

 Em 2011, a AERI prosseguiu desenvolvendo ações neste sentido, com destaque para as duas 
missões internacionais realizadas no Canadá e no Uruguai. 

Dentre os resultados significativos obtidos com essa missão, pode-se destacar: 
•	 Apresentação com destaque da UEFS às universidades visitadas;
•	 Proposição de convênios.

Diante deste contexto, a AERI desenvolve ações voltadas à manutenção dos convênios vigentes 
e com a inserção de novos canais de cooperação internacional.

A AERI desenvolve, entre suas atividades, a promoção da cooperação com instituições e organis-
mos internacionais, no sentido de consolidar e cumprir suas atribuições institucionais, fomentando, 
desta forma, o crescimento da UEFS através do fortalecimento de ações e laços de parceria. 

Nesta perspectiva, a AERI almeja ampliar e consolidar seus convênios internacionais na ex-
pectativa de que as experiências existentes expandam-se, aprimorem-se e sejam referências para a 
construção/manutenção de uma universidade democrática, autônoma e competente.

ÓRGÃOS FINANCIADORES 

A captação de recursos é, atualmente, um dos maiores desafios das universidades brasileiras. 
Neste sentido, a maior parte dos projetos inseridos dentro de uma universidade surge dos ideais de 
colaboradores com espírito empreendedor, que, identificando uma necessidade em determinada área, 
começam a mobilizar recursos e sua rede de contatos, para construir um projeto, buscando resolver 
ou minimizar aquela demanda.

A partir desta perspectiva, a UEFS, através da AERI, participa dos Editais da Fapesb, através da 
submissão de propostas com vistas a obtenção de recursos para fomentar e fortalecer as suas ativida-
des. Cabe ainda à AERI a busca e identificação de oportunidades de envio de projetos institucionais 
e de parcerias, atuando diretamente ou em conjunto com pesquisadores e outros setores.

Em 2011, a AERI acompanhou o trâmite de projetos institucionais enviados à Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, sobretudo visando à participação da UEFS na estrutura científica e 
tecnológica do Parque Tecnológico de Salvador. Outra ação coordenada pela AERI e desenvolvida 
em parceria com pesquisadores foi a elaboração de projetos para a organização não governamental 
Associação Guardiã da APA do Pratigi (AGIR), visando captar financiamento para pesquisas da 
UEFS.

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA

A AERI compreende a Cooperação Internacional como uma ação relevante para a consolidação 
de uma universidade integrada com os interesses globais e reconhece os principais desafios e dire-
trizes a serem observados: 



41

•	Cooperação	acadêmica	efetiva	com	universidades	de	destaque	do	mundo;

•	Aumento	do	número	de	alunos	em	intercâmbio	internacional;

•	Mobilidade	bilateral	de	alunos	de	graduação;

Neste sentido, a AERI reafirma seus objetivos e vem, ao longo do desenvolvimento de suas ações, 
provendo esforços na implantação de uma cultura voltada aos pressupostos da internacionalização 
universitária, desempenhando um importante papel de mobilidade discente através de convênios 
voltados para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolvendo metodologias 
que possam agilizar a celebração de parcerias e, também, ferramentas de socialização da informação 
com os demais setores e departamentos.

Ademais, no exercício de 2011, a AERI obteve aprovação mais uma vez no Edital FAPESB de 
Fortalecimento das Assessorias Internacionais, o que, certamente, contribuirá para o incremento de 
suas ações. 

MOBILIDADE ESTUDANTIL 

A UEFS, através da AERI, compreende a mobilidade estudantil e docente como uma oportu-
nidade significativa para troca de experiências acadêmicas e de integração aos diversos contextos 
e cenários mundiais, proporcionando aos participantes uma visão mais abrangente das diferentes 
realidades de outros países. Diante deste cenário, na Tabela 41, é apresentado o quantitativo dos 
intercâmbios realizados no exercício de 2007 ao exercício de 2011. 

Pode-se constatar o incremento significativo proporcionado pela instalação de uma cultura vol-
tada para a internacionalização da educação superior, oportunizando, além de novos conhecimentos 
técnicos, aprendizados múltiplos e transdisciplinares.

ATENDIMENTO A ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO EM INTERCÂMBIO 

A AERI vem cumprindo seu objetivo: assessorar os docentes, discentes e os órgãos administrati-
vos da UEFS nas suas relações com organismos nacionais e internacionais, em parceiras acadêmicas, 
convênios com agências de fomento, e no incentivo e promoção do intercâmbio acadêmico

Destaca-se que o Programa Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a con-
solidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 
brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço 
conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 
(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de 
Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

Em 2011, a principal participação da UEFS foi com 24 (vinte e quatro) cotas concedidas pelo 
CNPQ. A AERI, em parceria com a PPPG, desenvolveu todas as ações para o encaminhamento das 
candidaturas dos estudantes. Além disso, houve o primeiro edital para os EUA e, para tanto, foi assi-
nado um termo de adesão ao programa.

A AERI iniciou, ainda no exercício de 2011, a proposição da UEFS como um centro aplicador 
do teste de proficiência Test of  English as a Foreing Language (TOEFL) que dará aos estudantes uma 
maior qualificação para o ingresso no Programa Ciência sem Fronteiras.

Registram-se ainda os incentivos estudantis – total de bolsas ofertadas. Destaca-se, também, 
neste quadro, o incremento do número de Bolsas Intercâmbio ofertadas em razão do aumento da 
demanda de estudantes para mobilidade. (Vide Tabela 42) 
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O crescimento destes números demonstra os avanços rumo a uma cultura de internacionaliza-
ção, fomentando, deste modo, o acúmulo de novos conhecimentos e experiências.

A realização anual do Workshop Internacionalização Universitária é um evento chave de dis-
cussões em prol da implantação de uma política de Internacionalização Universitária na UEFS. A 
programação do evento, desde a sua primeira edição, compreende reflexões e capacitações para a 
própria equipe da AERI e Administração Central, além de oportunizar aprendizado para toda a 
comunidade acadêmica e geral.

Frutos da realização deste evento, foram obtidos os seguintes ganhos: a regulamentação do Pro-
grama de Mobilidade Estudantil dos cursos de graduação da UEFS para instituições estrangeiras, 
a implantação do componente curricular “Mobilidade Acadêmica” e a regulamentação do Programa 
Institucional de Bolsa Intercâmbio Internacional na UEFS, respectivamente.

Desta forma, a AERI vem, ao longo da sua gestão, cumprindo seu objetivo: assessorar docentes, 
discentes e os órgãos administrativos da UEFS nas suas relações com organismos nacionais e inter-
nacionais, em parceiras acadêmicas, convênios com agências de fomento, e no incentivo e promoção 
do intercâmbio acadêmico, fomentado ainda pelo pela criação do Programa Ciência sem Fronteiras 
do Governo Federal.

EVENTOS REALIZADOS 

A AERI promove parcerias com instituições e organismos de cooperação e fomento, promoven-
do ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e cultural com orga-
nismos nacionais e internacionais, de interesse da UEFS, oportunizando à comunidade universitária 
o acesso aos contatos com mecanismos de incentivo ao ensino e à pesquisa. 

No exercício de 2011, foram realizados 3 (três) eventos, com a participação da comunidade aca-
dêmica e comunidade externa, conforme Quadro 04.

As atividades da AERI em 2011 concentraram-se no incentivo à Mobilidade Acadêmica, com o 
destacado crescimento no número de alunos intercambistas, na captação, acompanhamento e con-
trole das emendas parlamentares visando aos recursos adicionais de investimento para a UEFS, no 
incremento da demanda de estudantes interessados em mobilidade devido ao Programa Ciência sem 
Fronteiras e na elaboração de material para fins de divulgação institucional.

Além disso, cabe ressaltar que a AERI encontra-se empenhada em manter e ampliar atividades 
em consonância com propostas do Plano de Gestão. Tais propostas identificam a necessidade da 
UEFS em ampliar suas relações, fortalecer e solidificar os acordos já existentes, e incentivar a aber-
tura de novos projetos de cooperação. 

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

Em suas ações administrativas e nas relações com a comunidade universitária e com comunidade 
externa o assessoramento do Reitor e do Vice-Reitor é realizado pelo Gabinete da Reitoria 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
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A avaliação institucional é um processo contínuo de pesquisa e comunicação que visa essencial-
mente a subsidiar a Instituição na reflexão e aprimoramento de sua atuação, conforme a missão e 
objetivos impostos.

O processo de avaliação visa a identificar fatores que interferem positiva ou negativamente no 
desempenho da Instituição, fornecendo subsídios para a compreensão da sua realidade e favorecen-
do a gestão acadêmico-administrativa. Quem conduz o processo é a Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), composta por representantes de alunos, professores, profissionais técnico-administrativos e 
representantes da sociedade civil. A ação prevê ações avaliativas que contemplam as abordagens de 
pesquisas, tanto quantitativas como qualitativas. Na primeira abordagem, os dados são obtidos por 
meio de instrumentos avaliativos com questões objetivas e pontuais (questionários e levantamentos 
de dados) que são complementados pelas ações de abordagem qualitativa com espaços para manifes-
tações (entrevistas, questões abertas, câmaras de avaliação de curso dentre outras). 

Sendo diagnosticada (aponta potencialidades e fragilidades), a avaliação institucional está dire-
tamente relacionada à sociedade, aos estudantes e futuros universitários, ao Estado que pode utilizar 
a avaliação para o desenvolvimento de políticas públicas (de regulação e expansão, por exemplo) e 
ainda à própria instituição no sentido de fomentar o desenvolvimento do seu PDI, potencializar ou 
realinhar sua missão, planos, métodos e trajetória.

ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

As etapas que constituem uma autoavaliação mediante o SINAES são as seguintes:

1ª etapa: Preparação

- constituição da CPA;

- sensibilização;

- elaboração do projeto de avaliação interna.

2ª etapa: Desenvolvimento

- ações;

- levantamento de dados e informações;

- análise das informações: relatórios parciais.

3ª etapa: Consolidação

- relatório;

- divulgação;

- balanço crítico.

Pautada numa discussão fundamentada sobre o papel da universidade pública na contemporanei-
dade e sobre o projeto de universidade que se quer, a CPA/UEFS debruçou-se por um bom tempo, 
sobre os resultados dessa discussão iniciando os trabalhos de construção do processo de autoava-
liação. A partir desse debate, ficou evidenciado que a crescente prevalência do modelo tecnocrático 
e mercantil e da visão utilitarista ameaça o papel historicamente delegado à universidade, a saber, 
o de ser uma instância reflexiva, crítica, autônoma acadêmica e administrativamente e socialmente 
referenciada. 

A CPA/UEFS encontra-se na segunda etapa. Foi realizada a sensibilização através de 2 eventos 
na instituição e da visita aos departamentos através das reuniões departamentais. O projeto de auto-
avaliação, foi elaborado pautado numa discussão fundamentada sobre o papel da universidade pública 
na contemporaneidade e os roteiros baseados no sistema SINAES. 

Foi disponibilizada para a comunidade em geral a página da CPA com todo o material referente 
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à comissão e suas atividades (http://www2.uefs.br/cpa). Foi também distribuído com o intuito de 
divulgação, aos diversos setores da UEFS, um marca página com as informações básicas da CPA/
UEFS.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Em 2011 alguns eventos foram realizados, a exemplo de: 

•	 “Seminário SINAES”, promovido pela UNEB. Um dos resultados do Seminário foi a cria-

ção de um “Fórum das CPAs das instituições de educação superior públicas baianas”;

•	 Mesa Redonda “O ENADE no contexto da avaliação institucional”, organizado pela 

PROGRAD/UEFS.;

•	 Visita técnica da CODES/CEAES para apresentação dos trabalhos da CEAES e discus-

são do “Observatório do Estudante Universitário;

•	 Fórum das CPAs Públicas, onde foi criado também um Fórum Virtual das CPAs (AVA na 

plataforma moodle) com gerenciamento da UNEB e UFRB;

•	 Seminário SINAES: avaliação e perspectivas (CONAES/MEC/INEP).

PARTICIPAÇÃO NA CEAES

Desde maio de 2010, quando foi criada a Comissão Estadual de Estudos da Avaliação da Edu-
cação Superior (CEAES) – CODES/SEC, foram muitos os esforços da CPA/UEFS para atender as 
demandas da própria CEAES. Neste sentido, tais demandas terminaram por comprometer o ritmo 
dos trabalhos da CPA/UEFS no que concerne à construção e implementação do processo de autoa-
valiação que se estendeu por 2011 e ainda não foi concluído, depois de várias reuniões em Salvador. 

Cabe salientar que nossa experiência na CEAES nos deu lições importantes para o processo de 
autoavaliação das UEBA, principalmente quando assumimos, no interior desta comissão estadual, 
posturas críticas sobre a universidade e sobre a política do governo estadual para a Educação Supe-
rior, que são características de nossa CPA. A participação na CEAES não pode se resumir a fornecer 
dados descontextualizados, particularmente com os prazos exíguos que nos tem sido impostos. A 
nosso ver, o simples atendimento deste tipo de demanda expõe uma realidade parcial, vista apenas 
quantitativamente. Assim, os problemas institucionais podem ser vistos tão somente como falhas de 
eficiência e eficácia, como incompetência administrativa, malversação do dinheiro público, descom-
promisso de seus docentes e servidores técnico-administrativos.  

Portanto, a participação da CPA/UEFS na CEAES, prima por um olhar atento aos seus objeti-
vos e aos possíveis usos do seu produto na definição de políticas para as UEBA. Isto porque nosso 
entendimento é de que participar da CEAES só faz sentido se ela constituir-se em um espaço de 
reflexão e de avaliação condizente com o projeto que se defende na CPA/UEFS.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Após várias reuniões ordinárias da CPA/UEFS, foi definido um roteiro de avaliação baseado no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Tal instrumento encontra-se em 
fase de adaptação no Lime-survey (http://www.limesurvey.org/) para que possa ser disponibilizado à 
comunidade no 1º semestre de 2012, para coleta dos dados a serem analisados para confecção do 1º 
relatório da autoavaliação da CPA/UEFS
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Metodologia utilizada: As informações (quantitativas e qualitativas) a serem coletadas na comu-
nidade universitária (intra e extra campus) feita basicamente sob forma de questionários, conta com 
a possibilidade da formação de grupos focais além de entrevistas. As informações quantitativas e, 
sobretudo, as qualitativas deverão ser analisadas e divulgadas para que o processo de avaliação seja, 
de fato, um agente construtor permanente de uma Universidade pública, referenciada e de qualidade.

Dessa forma, durante a realização do levantamento de dados e da sua análise, a CPA deverá pro-
mover eventos que sensibilizem a comunidade e, simultaneamente, possam instrumentalizá-la para 
a discussão.

Assim que o processo de autoavaliação for concluído, o resultado deverá ser amplamente divul-
gado a todos os setores da Universidade, sob forma impressa e eletrônica, para que a comunidade, 
através de todas as instâncias, institucionais e representativas dos segmentos, possa participar da de-
finição das ações a serem implementadas na perspectiva de tornarmos, cada vez mais, a UEFS próxi-
ma do projeto que se defende e que norteia o processo de autoavaliação, no sentido de construir uma 
Universidade pública, gratuita, democrática, autônoma, de excelência e socialmente referenciada.

ESTATUINTE 

Atenta à necessidade de revisão sistemática do Estatuto e Regimento Geral da UEFS, a reitoria 
deslanchou o processo Estatuinte. Este processo pressupõe o envolvimento da comunidade interna 
e externa. Assim, foi nomeada, em 2007, uma Comissão Tripartite (dois representantes do DCE, do 
SINTEST e da ADUFS), sob a Coordenação do então vice-reitor,  professor Washington Moura, 
para elaborar uma proposta de Regimento da Estatuinte, que posteriormente foi apreciada pelos três 
segmentos, e acordada a metodologia e o cronograma do processo. 

A proposta de Regimento da Estatuinte foi discutida e aprovada pelo Conselho Superior da Uni-
versidade (CONSU).

Em 2010, a Comissão Geral da Estatuinte concluiu a proposta preliminar de Estatuto da UEFS 
e a encaminhou para discussão pela comunidade. 

Com as contribuições vindas de todos os segmentos da comunidade universitária, foi a vez da 
Mesa Diretora entrar em ação e sistematizar todo o material encaminhado. Logo após o processo 
de sistematização, a Mesa Diretora levou a proposta para a Comissão Geral que aprovou um crono-
grama de reuniões para que fosse discutida e aprovada a nova proposta de Estatuto para posterior 
deliberação no Congresso Estatuinte. Assim, no ano de 2010 a Comissão Geral teve um avanço sig-
nificativo no processo Estatuinte da UEFS. 

Contudo, em 2011 a comissão encontrou algumas dificuldades para obter quorum nas reuniões 
não sendo possível concluir a proposta do Estatuto para submeter ao Congresso Estatuinte. Já foram 
discutidos os capítulos I (“dos órgãos em geral”) e II (“dos órgãos deliberativos superiores”) e, ini-
ciado o capítulo III (“dos órgãos administrativos adstritos”). Há um entendimento, por parte da Co-
missão Geral da necessidade de um esforço concentrado, no sentido de dar celeridade ao processo. A 
expectativa é que o Congresso Estatuinte seja convocado para o início do segundo semestre de 2012. 

O processo de formulação da proposta de Estatuto para a UEFS, buscando envolver a comuni-
dade interna e externa, conforme esperado, tem demonstrado o quanto é desafiador. Mas se justifica, 
na medida em que certamente contribuirá para a consolidação das práticas democráticas e transpa-
rentes, tão caras a esta Universidade. 

CERIMONIAL 

O Cerimonial Universitário (CEU) é um setor diretamente vinculado à Reitoria,  exerce várias 
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atividades relacionadas a eventos institucionais. Em 2011, além das atribuições que lhes são confe-
ridas participou dos debates entre os candidatos à Reitoria da UEFS e da posse do Reitor reeleito, 
organizou eventos externos em parceria com outras Instituições como também desempenhou seu 
papel de assessoramento junto à Reitoria acompanhando o Reitor e Vice-Reitor a eventos em que 
estes foram representando a UEFS.

Os eventos que contaram com a participação direta do Cerimonial em 2011 estão descritos no 
Quadro 05.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Permanente de Licitação (COPEL) está diretamente ligada à Reitoria da Universi-
dade Estadual de Feria de Santana – UEFS. Desenvolve  atividades como o planejamento, a execução 
(formação dos autos e julgamento), o monitoramento e a avaliação dos processos licitatórios desta 
Instituição. 

PLANEJAMENTO 
 

 A Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN), nas suas ações de 
Planejamento e Desenvolvimento Organizacional da UEFS, empreende esforços assessorando a 
Reitoria e coordena trabalhos de desenvolvimento de projetos de atualização e melhoria da gestão 
universitária, de gestão e sistematização de dados e informações institucionais, além da gestão orça-
mentária, envolvendo a programação e o acompanhamento de sua execução.

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

O PDI da UEFS terá vigência até o ano de 2015 será um instrumento voltado para o planejamen-
to institucional, e conterá as principais políticas, objetivos, metas e linhas de ação. Este documento 
está sendo elaborado de forma participativa, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação, 
apresentando a missão da Instituição, além dos princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais 
que nortearão suas práticas administrativas e acadêmicas.

O novo PDI representará os anseios da comunidade universitária com relação à vida da insti-á os anseios da comunidade universitária com relação à vida da insti- os anseios da comunidade universitária com relação à vida da insti-
tuição, a saber: novos cursos, melhoria na infraestrutura, as políticas de ensino, pesquisa, extensão, 
gestão, acesso e permanência, e também de responsabilidade social.

A elaboração do PDI UEFS 2011-2015 encontra-se em suas etapas finais: 

3ª fase: elaboração de um documento base (versão preliminar) do PDI;

4ª fase: consulta à comunidade universitária para obtenção de sugestões adequações, adições 

e devidas alterações ao documento base, por meio de reuniões ampliadas, seminários temáticos e 

disponibilização na internet;

5ª fase: finalização do documento base, a elaboração e a divulgação do PDI UEFS 2011-2015.
Espera-se que, até o final do primeiro semestre de 2011, o novo PDI esteja elaborado e divul-

gado, e que este seja instrumento dinâmico, continuamente avaliado e atualizado, proporcionando 
um diálogo mais efetivo com o Plano Plurianual (PPA), o Orçamento Participativo e a Avaliação 
Institucional.
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DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Em 2011, a ASPLAN, visando ao desenvolvimento e à melhoria contínua dos processos admi-à melhoria contínua dos processos admi- melhoria contínua dos processos admi-
nistrativos da Instituição, coordenou as atividades do Plano Diretor de Gestão (PDG) do Governo 
do Estado da Bahia, em parceria com a Secretaria da Administração (SAEB).

Após a elaboração e implementação do Plano de Melhoria da Gestão (PMG), balizadas pelas 
sete oportunidades de melhorias definidas e priorizadas, assumidas pela gestão, cada oportunidade 
de melhoria foi transformada em uma meta de melhoria da gestão, sob a responsabilidade de um líder 
de meta e um responsável técnico. Dentre as sete metas de melhoria, já foram concluídas: 

•	 100% das categorias de usuários com acesso aos relatórios do 1º ciclo de monitoramento 

e avaliação do desempenho organizacional até novembro de 2010; 

•	 100% dos resultados organizacionais definidos e divulgados até novembro de 2010; e 

•	 100% dos padrões de atendimento definidos priorizados, reestruturados e divulgados 

até dezembro de 2010.

Em complementação à meta de 100% dos padrões de atendimento definidos priorizados, reestru-
turados e divulgados, a SAEB realizou levantamento e estudos para adequação da força de trabalho 
nos processos estudados. O dimensionamento da força de trabalho, através de métodos e técnicas, irá 
propor ações estratégicas e estruturantes, em termos de tipificação, quantificação e qualificação da 
força de trabalho, do quadro de servidores públicos necessária à execução dos processos mapeados 
e redesenhados. 

Encontram-se em desenvolvimento as metas restantes: 

•	 100% do plano da política de recursos humanos dos servidores da UEFS desenvolvido 

e publicizado até março 2011;

•	 100% do PDI concluído, aperfeiçoado e integrado aos Orçamentos Participativos, 

PPA 2012-2015 e Avaliação Institucional até dezembro de 2010;

•	 100% do Plano de Comunicação elaborado e implantado até março de 2011;

•	 3 sistemas de T. I. implantados e integrados para auxiliar o planejamento, 

monitoramento, avaliação e tomada de decisão em processos e serviços até dezembro 

de 2011;

 
Durante o ano de 2011, foram realizadas reuniões de acompanhamento, monitoramento e avalia-

ção da implementação do PMG, divididas em subciclos de monitoramento das ações. As reuniões de 
monitoramento visam acompanhar e avaliar o andamento da implementação das metas de melhoria 
por parte de cada líder de meta e responsável técnico.

A oportunidade de melhoria de elaboração e implantação dos sistemas integrados de Controle 
de Processos Administrativos Digitais; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Orçamentária, Finan-
ceira e de Contratos; Gestão de Compras e Licitações e de Gestão de Materiais e Almoxarifado, vem 
sendo implantada e obtendo grande aceitação por parte da comunidade acadêmica.



48

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

A UEFS iniciou, em 2007, os trabalhos do Orçamento Participativo. Uma atitude pioneira que, a 
cada ano, proporciona à comunidade universitária e segmentos da comunidade externa, um trabalho 
de parceria, transparência e de racionalização dos recursos públicos.

O Orçamento Participativo é um processo pelo qual a comunidade (universitária e externa) par-
ticipa da aplicação de recursos que serão executados pela Administração Superior. É composto de 
um Conselho de Orçamento Participativo (COP), formado por 63 representantes (9 representantes 
de cada segmento), e de um Comitê de Acompanhamento Permanente (CAP), formado por 7 repre-
sentantes (1 de cada segmento representado no COP).

Os 7 segmentos representados no Orçamento Participativo são: os Departamentos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; os Colegiados de Graduação e de Pós-Graduação; a Administração Superior; 
a Associação dos Docentes (ADUFS); o Diretório Central dos Estudantes (DCE); o Sindicato dos 
Servidores Técnico-Administrativos (SINTEST); e a Comunidade Externa (em 3 segmentos: a So-
ciedade Civil Organizada, o Setor Público e o Empresariado Local).

O COP tem como principais atribuições: debater, avaliar e aprovar uma matriz da proposta de 
orçamento, para o exercício seguinte, elaborada pela ASPLAN e supervisionada pelo Comitê de 
Acompanhamento Permanente, tendo como base as decisões dos diversos segmentos representados, 
sobre hierarquização de prioridades de investimentos; alocar recursos de investimento por diretrizes 
de ação em conformidade com o Plano Plurianual da UEFS; definir os critérios que orientem a ela-
boração da proposta final do Orçamento, pela ASPLAN, após estabelecimento da cota orçamentária 
do Governo do Estado e acompanhar a execução do Orçamento.

Já o CAP tem como principais atribuições: acompanhar e supervisionar o processo de discussão e 
elaboração do Orçamento Participativo em todas as suas fases; realizar reuniões para sensibilização e 
orientação, conforme definição de calendário, com os segmentos envolvidos na elaboração da matriz 
da proposta de orçamento e acompanhar a execução do orçamento aprovado, fornecendo informa-
ções ao COP.

Outro elemento de vital importância no Orçamento Participativo, visando ao planejamento or-
çamentário, é a da inclusão de demandas, das diversas unidades administrativas e acadêmicas da 
UEFS, no Sistema de Planejamento Orçamentário (SPO). O Sistema SPO é um sistema de infor-
mação, via web, desenvolvido pela AEI e utilizado para planejamento, levantamento e requisição 
de demandas de materiais de consumo, de equipamentos e material permanente e de serviços pelas 
diversas unidades administrativas e acadêmicas.

Além disso, demandas institucionais de Pró-Reitorias e demais Unidades da Administração Su-
perior também são compatibilizadas na matriz da proposta de orçamento; que é debatida, avaliada e 
aprovada em reunião do COP.

Em 2011, a experiência com o Orçamento Participativo teve continuidade e proporcionou, prin-
cipalmente, transparência do uso dos recursos públicos e o devido acompanhamento orçamentário 
à comunidade universitária. Foram realizadas 2 reuniões com o COP, em 09/08 e 15/09/2011. A 
primeira reunião do COP teve o intuito de apresentar a execução do Orçamento 2010 e a situação do 
Orçamento 2011 e suas perspectivas. A segunda reunião teve como pauta a apresentação da proposta 
e da cota orçamentárias de 2012, a adequação da proposta a cota orçamentária e os investimentos em 
obras que seriam previstos para aquele exercício.

As reuniões do CAP têm como função primordial a de orientar as atividades a serem desenvol-
vidas pelo COP. Foram realizadas nos dias 25/07 e 01/09/2011. A primeira reunião deu início aos 
trabalhos do Orçamento Participativo no ano de 2011 e serviu de reunião preparatória para o COP 
do dia 09/08. A segunda reunião teve como pauta as perspectivas preocupantes e desafiadoras para 
o Orçamento 2012. Além disso, discutiu-se a situação das obras em andamento no ano de 2011 e 
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chegou-se a um consenso, como em 2010, de que não deveriam ser incluídas novas demandas de in-
vestimento em obras, dando-se andamento às demandas já propostas no PPA 2008-2011 e nos OP 
de 2008 e 2009, com prioridade “1” possíveis de serem realizadas.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

A gestão orçamentária da UEFS é uma das responsabilidades da ASPLAN, ou seja, tem como 
uma das atribuições a programação e o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a im-ões a programação e o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a im-a programação e o acompanhamento da execução orçamentária, bem como a im-
plementação, coordenação, supervisão e articulação do processo de planejamento orçamentário, por 
meio da elaboração dos Planos Plurianuais e das propostas orçamentárias anuais da UEFS. Fazem 
parte ainda da gestão orçamentária, o acompanhamento e a avaliação da execução física e financeira 
dos produtos das ações orçamentárias.

Cabe ressaltar que a forte articulação e parceria da ASPLAN com as áreas contábil-financeiras 
e administrativas da Instituição, por meio da realização de reuniões de alinhamento e de tomada de 
decisões estratégicas, visam a uma gestão orçamentária mais participativa, transparente e eficiente.

Sobre a dotação orçamentária da UEFS para o exercício de 2011, o orçamento inicial foi de R$ 
177.775.783,00 (cento e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta 
e três reais). Deste montante, R$159.493.082,00 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e 
noventa e três mil e oitenta e dois reais) eram de recursos oriundos do Tesouro do Estado, o que 
representava 89,72% do orçamento inicial aprovado.

Cerca de R$ 4.922.701,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e um reais) 
eram provenientes de recursos de contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais e mu-
nicipais (convênios) e R$13.360.000,00 (treze milhões e trezentos e sessenta mil reais) de recursos 
da fonte de arrecadação própria da Instituição. Assim, os recursos provenientes de outras fontes 
chegaram ao montante de R$18.282.701,00 (dezoito milhões duzentos e oitenta e dois mil setecentos 
e um reais).

No início de 2011, a UEFS foi surpreendida com a distribuição de recursos do cronograma fi-
nanceiro, que concentrava 53% dos recursos de Projeto para os últimos três meses do ano. Fato que 
inviabilizava a aquisição, principalmente, de equipamentos e materiais permanentes e os investimen-
tos em obras durante o ano. Contudo, a Administração Superior envidou esforços junto ao Governo 
do Estado, principalmente com a Secretaria de Educação e Secretaria da Fazenda, para a realização 
de antecipações de cronograma financeiro, no sentido de garantir a realização de tais despesas, bem 
como honrar compromissos contratuais assumidos pela Instituição.

O orçamento inicial foi elevado em 7,15% com recursos do Tesouro do Estado, no valor de 
R$11.400.644,00 (onze milhões, quatrocentos mil seiscentos e quarenta e quatro reais) resultantes 
de créditos suplementares aprovados, principalmente, para atendimento das despesas de Pessoal 
subestimadas em, aproximadamente, 11%. Assim, a dotação proveniente de recursos do Tesouro foi 
elevada para um montante de R$170.893.726,00 (cento e setenta milhões oitocentos e noventa e três 
mil setecentos e vinte e seis reais). 

Com os recursos de outras fontes, relativos aos convênios firmados com órgãos e entida-
des federais, municipais e privados, o incremento no orçamento foi de 72%, atingindo o valor de 
R$3.546.425,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e 
elevando a dotação para R$8.469.126,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e 
vinte e seis reais). Em relação aos recursos da fonte de arrecadação própria da Instituição, a dotação 
não foi modificada. Desta forma, o orçamento final das outras fontes de recursos totalizou o montan-
te de R$21.829.126,00 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e nove mil, cento e vinte e seis reais), 
ou seja, um incremento de 19,4%. 

A dotação total do Orçamento 2011 foi elevada em 8,41%, ou seja, um acréscimo de 
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R$14.947.069,00 (quatorze milhões novecentos e quarenta e sete mil e sessenta e nove reais). Atin-
gindo, assim, o montante total de R$192.722.852,00 (cento e noventa e dois milhões, setecentos e 
vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais). Destes, o montante executado do orçamento 
total foi de R$177.106.142,96 (cento e setenta e sete milhões, cento e seis mil, cento e quarenta e dois 
reais e noventa e seis centavos), o que representou 91,9% de execução.

O valor executado em 2011, com recursos do Tesouro, foi de R$170.807.462,30 (cento e setenta 
milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), o que represen-
tou 99,95% do valor orçado. O valor executado pelas outras fontes de recursos foi de R$6.298.680,66 
(seis milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), 
representando 28,86% do orçado.

Em relação às despesas executadas com recursos do Tesouro, 96% do montante representavam 
despesas correntes, ou seja, R$163.286.365,26 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e oitenta e 
seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Já as despesas de capital represen-
taram apenas 4% do total executado do orçamento, ou seja, R$7.521.097,04 (sete milhões, quinhen-
tos e vinte e um mil, noventa e sete reais e quatro centavos).

Do montante de despesas correntes executado, destacam-se os gastos com pessoal que represen-
taram cerca de 81% do valor executado do orçamento. Sendo R$126.969.859,40 (cento e vinte e seis 
milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) 
com despesas de pessoal estatutário e encargos, ou seja, 74% do total do orçamento executado; e 
R$11.440.808,18 (onze milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e oito reais e dezoito centa-
vos) com despesas de locação de mão-de-obra (terceirização), que representou 7%.

Para as fontes de recursos relativas aos convênios, a execução foi de R$2.177.321,93 (dois mi-
lhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), o que repre-
sentou 34,57% do total executado de recursos de outras fontes. Para os recursos da fonte de arreca-
dação própria, a execução foi de R$4.121.358,73 (quatro milhões, cento e vinte e um mil, trezentos 
e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), ou seja, 65,43% do executado de recursos do total 
de outras fontes.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS GOVERNAMENTAIS

PROGRAMA - 114 – Formação Inicial e Continuada do Profissional da Educação

AÇÃO: 2671 - Capacitação de Profissionais de Ensino Superior - UEFS

A Atividade de capacitação de profissionais na UEFS visa atender à diretriz de gestão: Valori-
zação dos Servidores Técnico-Administrativos e Docentes. Por consequência, melhorar a qualidade 
dos processos educacionais e administrativos desta Instituição, através da promoção de cursos, semi-
nários e participação em eventos técnicos, científicos e culturais.

Em 2011, a UEFS ofertou, por meio da Assessoria Técnica de Recursos Humanos (ATRH), 
diversos cursos de capacitação técnica para os seus servidores, além de seminários e encontros volta-
dos para a melhoria da qualidade dos processos administrativos e relações intra e interpessoais, bem 
como o custeio da participação de servidores em eventos de capacitação fora da UEFS.

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista e 
suplementada, sendo acrescida em 3,86% do previsto. Não houve execução com recursos de outras 
fontes. Em relação à meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto.
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PROGRAMA - 114 - Formação Inicial e Continuada do Profissional da Educação

AÇÃO: 5161 – Apoio a Formação de Profissionais da Educação – UEFS

O Projeto de Formação de Profissionais de Educação da UEFS visa apoiar a formação de profes-
sores atuantes na educação infantil, fundamental e médio. 

Em 2011, a UEFS, em parceria com Governo do Estado (SEC/IAT) e com o Governo Federal 
(CAPES e FNDE), e por meio da Pró-Reitoria de Graduação, mantém 7 (sete) cursos no Progra-
ma Especial de Formação para Professores (PROFORMA), Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura em Artes, Licenciatura em Letras com Espanhol, 
Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Letras com Inglês e Licenciatura em Educação Física, 
com 414 alunos matriculados.

O orçamento inicial, com recursos de outras fontes, foi suplementado em 24,61% do previsto. Da 
meta programada atingiu-se 100% do previsto.

PROGRAMA - 115 Inclusão Pela Educação

AÇÃO - 5237 – Apoio ao Projeto Universidade para Todos – UEFS

O Projeto de Apoio ao Projeto Universidade para Todos da UEFS visa apoiar as ações do Pro-
jeto Universidade para Todos – UPT.

O Projeto UPT, em parceria com a Secretaria de Educação, tem o objetivo de propiciar o acesso 
de estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou egressos de escolas públicas municipais ou estaduais do 
Estado da Bahia, que estudaram da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, em 
Instituições de Ensino Superior (IEBAs).

Em 2011, a UEFS apoiou o Projeto UPT, contabilizando um público atendido de 1.443 estudan-
tes. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

PROGRAMA 117 - Todos Pela Alfabetização – Topa

AÇÃO: 5152 – Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – UEFS
O Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos na UEFS tem o 

objetivo de apoiar o desenvolvimento do Programa TOPA (Todos pela Alfabetização) de educação 
de jovens e adultos do Governo do Estado, que visa reduzir o índice de analfabetismo na região de 
influência.

Em 2011, a UEFS apoiou o Programa TOPA, em parceria com a Secretaria de Educação, conta-
bilizando 23 municípios envolvidos e um público atendido de 921 alfabetizandos.

Não houve alteração na dotação inicial dos recursos de outras fontes. Em relação à meta progra-
mada, atingiu-se 100% do previsto.

PROGRAMA - 118 – Educação Superior no Século XXI 

AÇÃO: 1758 - Diversificação das Ações de Relações Institucionais de Intercâmbio - UEFS 
O Projeto de Diversificação das Ações de Relações Institucionais de Intercâmbio da UEFS visa 

elaborar ações de cooperação e de intercâmbio com instituições de fomento científico, técnico e aca-
dêmico.

A UEFS, por meio da Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI, desenvolve ações 
de promoção de cooperação com instituições e organismos nacionais e internacionais, no sentido de 
consolidar e cumprir suas atribuições institucionais e fomentar o crescimento da Instituição, com o 
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fortalecimento de laços de parceria, acordos e de novos convênios. A AERI também é responsável 
por ações de fomento ao intercâmbio discente, com vistas à troca de conhecimentos e saberes, inclu-
sive com a publicação de edital para o programa de mobilidade acadêmica.

Em 2011, não foram alocados recursos específicos com a fonte do Tesouro do Estado para esta 
ação. Em relação às outras fontes de recurso, houve frustração na captação de recursos externos. 
Portanto, a meta programada encontra-se em estudo preliminar, enfatizando-se que as ações de re-
lações institucionais não foram impossibilitadas em função disso.

AÇÃO: 2648 - Gestão de Atividades do Ensino de Pós-Graduação - UEFS 

A Atividade Finalística de Gestão de Atividades do Ensino de Pós-Graduação visa garantir o 
funcionamento dos cursos de pós-graduação da UEFS, dentro dos padrões de excelência acadêmica.

A UEFS, atualmente, possui 13 (treze) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Institucio-
nais e 03 (três) Interinstitucionais, que estão distribuídos pela quase totalidade dos Departamentos, 
atendendo discentes oriundos das várias regiões do Estado e do país, totalizando 769 (setecentos e 
sessenta e nove) alunos matriculados. Já a Pós-Graduação Latu Sensu, em 2011, ofereceu 16 (dezes-
seis) cursos com 275 (duzentos e setenta e cinco) alunos matriculados.

A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista, resultando em remane-
jamento de parte dos recursos para atendimento da necessidade de outras ações orçamentárias cuja 
realização apresentava alta prioridade. Já os investimentos feitos nesta ação, com recursos oriundos 
de outras fontes, foram suplementados em 202%, conseguindo-se executar mais de 78% dos recur-
sos. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 2663 - Processo Seletivo de Candidatos Através de Vestibular - UEFS 

A Atividade Finalística de Processo Seletivo de Candidatos através de Vestibular visa assegurar 
condições de funcionamento das atividades acadêmicas da UEFS, selecionando alunos através do 
concurso vestibular.

A UEFS realiza, semestralmente, o Processo Seletivo de Acesso ao Ensino Superior – PROSEL, 
que seleciona alunos para os cursos de graduação, exceto os cursos de Ciências Farmacêuticas e Me-
dicina, que são realizados no PROSEL do início de cada ano letivo.

O orçamento inicial desta ação, que é da fonte de recursos de arrecadação própria da Instituição, 
não sofreu modificação, sendo executada em mais de 56% do previsto. Em 2011, foram realizados os 
dois Processos Seletivos. Portanto, da meta programada atingiu-se 100% previsto.

AÇÃO: 4125 - Publicidade de Utilidade Pública – Vestibular da UEFS  

A Atividade Finalística de Publicidade de Utilidade Pública da UEFS visa promover a divulga-
ção do vestibular da Instituição.

A UEFS realiza, semestralmente, o Processo Seletivo de Acesso ao Ensino Superior – PROSEL 
(vestibular) para os seus cursos de graduação, realizando campanhas de publicidade para os referidos 
processos.

Em 2011, não houve necessidade de modificação na dotação inicial com recursos oriundos da 
fonte de recursos de arrecadação própria da Instituição para atendimento das demandas com as cam-
panhas de publicidade dos processos seletivos. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
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AÇÃO: 4145 – Gestão de Atividades do Ensino de Graduação – UEFS

A Atividade Finalística Gestão de Atividades do Ensino de Graduação visa garantir o funciona-
mento dos cursos de graduação da UEFS, dentro dos padrões de excelência acadêmica.

A UEFS mantém, atualmente, 25 (vinte e cinco) cursos regulares de graduação, sendo 11 (onze) 
cursos com bacharelado, 10 (dez) cursos somente com licenciatura e 4 cursos com licenciatura e 
bacharelado (Ciências Biológicas, Física, Filosofia e Geografia), em diversas áreas do conhecimento.

Em 2011, foram executados recursos em torno de 96,04% do orçado inicial, oriundos do Te-
souro do Estado. Em relação ao orçamento das outras fontes, houve suplementação de 100,16% do 
previsto inicialmente. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 4201 – Assistência ao Estudante Universitário – UEFS

A Atividade Finalística de Assistência ao Estudante Universitário da UEFS visa proporcionar 
as condições para permanência do aluno na Instituição, bem como viabilizar a participação destes 
alunos em eventos para uma melhor formação acadêmica.

A assistência estudantil tem ações voltadas ao atendimento das necessidades de acesso e perma- ações voltadas ao atendimento das necessidades de acesso e perma-o atendimento das necessidades de acesso e perma-
nência dos discentes, possibilitando a adequada formação na educação superior. Neste sentido, por 
meio da Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC), a UEFS realiza ações 
que envolvem a assistência estudantil, a saber: Programa de Bolsa Alimentação; concessão de Bolsa 
Estágio Acadêmico; encaminhamento para estágios; moradia (Residência Universitária e Indígena) 
e concessão de Auxílio Residência; Creche; assistência à saúde, psicopedagogia; serviço social; via-
bilização de passagens terrestres para participação em eventos acadêmicos; e apoio a eventos acadê-
micos e esportivos.

Foram executados investimentos nesta ação em mais de 79% do orçado inicialmente, com recur-
sos oriundos ao Tesouro do Estado. Parte dos recursos foi remanejada para atendimento da necessi-
dade de outras ações orçamentárias cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta programa-
da, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 4507 – Administração de Pessoal e Encargos do Magistério Superior – UEFS

A Atividade Finalística de Administração de Pessoal e Encargos do Magistério Superior da 
UEFS visa atender os compromissos com o pagamento de vencimentos e vantagens de pessoal do 
magistério superior (docentes efetivos) da Instituição.

A dotação inicial estava subestimada. Sendo assim, houve a necessidade de suplementação da 
ação em 17,29%, para atendimento da demanda com o pagamento dos vencimentos do pessoal do 
magistério superior da UEFS. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 4511 – Administração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial de 
Contratação – UEFS

A Atividade Finalística de Administração de Pessoal do Magistério Superior, sob o Regime Es-
pecial de Contratação da UEFS, visa atender despesas decorrentes da admissão de pessoal para atuar 
no magistério superior, sob regime especial de contratação facultada pela constituição federal em seu 
art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a 255 da Lei Estadual n.º 6.677/94.

A dotação inicial estava superestimada. Assim, a programação inicial teve que ser revista, resul-
tando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outra ação orçamen-
tária de pessoal cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta programada atingiu-se 100% .
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AÇÃO: 4515 – Funcionamento das Atividades Acadêmicas – UEFS

A Atividade Finalística de Funcionamento das Atividades Acadêmicas da UEFS visa garantir o 
funcionamento das atividades comuns de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.

Esta Atividade visa garantir o pagamento de despesas fixas e contratuais de caráter acadêmico 
comum às áreas de ensino, de pesquisa e de extensão da Universidade.

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, foi suplementada em 
20,10% para atendimento às necessidades da Instituição. Em relação a outras fontes de recurso, 
refere-se à fonte de arrecadação própria da Instituição, não havendo modificação na dotação inicial. 
Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 4517 – Gestão das Atividades de Pesquisa da UEFS

A Atividade Finalística de Gestão das Atividades de Pesquisa da UEFS visa prover, fomentar e 
incentivar o desenvolvimento e realização de pesquisas dentro da política institucional de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) e fortalecer a infraestrutura, visando à geração e difusão de novas tecnolo-
gias, potencializando o desenvolvimento científico e tecnológico da Instituição.

A UEFS desenvolve ações por meio dos projetos de pesquisa, de investigação e de busca de solu-
ções para os graves problemas da sociedade na qual esta inserida, principalmente, da região do semi-
árido baiano. Atualmente, 469 projetos de pesquisa encontram-se cadastrados e em desenvolvimento 
na Instituição, sendo 238 projetos com financiamento externo e 47 com financiamento interno.

Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para aten-
dimento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação às 
outras fontes de recurso, houve suplementação de recursos em 10,44% do previsto inicialmente. Da 
meta programada, atingiu-se 111,93% do previsto, ou seja, 50 projetos de pesquisa a mais do que o 
previsto inicialmente encontram-se cadastrados e em desenvolvimento.

AÇÃO: 4518 – Gestão das Atividades de Extensão da UEFS

A Atividade Finalística de Gestão das Atividades de Extensão da UEFS visa desenvolver, imple-
mentar e potencializar programas, projetos e ações de extensão, fortalecendo o processo educativo, 
cultural, científico e articulado ao ensino e a pesquisa de forma indissociável da Instituição.

A UEFS, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, tem o objetivo de ampliar a troca de experi-
ências e a cooperação com a sociedade, buscando um desenvolvimento mútuo, bem como a difusão 
do conhecimento produzido em articulação com o ensino e a pesquisa. Os resultados são diversos 
programas, projetos, cursos e eventos, inclusive em parceria com o Governo do Estado.

Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para aten-
dimento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação às 
outras fontes, houve suplementação de recursos em 166,54% do previsto inicialmente. Da meta pro-
gramada, foram implementadas 90 ações extensionistas, dentre programas, projetos, cursos e even-
tos, o que representa 54,55% do previsto.

AÇÃO: 4520 – Gestão de Acervo Bibliográfico da UEFS

A Atividade Finalística de Gestão de Acervo Bibliográfico da UEFS visa assegurar o desenvol-
vimento do ensino, da pesquisa e da extensão, com a manutenção e a atualização do acervo do Siste-
ma de Bibliotecas (SISBI) da Instituição.
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O SISBI, atualmente, mantém 112.426 títulos de livros e outros materiais bibliográficos e 3.013 
títulos de periódicos nacionais e internacionais. Em 2011, considerando-se as aquisições, exceto 
periódicos, foram investidos R$ 167.040,90 (cento e sessenta e sete mil, quarenta reais e noventa 
centavos) para aquisição de 2.317 exemplares de livros nacionais e estrangeiros e 83 exemplares de 
livros eletrônicos. Quanto aos periódicos, foram investidos R$ 154.362,29 (cento e cinquenta e qua-
tro mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) em 126 renovações de publicações 
nacionais e 8 estrangeiras.

Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para atendi-
mento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta progra-
mada atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 5225 – Modernização dos Processos de Gestão Administrativa – UEFS

O Projeto de Modernização dos Processos de Gestão Administrativa da UEFS visa promover a 
modernização dos processos de gestão administrativa da Instituição, inclusive através da aplicação 
da tecnologia da informação e comunicação.

Desde 2010, a UEFS, com base nas ações de melhorias detectadas no relatório de auto-avaliação 
do Plano Diretor de Gestão (PDG) do Governo do Estado do Bahia, decidiu investir na implantação 
de sistemas de tecnologia da informação e da comunicação, no intuito de melhoria e modernização de 
seus processos administrativos. Neste sentido, com base em requisitos técnicos para a implantação de 
5 (cinco) sistemas integrados, a saber: de Controle de Processos Administrativos Digitais; de Gestão 
de Recursos Humanos; de Gestão Orçamentária, Financeira e de Contratos; de Gestão de Compras 
e Licitações e de Gestão de Materiais e Almoxarifado; a UEFS contratou uma empresa para forne-
cimento de licenças de uso, customização, treinamento e manutenção dos módulos adquiridos. Até o 
momento, já foram implantados 2 (dois) módulos: o de Gestão de Materiais e Almoxarifado (ALX) e 
o de Controle de Processos Administrativos Digitais (CPA).

A dotação inicial, com recursos do Tesouro do Estado, foi suplementada em 309,81% para custe-
ar as etapas contratuais. Desta forma, a meta programada encontra-se em andamento até 50%.

PROGRAMA – 119 Melhoria da Infraestrura Estadual da Educação Superior

AÇÃO: 1743 – Ampliação de Unidades Universitárias - UEFS

O Projeto de Ampliação de Unidades Universitárias visa ampliar a estrutura física da UEFS, 
para um melhor atendimento das demandas administrativas e acadêmicas da Instituição.

Em 2011, foi concluída a obra de ampliação do Laboratório de Saúde Coletiva. Em andamento, 
encontram-se as obras de: Anexo do Herbário; Galpão do Horto Florestal; ampliação do Laboratório 
de Estruturas e ampliação da Área de Compostagem da UEFS.

A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista, em 
função da extinção de emendas parlamentares previstas (recursos de contrapartidas), resultando em 
remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outras ações orçamentárias 
cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação às outras fontes, a dotação inicial foi amplia-
da para atendimento ao valor repassado para as obras de ampliação resultantes de convênios com 
recursos federais. Em relação ao quantitativo da meta, atingiu-se 14,29% da meta programada.
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AÇÃO: 1745 - Recuperação de Unidades Universitárias - UEFS 

O Projeto de Recuperação de Unidades Universitárias da UEFS visa recuperar, reformar e/ou 
adaptar instalações das unidades da Instituição, para melhorar o atendimento das demandas admi-
nistrativas e acadêmicas.

Em 2011, foram concluídas as seguintes obras: adaptações para acessibilidade no Campus; a 
pavimentação das vias de acesso ao Campus; construção de rampas e serviços de impermeabilização 
na cúpula do Centro Universitário de Cultura e Arte; e a reforma do prédio antigo da Residência 
Universitária. Encontra-se em andamento, as obras de: recuperação e impermeabilização dos reser-
vatórios da UEFS; aberturas de vias e limpeza do Campus; adequação da rede elétrica de distribuição 
dos alimentadores; serviços de instalação de esgoto e de estacionamento na área dos bancos; pavi-
mentação da área externa do Laboratório de História e Filosofia; extensão de rede primária e secun-
daria e montagem da subestação – área trifásica do Centro de Convivência; serviços de sondagem à 
percussão e de levantamento topográfico na área do Campus.

A programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista, resultando em rema-
nejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outras ações orçamentárias cuja 
realização apresentava alta prioridade. Em relação ao quantitativo da meta programada, atingiu-se 
35,71% do previsto.

AÇÃO:1752 - Reequipamento de Unidades Universitárias - UEFS 

O Projeto de Reequipamento de Unidades Universitárias da UEFS visa proporcionar condições 
necessárias ao melhor desempenho da Instituição, reequipando suas unidades acadêmicas e adminis-
trativas.

O desenvolvimento dos projetos de pesquisa e de extensão, a implantação e implementação de 
cursos de graduação e de pós-graduação, além do pleno funcionamento das unidades acadêmicas 
e administrativas necessitam de investimentos em infraestrutura por meio do reequipamento e da 
informatização das unidades.

O incremento de recursos do Tesouro do Estado para o reequipamento de unidades em 2011 foi 
87,58% maior do que o orçado inicial. Sendo assim, da meta programada, atingiu-se 100% do previs-
to, ou seja, 60 unidades universitárias foram reequipadas.

AÇÃO: 1779 - Construção do Auditório Central - UEFS 

O Projeto de Construção do Auditório Central visa concluir a edificação do Auditório Central 
da UEFS.

Para o ano de 2011, estavam previstos a realização da 2ª etapa da obra civil de climatização e 
pintura externa, construção da Casa de Máquinas e do Reservatório Elevado do prédio do Auditório 
Central, além de serviços complementares, como: fachada, pavimentação, urbanização, instalação 
elétrica esquadria e pintura interna. Houve frustração na licitação da obra de climatização do prédio, 
no entanto foi possível realizar a licitação e dar ordem de serviços da obra de construção da Casa 
de Máquinas e do Reservatório Elevado do Auditório Central, além de terem sidos realizados os 
serviços de pintura do prédio.

Cabe ressaltar que houve frustração na previsão de recebimento de recursos de emenda parla-
mentar para execução dos serviços complementares e da climatização do prédio do Auditório Cen-
tral. A programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista, resultando em rema-
nejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outras ações orçamentárias cuja 
realização apresentava alta prioridade. A meta programada ainda continua em curso, em mais de 
75% do previsto.
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AÇÃO: 1787 - Construção de Unidades Universitárias - UEFS 

O Projeto de Construção de Unidades Universitárias visa construir unidades universitárias, 
para o atendimento das demandas acadêmicas e administrativas da UEFS.

Foram concluídas as obras de construção: do Museu de Zoologia, do Laboratório de Engenharia 
da Computação, do Laboratório de História e Filosofia e da Oficina Mecânica, Vidraria e Marcenaria 
de Física. Em andamento, encontram-se as obras de construção: do Almoxarifado Central, da Clínica 
Odontológica da UEFS, das Salas de Aula do Centro de Convivência e das Salas de Aula do Pro-
grama PROFORMA. Encontram-se, em fase de elaboração dos projetos complementares, as obras: 
do Pavilhão de Aulas Universitário, do Ambulatório de Medicina, da Sede das Empresas Juniores, 
do Restaurante Universitário e do prédio de Pós-Graduação de Biologia (CIMD). Licitada e a ser 
iniciada em 2012, encontra-se a obra de Construção da Praça do Módulo VII – Pôr do Sol.

A programação inicial do orçamento, Tesouro do Estado, foi revista, resultando em remaneja-
mento de parte dos recursos para atendimento da necessidade de outras ações orçamentárias cuja 
realização apresentava alta prioridade. No entanto, vale ressaltar, que se conseguiu executar, com 
recursos do Tesouro do Estado, 64,26% do orçado inicial. Em relação à meta programada, atingiu-se 
21,05% do previsto.

AÇÃO: 5229 – Implantação de Unidades Universitárias – UEFS

O Projeto de Implantação de Unidades Universitárias da UEFS visa implantar novas unidades 
universitárias para atender ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Em 2011, foram executados recursos com intuito de equipar as unidades universitárias a serem 
implantadas. No entanto, a programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve 
que ser revista, resultando em remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a 
outras ações orçamentárias cuja realização apresentava alta prioridade.

Da meta programada, 11 unidades universitárias se encontram em curso para serem implanta-
das.

AÇÃO: 5240 – Incentivo e Difusão da Arte, Cultura e Lazer – UEFS

O Projeto de Incentivo e Difusão da Arte, Cultura e Lazer visa incentivar e difundir ações ar-
tísticas, culturais, de lazer, de esportes e de preservação do patrimônio cultural no âmbito da UEFS.

A UEFS, por meio do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), atua no fomento à cul-
tura e às artes, estimulando a pesquisa, a divulgação e a preservação dos valores e das mais diversas 
linguagens artísticas, visando também à formação de platéias.

O CUCA é a unidade responsável pelo desenvolvimento do Programa de Incentivo à Arte, Cul-à Arte, Cul- Arte, Cul-
tura e Lazer da UEFS, que compreende um conjunto de atividades de caráter cotidiano, como cursos 
regulares, e outras ações de caráter esporádico. As atividades desenvolvidas são: exposições, oficinas 
artísticas, de dança, de teatro, de música, apresentações de dança, de teatro e de música, bem como 
eventos esporádicos, como concertos musicais, shows, encontro de corais, semana de teatro e lança-
mentos de livros.

A programação do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser ampliada em 
88,38%, para atendimento da demanda que foi superior ao orçado inicial. Da meta programada, 
atingiu-se 100% do previsto.
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PROGRAMA 213 – Gestão da Política de Comunicação do Governo

AÇÃO: 4124 – Publicidade Institucional – UEFS

A Atividade Finalística de Publicidade Institucional da UEFS visa informar à população sobre 
atos, obras, programas, metas e resultados de ações implementadas pela Instituição.

É uma Atividade com resultados contínuos devido à publicação, em Diário Oficial do Estado, de 
todos os atos institucionais.

A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista, resultando em remaneja-
mento de parte dos recursos para atendimento da necessidade de outras ações orçamentárias cuja re-
alização apresentava alta prioridade. No entanto, da meta programada atingiu-se 100% do previsto.

PROGRAMA - 293 Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Científica, Tecnológica e de Inova-
ção

AÇÃO:5228 – Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e de Inovação – UEFS 

O Projeto de Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e de Inovação da UEFS visa incentivar 
e difundir ações científicas, tecnológicas e de inovação, divulgar os experimentos educacionais, inclu-
sive com a implantação de projetos em comunidades, grupos sociais e empresas.

Atualmente, encontram-se em andamento os seguintes projetos institucionais: Diagnóstico da 
qualidade de vida no trabalho dos servidores da UEFS; Programa Institucional Animais Peçonhen-
tos e Herpetologia: Projeto Artrópodes Peçonhentos e Herpetologia no Estado da Bahia; Programa 
de Pesquisa e Extensão: Estudos e Educação Ambiental da UEFS; Núcleo de Inovação em Tecnolo-
gias de Fermentação; e Implantação e Estruturação do Sistema de Inovação da UEFS, por meio do 
Núcleo de Inovação Tecnológica da UEFS.

Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para atendi-
mento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação aos 
recursos de outras fontes, a dotação inicial foi suplementada em 1.331,52% do previsto. Da meta 
programada, encontram-se em andamento 5 (cinco) projetos.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para a execução orçamentária do exercício de 2011, a UEFS contava com uma previsão inicial de 
177.775.783,00 (cento e setenta e sete milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta 
e três reais), sendo 159.493.082,00 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e três 
mil, e oitenta e dois reais) oriundos do Tesouro Estadual, que representa um acréscimo de 3,8% em 
relação à dotação final do exercício anterior (2010).

Atrasos nas confirmações do QCM continuaram a existir até os meses de abril e maio, passando 
a serem normalizados a partir do mês de junho e novamente contido em dezembro.

O exercício de 2011 contou com créditos suplementares da ordem de R$ 11.400.644,00 (onze 
milhões, quatrocentos mil, seiscentos e quarenta e quatro reais), sendo 9.725.000,00 (nove milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil reais) destinados ao custeio da folha de pessoal.

Os créditos suplementares de recursos não pertencentes ao Tesouro decorreram de Superávit 
Financeiro, no montante de R$ 1.467.704,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil e sete-
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centos e quatro reais) e de Excesso de Arrecadação, no montante de R$ 2.078.721,00 (dois milhões, 
setenta e oito mil e setecentos e vinte e um reais), proveniente das receitas de transferências corren-
tes e de capital de convênios com órgãos federais.

Após os créditos suplementares mencionados, os quais modificaram o volume total de receitas 
e despesas previstas e fixadas, respectivamente, o orçamento da UEFS, em 2011, foi atualizado para 
R$ 192.722.852,00 (cento e noventa e dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e cin-
quenta e dois reais).

Os dados detalhados do orçamento encontram-se na Tabela 43.
As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram R$ 180.100.633,00 

(cento e oitenta milhões, cem mil e seiscentos e trinta e três reais), sendo R$ 170.893.726,00 (cento 
e setenta milhões, oitocentos e noventa e três mil e setecentos e vinte e seis reais), equivalente a 
94,89% do total, oriunda do Tesouro Estadual, por meio de Quadro de Cota Mensal (QCM) confir-
mado e o restante, no montante de R$ 9.206.907,00 (nove milhões, duzentos e seis mil e novecentos 
e sete reais), corresponde a 5,11% do total, decorrente de captação de recursos, através de convênios.

No exercício de 2011, de uma previsão inicial de receita de recursos próprios, de contratos e de 
convênios, no valor de R$ 18.282.701,00 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos 
e um reais), foi realizada uma arrecadação de R$ 9.206.907,00 (nove milhões, duzentos e seis mil e 
novecentos e sete reais), resultando num déficit orçamentário 49,64%.

A Tabela 44 demonstra a composição das receitas arrecadadas (exceto recursos do Tesouro 
Estadual).

As despesas executadas no ano de 2011 totalizaram R$ 177.106.142,00 (cento e setenta e sete 
milhões, cento e seis mil e cento e quarenta e dois reais), conforme empenhos, sendo que deste mon-
tante, R$ 170.807.462,00 (cento e setenta milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e 
dois reais), com recursos do Tesouro Estadual e R$ 6.298.680,00 (seis milhões, duzentos e noventa e 
oito mil, e seiscentos e oitenta reais), com recursos provenientes de convênios.

A execução orçamentária de 2010 demonstra que a UEFS alcançou um índice de 99,97% de exe-
cução dos recursos repassados pelo Tesouro Estadual. Também em relação às outras fontes (exceto 
Tesouro) observou-se uma elevação no percentual de execução, tendo atingido 102,17% de gastos 
em relação ao total recebido de todas as fontes. Este gasto, superior à arrecadação do exercício, se 
justifica pelo superávit financeiro (recursos recebidos e não gastos no exercício anterior) de recursos 
de convênios da Fonte 61 (transferências oriundas do Governo Federal), destinadas principalmente 
a obras.

A execução da despesa orçamentária, comparando-se o desempenho em 2011 com 2010 é apre-
sentada na Tabela 45. Esta Tabela demonstra, além dos valores totais, por grupo de despesas e por 
fonte de recursos, os percentuais comparativos de 2011 em relação a 2010.

As Despesas Correntes, aquelas de natureza operacional, realizadas pelas entidades públicas, 
com vistas a prover a manutenção e o funcionamento de suas unidades, apresentou um acréscimo em 
relação ao ano anterior, porém concentrado na folha de pagamento O que se verifica é que houve uma 
redução de gastos no grupo de Outras Despesas Correntes, em 7,05%, enquanto que a as despesas 
com pessoal cresceram 12,60%.

As Despesas de Capital, aquelas realizadas pela entidade pública com o propósito de criar novos 
bens de capital ou mesmo adquirir bens de capital para uso, ampliou seu nível de gasto, ou seja, houve 
um investimento de 17% superior ao realizado em 2010. 
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GESTÃO FINANCEIRA

O saldo financeiro transferido do exercício anterior foi de R$ 6.780.776,00 (seis milhões, setecen-
tos e oitenta mil, setecentos e setenta e seis reais). Durante o ano de 2011, ocorreram recebimentos e 
pagamentos, os quais resultaram em um saldo final de R$ 9.179.820,00 (nove milhões, cento e setenta 
e nove mil,  oitocentos e vinte reais), constante em contas bancárias, a ser transferido para o exercí-
cio de 2012.

A Tabela 46 apresenta um resumo do Balanço Financeiro com dados de 2010 e de 2011:
No exercício de 2011, o saldo do ativo financeiro superou o registrado em 2010 em 35,40%, ex-

plicado pelo aumento do saldo em conta corrente.
O Passivo Financeiro, neste exercício foi reduzido em 18,56% em relação a 2010.
O Resto a Pagar inscrito em 2011 foi de R$ 5.814.518,00 (cinco milhões, oitocentos e quatorze 

mil, quinhentos e dezoito reais), sendo, R$ 2.063.916,00 (dois milhões, sessenta e três mil, novecen-
tos e dezesseis reais) da folha de pagamento, R$ 2.168.301,00 (dois milhões, cento e sessenta e oito 
mil e trezentos e um reais) das demais despesas, totalizando R$ 4.232.217,00 (quatro milhões, duzen-
tos e trinta e dois mil e duzentos e dezessete reais) de Restos a Pagar Processados e R$ 1.582.301,00 
(um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e um reais) de Restos a Pagar não Processados.

O Ativo Real Líquido ou Saldo Patrimonial apresentou crescimento de 22,16% do em relação ao 
valor de 2010.

Em relação aos dados constantes no Balanço Patrimonial é importante salientar que o valor glo-
bal do patrimônio está definido por meio dos valores históricos das compras e contratos, não tendo 
havido ainda, qualquer processo de reavaliação ou atualização dos valores dos bens patrimoniais.

A Tabela 47, apresenta um resumo do Balanço Patrimonial da UEFS, considerando dados de 
2010 e 2011, assim como suas variações.

AÇÕES DA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO

       Em 2002, a UEFS criou a Auditoria de Controle Interno (AUDICON), através da Resolu-
ção CONSAD nº 03/ 2002, no entanto, somente a partir de 2011, através da Portaria nº 894/2011, 
publicada em 24 de maio de 2011, um servidor Especialista em Políticas Públicas e Gestão Gover-
namental foi designado para conduzir o processo de implantação da unidade, que culminou com a 
elaboração do Projeto de Implantação da Auditoria de Controle Interno posteriormente aprovado 
pela Reitoria, sendo seus trabalhos iniciados efetivamente em de outubro de 2011, com a realização 
de auditagem nos processos de concessão de diárias.

A AUDICON está vinculada diretamente à Reitoria e horizontalmente relacionada às Pró-à Reitoria e horizontalmente relacionada às Pró-a às Pró-
-Reitorias, Assessorias, Unidades de Desenvolvimento Organizacional e Órgãos Suplementares da 
UEFS; e para o desenvolvimento de suas atividades conta com uma equipe de três membros, 01 (um) 
Auditor Chefe de Controle Interno e 02 (dois) Técnicos Universitários. 

Com o objetivo de realizar auditoria interna nas Unidades, Órgãos Suplementares e Setores da 
UEFS, a AUDICON tem como finalidade comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos 
administrativos, além de avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia 
e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística 
na aplicação dos recursos públicos da Instituição.
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Mais especificamente, a AUDICON objetiva assessorar a Administração Superior no desempe-
nho de suas funções e nos limites de suas responsabilidades buscando:

•	 avaliar os controles internos quanto à sua funcionalidade e adequação;

•	 sugerir proposições de melhorias dos controles internos;

•	 assegurar o cumprimento da legislação externa e as normas estabelecidas pela Adminis-

tração Superior;

•	 avaliar a consistência das informações produzidas pelos sistemas contábil, financeiro, de 

pessoal e de controles administrativos e operacionais;

•	 verificar se as metas fixadas estão sendo executadas de modo a alcançar  os resultados 

esperados; 

•	 assessorar os dirigentes buscando sempre uma adequada comunicação com os órgãos de 

controle externo nas tomadas de decisões.

AUDITORIA REALIZADA 

A AUDICON, no período de 10/10/11 a 27/10/11, executou Auditoria em Processos de Paga-
mentos de Diárias, na Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), Gerência de Finanças e 
Contabilidade (GEFIN), cuja finalidade foi verificar, mediante exame dos processos de pagamento, 
se as solicitações de diárias estavam em conformidade com a legislação vigente, sendo o resultado 
consubstanciado através do Relatório Definitivo de Auditoria nº 01/2011, no qual apresentou-se as 
recomendações a serem adotadas/avaliadas pelo setor.

Salientamos que a análise dos resultados desse trabalho somente ocorrerá quando a equipe da 
AUDICON realizar uma nova auditoria no setor ou a qualquer tempo, sendo a PROAD/GEFIN ins-
tada a prestar esclarecimentos sobre as providências adotadas acerca dos controles recomendados.

GESTÃO E CONTROLE

Compete à AUDICON, a gestão e a operacionalização de ações classificadas como: Prevenção, 
Acompanhamento e Revisão tendo em vista o atendimento de seus objetivos, priorizando a forma 
preventiva, com o intuito de implementar uma efetiva política de avaliação e aperfeiçoamento dos 
controles internos, para inibir a improbidade, a negligência e a omissão.

OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exer-
cício de 2011, em conformidade com os procedimentos contidos nas Instruções Normativas nº.07/ 
2006 e nº.01/ 2007, ambas da Controladoria Geral da União (CGU), que estabelecem o conteúdo e 
as normas de elaboração e acompanhamento da execução do RAINT, tendo em vista a ausência de 
regulamentação no âmbito estadual. 

Ressaltamos que tais atividades não foram previstas no Plano Anual de Atividades de Audito-
ria Interna (PAINT), em função de a AUDICON ter sido implantada somente a partir do mês de 
maio/2011, elegendo, então, como escopo do trabalho de auditoria para esse exercício, a verificação 
nos processos de pagamento de diárias. 

A elaboração do PAINT, para 2012, em cumprimento ao que estabelece a Resolução CONSAD 
nº 03/2002, objetiva atender as necessidades de auditoria dos controles internos da Instituição e 
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ordenar as atividades a serem desenvolvidas no citado exercício, estabelece prioridades, dimensio-
nando e racionalizando tempo ao nível de sua capacidade instalada, em termos de recursos humanos 
e materiais, além das ações de controle e programação dos trabalhos.

Os trabalhos desenvolvidos pela AUDICON possuem caráter preventivo, com a finalidade de 
aperfeiçoar os procedimentos de controle interno, reduzir as possibilidades de erros e contribuir 
para a melhoria da gestão universitária. 

Os resultados das auditorias executadas serão encaminhados a Administração Superior, bem 
como aos setores e unidades envolvidos durante o processo de auditoria, a fim de que tomem conhe-
cimento e adotem as providências que se fizerem necessárias para sanar possíveis impropriedades/
irregularidades identificadas. 

Ficou sob a responsabilidade da AUDICON o atendimento da notificação recebida em 
06/12/2011 pela UEFS, através do Ofício 2887/2011 do TCE no qual estava em anexo o Relatório 
de Auditoria elaborado pela 5ª Coordenadoria de Controle Externo – Gerencia 5D, deste tribunal 
constante no Processo TCE/001065/2011, alusivo à Prestação de Contas desta universidade, do 
exercício 2010 para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos aspectos mencionados no 
referido relatório. 

Contudo, em virtude do prazo estipulado coincidir com o final de ano, com seus feriados e sus-
pensões de expediente, aliado ao natural envolvimento das equipes com a finalização do exercício 
orçamentário e prestação de contas anual do administrador, relativas ao exercício de 2011 e manifes-
tando interesse em apresentar ao Tribunal de Contas do Estado as resposta às questões formuladas 
no citado relatório, a AUDICON, através do Gabinete da Reitoria solicitou a prorrogação do prazo 
por mais 30 (trinta) dias, sendo enviado em 03 de fevereiro de 2012 o Ofício nº 54/2012, em resposta 
aos questionamentos feitos pelo (TCE), apresentando documentação comprobatória anexa.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO  

A UEFS, em 2011, com o intuito de oferecer melhorias nos serviços prestados por meio da 
AUDICON ofereceu aos colaboradores deste setor Cursos de Capacitações a exemplo de: Serviços 
Terceirizados Comuns e Auditoria Prática no Setor Público promovidos pela Secretária de Adminis-
tração do Estado da Bahia (SAEB), e Consultoria e Treinamento (CONSULTRE). Realizou também 
Visitas Técnicas a Órgãos e Instituições Públicas.

AÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

A UEFS conta atualmente com 32 Convênios firmados com Órgãos Federais, Estaduais e Inter-
nacionais, o que permitiu a captação de recursos no valor de R$ 6.012.915,54, (seis milhões, nove mil, 
novecentos e quinze mil e cinquenta e quatro centavos), conforme é demonstrado nas Tabelas 48 e 
49, destinados ao financiamento de projetos nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão.  Com os 
recursos recebidos, a UEFS realizou ações relevantes como a implantação de cursos de Graduação e 
Pós-Graduação, melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica, construção, amplia-
ção e recuperação de unidades administrativas e acadêmicas. 

Os convênios vigentes foram acompanhados pela Assessoria Técnica de Contratos e Convênios 
(ATCC), que ainda realizou um importante trabalho de assessoramento aos professores na elabora-
ção de seus projetos e convênios, até a fase final de prestação de contas.

A equipe de colaboradores da ATCC participou de capacitação a exemplo do curso de Sistema 
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Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços do Estado (SIMPAS), Treinamento sobre o Sistema 
Integrado de Gestão Administrativa (SITIENS), sistema informatizado implantado recentemente 
na UEFS.

Em 2011, o incremento de R$ 2.842.097,28 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e no-
venta e sete reais e vinte e oito centavos), no valor recebido em relação a 2010, quando foi arrecadado 
R$ 3.170.818,26 (três milhões, cento e setenta mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

 Em continuidade às ações desenvolvidas, a ATCC vem disponibilizando periodicamente, através 
do site da UEFS, informações sobre Convênios e Contratos em vigor.

Visando à manutenção dos serviços administrativos e acadêmicos e a realização das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, a UEFS conta com 97 Contratos em vigor e um valor total alocado 
no orçamento da Instituição no montante de R$ 41.869.109,47 (quarenta e um milhões, oitocentos 
e sessenta e nove mil, cento e nove reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 35.470.465,76 (trinta 
e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis 
centavos), destinados aos serviços de limpeza, vigilância, energia elétrica, telefonia, manutenção de 
equipamentos dentre outros, e R$ 6.398.643,71 (seis milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscen-
tos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), como garantia para o desenvolvimento das ações 
acadêmicas desta Instituição.

Para o acompanhamento e execução dos Contratos, alguns cursos foram oferecidos aos servido-
res da ATCC no decorrer do ano de 2011 a exemplo de: Cadastro de Serviços Terceirizados, Sistema 
Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços de Estado e Treinamento do Sitiens

Vale ressaltar que a ATCC vem exercendo as atividades de acompanhamento e assessoramento 
a todos os contratos vigentes, desde a sua elaboração e apoio dado aos Gestores e Fiscais até a exe-
cução financeira e orçamentária através do controle das despesas e do saldo dos contratos.

AÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS 

 Através do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos Especí-
ficos da UEFS, homologado em junho de 2010 a Assessoria Técnica de Recursos Humanos (ATRH), 
conseguiu suprir parte da demanda solicitada pelos demais setores administrativos e acadêmicos. 
Durante o ano de 2011 foram convocados 109 novos servidores, 66 técnicos de nível médio e 43 
técnicos de nível superior. Ressalta-se que neste número não inclui exonerações ou aqueles que con-
vocados, não tomaram posse. 

Se comparado ao ano de 2010, em 2011 as convocações foram superiores em aproximadamente 
35%. Essa diferença ocorreu basicamente por dois fatores: o primeiro, em razão da homologação, que 
aconteceu em meados do ano de 2010 e o segundo, pelas negociações efetivadas através da ATRH 
junto ao governo, inclusive para repor o quadro com a quantidade de servidores que se aposentaram.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINIS-

TRATIVOS

A ATRH, enquanto setor responsável por treinamento e desenvolvimento de pessoas, estimula 
e incentiva a capacitação dos servidores da UEFS. 

Consoante esta visão, a ATRH vem autorizando o apoio institucional para que os servidores 
possam se atualizar, complementar ou ampliar as competências necessárias para o bom desempenho 
profissional. 
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Ainda pensando em crescimento pessoal e, principalmente, em qualificar para o trabalho, a 
ATRH, sempre que possível, realiza parcerias com a Secretaria de Administração do Estado da 
Bahia (SAEB) a liberação de instrutores para capacitação nesta Instituição, para que dessa forma 
possa contemplar uma gama maior de servidores evitando assim dispêndios com diárias, inscrições 
e passagens aéreas.

OUTRAS AÇÕES

É atribuição também da ATRH, acompanhar as mudanças de regime, os avanços verticais e ho-
rizontais na carreira tanto de servidores docentes quanto servidores técnicos. 

Entende-se por acompanhamento a verificação de atendimento às normas regulamentadoras, 
preparação de Ofício e encaminhamento à SEC e SAEB, prestação de informações quanto ao trâmite 
dos processos, solicitação de publicação das Portarias e providências relativas ao seu arquivamento 
ou quanto ao pedido de revisão. 

Em dados, no ano de 2011, foram tramitados 146 processos, dentre eles 49 eram de Progressão 
(Avanço Horizontal), 26 de Promoção (Avanço Vertical), e 71 processos de Mudança de Regime, 
sendo que 36 eram relacionados aos servidores técnicos e 35 aos servidores docentes.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Dentre as suas funções a Assessoria Especial de Informática (AEI) provê suporte às aquisições 
relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), desenvolve sistemas com finalida-
des administrativas e acadêmicas, busca capacitar seus colaboradores para mensurar os serviços 
realizados por terceiros. Contudo, apesar da incorporação de novos servidores por meio de concurso 
público e de estudantes bolsistas do Curso de Engenharia da Computação, ainda não é suficiente para 
as demandas de “campo” de caráter operacional e frequentemente de urgência, motivo pelo qual se 
justifica a celebração de contratos terceirizados para atendimentos em tempo hábil, considerando 
a importância da manutenção das atividades administrativas e acadêmicas que são dependentes da 
área de TIC.

Desta forma, os contratos estabelecidos na área de TIC estão relacionados às características 
das especificidades e dimensão dos serviços levando em conta os de caráter obrigatório, como os 
sistemas oficiais do governo (R.H., Orçamentário e Financeiro, Compras e Licitações), que são dis-
ponibilizados pela PRODEB através da infraestrutura da Rede Governo e gerenciados pelas respec-
tivas Secretarias de acordo com suas áreas de interesse. Outros contratos firmados com empresas 
particulares a partir de processos licitatórios visam ao atendimento de forma eficaz às necessidades 
de serviços técnicos específicos, tais como: manutenção de rede lógica de dados e suporte de serviços 
de segurança da informação; manutenção de equipamentos de informática; disponibilização de links 
de comunicação de dados e voz; desenvolvimento e implantação de sistemas integrados específicos, 
dentre outros.  Essas informações estão contidas na Tabela 50.

Quanto aos investimentos em equipamentos com recursos do tesouro, demonstrados na Tabela 
51, ocorrem a partir de dois princípios: o orçamento participativo e o planejamento orçamentário.

Os Laboratórios de Informática foram estruturados para atender às necessidades específicas de 
cada curso no que se refere à área didático-pedagógica, como também para as atividades individuais 
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dos discentes ligadas às pesquisas e realização de trabalhos. Com esta “política” fica evidenciada uma 
tendência no aumento do número de laboratórios implantados, como demonstra a Tabela 52. 

Observa-se um acréscimo de 52,54% no número de pontos de rede instalados, se comparados os 
anos de 2010 e 2011, isto se dá em decorrência da implantação de novos setores e da aquisição de 
microcomputadores, e à construção de novas estruturas para atendimento à crescente demanda por 
serviços de TIC. A gestão destes processos é de responsabilidade da Gerência de Suporte, conside-
rada como setor tecnicamente competente para esta finalidade na estrutura funcional da AEI. 

A Tabela 53 apresenta o número de atendimentos para manutenção e/ou reparos de computado-
res e impressoras realizados pela equipe da Subgerência de Manutenção da AEI a partir de levanta-
mento realizado através de sistema de controle de solicitação de chamados técnicos (JUBERE). Esta 
atividade consiste numa relação direta com o número de setores, de usuários e consequentemente, 
dos equipamentos, exigindo esforço da equipe técnica que é composta por cinco técnicos terceiriza-
dos, cujo acompanhamento e fiscalização fica a cargo da Subgerência de Manutenção que, na medida 
do possível, tem buscado soluções alternativas quanto à otimização dos atendimentos, a exemplo de 
recursos como atendimento remoto e com contratação de Service Desk. 

OUTRAS AÇÕES 

   É atribuição também da AEI, atendimento às Demandas Internas, Sistemas Terceirizados, 
Ambiente de Rede, Portal UEFS, E-mail, Sala de Videoconferência e Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa (Sitiens).

IMPRENSA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA 

A Imprensa Universitária é um órgão suplementar da Reitoria, cuja atribuição está voltada para 
a prestação de serviços de reprografia e editoração gráfica de materiais diversos para as atividades 
acadêmicas, extensionistas e de assistência estudantil e administrativa. 

A IU funciona nos turnos diurnos e noturno prestando atendimento à comunidade acadêmica e, 
para isso, conta com equipamentos de gráfica rápida digital, o que permite a impressão de miolos de 
livros em papel off-set de ótima qualidade. 

SERVIÇOS REALIZADOS PELA IMPRESA UNIVERSITÁRIA

São realizadas, na Imprensa Universitária, a arte final e impressão de Livros, Revistas, Jornal 
dos alunos dos diversos cursos, dos cadernos ou manuais dos Colegiados de Cursos, convites de 
diversos eventos, cartazes, folders, certificados, entre outros, além de alguns documentos do ProSel 
e ProSel Especial, livros da UEFS Editora, e outras iniciativas, que viabilizam a difusão do conheci-
mento/atividade produzida na Universidade, tais como Monografias, Teses e Dissertações.

A Tabela 54 apresenta o comparativo de cópias realizadas pela Imprensa Gráfica, no ano de 
2011. Vale ressaltar o aumento no volume de cópias/impressões coloridas.

Em 2011 foram confeccionados também trabalhos para diversas entidades. Destaque para as 
seguintes: Academia de Educação de Feira, Igrejas Evangélicas e Católicas, Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 1º BPM, 35º BI, MOV-PAZ e Movimento 
de Organização Comunitária (MOC).
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UEFS EDITORA

Com a inclusão no PPA 2007-2011 do Projeto de Implementação da Editora Universitária da 
UEFS, foram alocados recursos que possibilitaram o início de suas atividades. Desde então, trami-
taram nas instâncias da Editora Universitária um número expressivo de originais, resultando em 
publicações de livros em diferentes áreas de conhecimento.

Sendo um Órgão Suplementar da Reitoria, regimentalmente, possui uma Diretoria Executiva, 
o Conselho Editorial, o Conselho Administrativo e a Livraria Universitária. Seu Conselho Editorial 
prioriza a publicação de obras originais de caráter técnico-científico e cultural, resultantes da pro-
dução científica de autores com vínculo institucional. A UEFS Editora não publica obras de ficção 
ou literatura, tais como poesia, contos, romances, novelas, literatura infanto-juvenil, livros de auto-
-ajuda e textos apostilados.

FLUXO EDITORIAL

Em 2010, tramitaram 26 (vinte e seis) originais, tendo sido publicados 10 obras. Foram publica-
dos mais 7 (sete) livros em 2011 referentes ao Edital 01.2010. 

Do Edital 01/2011, a UEFS Editora recebeu um total de 28 (vinte e oito) originais, dos quais 
até o momento foram publicados 10 (dez) livros. Os demais estão em processo de editoração, com 
previsão de publicação até junho de 2012. 

Ainda recebemos e avaliamos dois originais cujos autores contavam com recursos provenientes 
de congressos ou de editais outros para publicação de suas obras. Desse modo, temos um total de 19 
publicações para 2011.

INVESTIMENTO E CUSTEIO

Comparando os investimentos na produção de livros entre os anos de 2010 e 2011 verificamos 
um acréscimo nos gastos referentes à publicação de livros em 2011, visto que, em 2010, só tivemos 
10 livros publicados, ao passo que em 2011 foram 19 livros. Apenas o livro Hera 1972-2005 teve um 
custeio de produção no valor de R$ 37.580,00 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta reais).

É oportuno salientar que, para cada original submetido, a UEFS paga dois pareceristas ad hoc 
e ainda um revisor externo que fará a correção ortográfica e gramatical. Tal fato, embora onere os 
gastos, fornece uma qualidade técnica aos livros publicados pela UEFS Editora.

Também foram publicadas as Agendas UEFS de 2010 e 2011.   

COMERCIALIZAÇÃO DOS TÍTULOS PUBLICADOS

A definição de diretrizes editoriais, o número considerável de originais submetidos e já aprova-
dos e a relativa facilidade de aplicar recursos próprios da UEFS ou de outras fontes para a produção 
de livros, permitem à UEFS Editora a projeção de um cenário favorável com um número significa-à UEFS Editora a projeção de um cenário favorável com um número significa- UEFS Editora a projeção de um cenário favorável com um número significa-
tivo de títulos em seu catálogo (este já defasado visto que já foram publicados novos títulos que não 
constam no catálogo elaborado para participação nas bienais de livros dos estados de Alagoas, Rio 
de Janeiro e Bahia, que realizadas em 2011). 

A UEFS já contava com uma livraria antes mesmo da criação da Editora Universitária. Como 
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o Regimento da Editora prevê que a mesma tenha a sua livraria, foram feitas gestões no sentido de 
incorporar a Livraria PIDL à estrutura administrativa da editora, a qual se passou a chamar Livraria 
Universitária. Essa nova estrutura possibilitou a criação de canais de comercialização que culminou 
com o aumento das vendas e a ampliação da divulgação dos livros da editora e daqueles previamente 
publicados. Dentre os mencionados canais, destaca-se a participação da UEFS Editora em diversos 
eventos, como, por exemplo: 

•	 4ª Feira do Livro;

•	 X Bienal do Livro da Bahia;

•	 Ciclo de Palestras do MEL (Mestrado de Estudos Linguísticos);

•	 III Colóquio do Grupo de Estudos em Literatura Contemporânea;

•	 3ª Feira Natalina da Biblioteca Julieta Carteado;

•	 Feira de Natal da Livraria PIDL;

•	 IV Seminário Anual de Ciências Sociais da UESC;

•	 Seminário de Alimentação e Sustentabilidade do SESC;

•	 V Bienal Internacional do Livro de Alagoas;

•	 XIV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.

A participação nesses eventos teve impacto significativo tanto na comercialização quanto, espe-
cialmente, na divulgação da editora e da Livraria. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A Assessoria de Comunicação (ASCOM), mantém a meta de dar visibilidade à produção acadê-
mica e científica dos agentes da Instituição, aos eventos e aos atos administrativos da UEFS, através 
do serviço de assessoria de imprensa que tem como público alvo as comunidades interna e externa.

As atividades centrais foram: redação de informativos impressos e/ou eletrônicos, criação de 
conteúdo para sites, gerenciamento de notícias on-line, clipagem de notícias impressas e eletrônicas 
(rádio e TV), convocação da imprensa para eventos promovidos pela UEFS e encaminhamento de 
agentes da Universidade para entrevistas.

Há de se ressaltar que o aproveitamento da produção da ASCOM pelos órgãos de comunicação é 
superior a 90%. A divulgação é feita em jornais impressos e online, rádio e televisão, principalmente 
de Feira de Santana e Salvador. A divulgação também é constatada em órgãos de comunicação em 
nível nacional.

RÁDIO EDUCADORA

Em 2011, foram desenvolvidas, iniciativas no sentido de ampliar as ferramentas de comunicação. 
Uma delas foi a elaboração de proposta para implantação de uma rádio educadora em frequência 
modulada e encaminhamento da mesma ao Ministério das Comunicações, em Brasília. A proposta 
foi elaborada em conformidade com edital publicado pelo Governo Federal, e organizada uma força-
-tarefa composta por representantes da administração central e adstrita para elaboração do projeto 
de infraestrutura necessária à emissora (profissionais e equipamentos).  
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PLANO DE COMUNICAÇÃO

Esta Assessoria, dentro da adesão da UEFS ao Plano Diretor de Gestão proposto pelo Governo 
do Estado, deu continuidade à elaboração do Plano de Comunicação com a realização de:

- Tabulação dos questionários aplicados em fevereiro/2011 – período maio/2011;

- Revisão e reavaliação dos questionários de pesquisa para professor e servidor – período 

junho/2011

- Elaboração do questionário de pesquisa para estudante – período julho/2011;

- Entrevistas realizadas com Diretores de Departamento dos cursos – período agos-

to/2011;

- Contato com a Empresa Júnior de Administração da UEFS para avaliação de Pesquisa 

Diagnóstica – período agosto/2011; 

- Contratação da ADM. jr  para planejamento e execução da pesquisa de campo referente 

à comunicação interna na Universidade Estadual de Feira de Santana –  período dezembro/2011.

TV OLHOS D’ÁGUA 

A partir de fevereiro de 2011 a TV da UEFS passou oficialmente a se chamar TV Olhos d’Água 
com o registro da marca deferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

AÇÕES REALIZADAS EM 2011

Apesar de algumas dificuldades enfrentadas, a TV Olhos d’Água agendou 176 solicitações de 

gravações/edições de pautas, assim distribuídas:

	137 matérias diárias ou especiais;

	06 programas “Multicultural”;

	06 Programas “O Que é que a UEFS tem?”;

	02 Programas “Programa de Quinta”;

	02 programas “Univer-Cidade em Debate”;

	01 programa “URBEGENTE”;

	04 programas “Vamos Nessa!”;

	03 programas “Corte Seco”;

	05 spots de divulgação das atividades realizadas pela UEFS para rádio e TV.

Dessa pauta programada, 45 matérias e 14 programas foram publicados.  Além disso, foram 
solicitadas publicações de 10 vídeos produzidos por outras TVs ou produtores independentes, sendo 
que 01 (um) não foi ao ar por problemas técnicos na captura do material.

Em 2011, a TV Olhos d’Água, foi mais vista/acessada na WEB. Do total de vídeos postados, 
destacamos os 10 mais assistidos de acordo com o ranking do Youtube. 
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PARCERIAS FORMADAS EM 2011

Duas parcerias importantes foram formalizadas em 2011, uma por 06 meses com a Organização 
não Governamental (ONG), Raízes do Recôncavo, sediada na cidade de Cachoeira, para orientação 
técnica e produção de conteúdo audiovisual voltado para a educação patrimonial, e a segunda com o 
Coletivo Inovacine com a qual foi realizada a I Mostra de Vídeo “Outros Olhares” no Museu de Arte 
Contemporânea de Feira de Santana.

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

A Coordenação da TV Olhos d’Água, em 2011, participou da Comissão de Seleção da XIV edição 
do Festival Nacional 5 Minutos promovido pela DIMAS e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia; 
Mesa Redonda: A TV Pública na Universidade durante o IX SECOM – Comunicação, Tecnologias, 
usos e apropriações, realizada pela Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus – BA; apresen-
tação de relato da experiência na TV Olhos d’Água como representante da Região Nordeste no XII 
Fórum Brasileiro de Televisão Universitária. Tema: “Cases de TVs Universitárias”.

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA - SISBI

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana SISBI-UEFS, 
composto pela Biblioteca Central Julieta Carteado - BCJC e por mais oito bibliotecas setoriais, du-
rante o ano de 2011, desenvolveu suas atividades e disponibilizou seus serviços dando continuidade 
ao crescimento e fortalecimento do SISBI como ferramenta importante para o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão na UEFS.

Em 2011, ocorreu o ingresso de novos funcionários para o SISBI através de concurso público, 
substituindo os funcionários do contrato do Regime Especial de Direito Administrativo - REDA. Os 
novos servidores foram acolhidos pela equipe da Biblioteca Central e participaram de treinamento 
para conhecer o SISBI-UEFS, sua estrutura, organização e funcionamento.

Ainda em 2011, merece destaque a publicação do livro “Temas em Ciência da Informação”, edita-
do pela UEFS Editora, coletânea que reúne os trabalhos de servidores do SISBI, voltados para área 
da informação e que foram frutos de apresentações em Seminários, Reuniões, Feiras, Congressos, 
etc.. O livro reflete o empenho dos profissionais do SISBI em atuar e participar da seara da Ciência da 
Informação com ênfase na Biblioteconomia e Arquivologia. A obra não deixa de ser uma contribui-
ção para outros profissionais se atualizarem e serve também como estímulo para que outros venham 
produzir trabalhos técnicos-científicos.

REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS

O SISBI sempre procura acompanhar as novas tendências tecnológicas, assim, nesse ano, a BCJC 
efetuou a compra de livros eletrônicos para compor o seu acervo, visando à modernização do acervo 
e contribuindo para a democratização e preservação da informação. Esse tipo de material oferece 
várias vantagens, tais como: disponibilidade para vários usuários, simultaneamente; não necessita de 
armazenamento físico, etiquetas e estantes; não há desgaste do material; e não há roubos ou extra-
vios.
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Outro ponto que o SISBI vem procurando se adequar é na questão da acessibilidade informacio-
nal, como a inclusão de deficientes visuais, no acesso ao conhecimento e à cultura. Em parceria com 
a Fundação Dorina Nowill para Cegos, o sistema vem ampliando seu acervo através da aquisição de 
livros falados, no formato MP3. Além disso, busca a adequação dos espaços e a aquisição de equipa-
mentos para atender aos portadores de necessidades especiais.

As Bibliotecas Setoriais Pierre Klose e Observatório Antares já estão equipadas e estruturadas 
para a realização de empréstimos dos seus acervos à comunidade universitária. Esta ação contribui 
para a ampliação das possibilidades de empréstimo para os usuários e dinamiza estas bibliotecas, no 
que se refere à ampliação do fluxo de usuários e a disponibilidade de serviços.

Por solicitação do Museu Regional de Arte, o acervo da Biblioteca Setorial Ernesto Simões - 
BSES foi redimensionado para o espaço da Biblioteca Setorial Pierre Klose - BSPK.

INVESTIMENTO NA VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

O SISBI sempre incentiva a participação dos seus servidores nos eventos, tanto para buscar a 
atualização e novos aprendizados, como para passar as experiências do seu cotidiano para outros 
profissionais da área. Prática esta que resultou na publicação de um livro (já citado anteriormente) 
que reuniu os trabalhos apresentados nos eventos que a equipe participou. Com isso, os servidores 
se sentem valorizados e, ao mesmo tempo, divulgam a UEFS tanto em âmbito nacional como inter-
nacional.

O SISBI contribui para o fortalecimento da extensão universitária através da promoção de cur-
sos, oficinas, encontros e seminários. Tais eventos sempre são oferecidos gratuitamente, em caráter 
de colaboração pelos seus ministrantes, à comunidade universitária e externa.  Como destaque, tem-
-se o Curso de Auxiliar de Bibliotecas direcionado às pessoas que trabalham em bibliotecas públicas 
e comunitárias de Feira de Santana e região. Uma novidade neste ano foi a realização do I Encontro 
de Bibliotecas Escolares Públicas de Feira de Santana, evento em parceria do SISBI com a PROEX, 
com o objetivo de proporcionar o diálogo entre as instituições participantes, gerando propostas de 
revitalização e de criação de bibliotecas escolares nas instituições públicas de ensino do município, 
visando à melhoria na qualidade do ensino e à formação do leitor.

Para a comunidade acadêmica/ científica, destaca-se o Pró-Multiplicar: Treinamento do Portal 
de Periódicos da Capes, primeira vez oferecido em Feira de Santana, organizado pela Biblioteca Cen-
tral em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que contou com a participação de 
estudantes, professores, bibliotecários e pesquisadores. Durante o evento, além da apresentação do 
Portal, representantes de editores e sociedades científicas ministraram palestras sobre o conteúdo 
assinado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, nas diversas 
áreas do conhecimento.

POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO

O processo de aquisição de material bibliográfico no SISBI-UEFS, até o ano de 2008, foi no 
modo Dispensa de Licitação. A partir de 2009, passou-se a adotar a Licitação por Pregão como modo 
de aquisição, exceto periódicos (adquiridos por compra direta), devido ao Decreto nº 8.590 de 18 de 
julho de 2003, do Governo do Estado da Bahia. Outra determinação do Governo em relação ao pro-
cesso de compras é o cadastramento dos itens no SIMPAS, etapa extremamente morosa, que atrasa 
a finalização do processo. Por isso, em 2010, o SISBI-UEFS, em conjunto com outras bibliotecas 
estaduais, elaborou um documento sugerindo à Secretaria de Administração do Estado da Bahia – 
SAEB que material bibliográfico seja dispensado desse cadastramento.



71

Pode-se dizer que prazo é o principal entrave no processo de aquisição. Pois, além da morosidade 
do SIMPAS, após a fase licitatória, é firmado um contrato com o vencedor do pregão para forneci-
mento do material no prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado, o que pode inviabilizar a finalização 
do processo no mesmo ano de abertura, além de não disponibilizar o material no semestre para o 
qual está destinado, frustrando a expectativa do solicitante (professor).

Contudo, apesar das dificuldades citadas, fazendo-se um paralelo entre a Dispensa de Licitação 
e o Pregão, observam-se aspectos favoráveis ao último, tais como: mais democrático, pois permite a 
participação de qualquer empresa que atenda aos requisitos necessários; mais econômico, pois pos-
sibilita a negociação de preços e a obtenção de descontos; mais transparente, por ser amplamente 
divulgado; e pode acontecer no formato eletrônico ou presencial. Assim, acredita-se na eficácia do 
Pregão.

 Em 2011, aconteceram dois pregões eletrônicos, para compra de livros nacionais e estrangeiros. 
Desses, um deles, já concluído, foi destinado à aquisição de material para os cursos do PROFORMA 
(Programa de Formação de Professores). O outro, que se encontra em andamento, foi destinado ao 
processo de aquisição de material para atender aos demais cursos existentes na UEFS. 

Na Tabela 55 , é apresentado o volume de compras para o acervo do SISBI-UEFS em 2011. No-é apresentado o volume de compras para o acervo do SISBI-UEFS em 2011. No- o acervo do SISBI-UEFS em 2011. No-
ta-se que, no ano de 2011, o investimento foi de R$106.591,00 (cento e seis mil, quinhentos e noventa 
e um reais) para aquisição de  exemplares de livros nacionais e estrangeiros. Porém, o material ainda 
não foi entregue pelos fornecedores. Contudo, como esse modo de aquisição permite a prorrogação 
do prazo de entrega, conforme contrato, muitos livros serão recebidos no próximo ano. 

A grande novidade em aquisição de material no SISBI, no ano de 2011, foi a compra dos pri-
meiros livros eletrônicos, no valor de R$108.028,56 (cento e oito mil e vinte e oito reais e cinquenta 
e seis centavos). Esses livros serão disponibilizados para consulta na página da Biblioteca Central 
Julieta Carteado, proporcionando ao usuário o acesso a esse material através de qualquer computa-
dor que esteja conectado à internet. A principal vantagem do livro eletrônico é a possibilidade de 
ser consultado, simultaneamente, por várias pessoas, garantindo que um número cada vez maior de 
usuários consulte o acervo, o que democratiza o acesso à informação.

Portanto, o investimento em material permanente no ano de 2011 foi de R$ 214.619,56 (du-
zentos e quatorze mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 47.423,03 
(quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e três centavos) do recurso destinado ao PRO-
FORMA.

Quanto a periódicos, foram investidos R$109.476,62 (cento e nove mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e sessenta e dois centavos) em renovações de publicações nacionais e estrangeiras.

Também em 2011, recebemos, em doação, 5.421 títulos de livros, totalizando 7.419 exemplares, 
como mostra a Tabela 56.

As aquisições (através de compra, doação e permuta) do SISBI-UEFS são distribuídas entre as 
bibliotecas que fazem parte do Sistema, composto pela Biblioteca Central Julieta Carteado e 8 (oito) 
setoriais. Contudo, apesar do esforço com a formação e desenvolvimento do acervo, a degradação 
dos materiais continua sendo um grande problema para o SISBI. Neste ano, foi gasto o valor de 
R$16.792,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais) em conserto e encadernação de 800 
livros e 60 volumes do Diário Oficial do Estado da Bahia, respectivamente. Um gasto considerável 
em conserto, recurso que poderia ser utilizado para novas aquisições.

Todavia, seja qual for o modo de aquisição, o SISBI-UEFS desenvolve suas atividades tendo em 
vista atender às necessidades informacionais da comunidade acadêmica, levando-se em conta a atu-
alização e ampliação do acervo. Salienta-se que, no que se refere à compra de material bibliográfico 
(literatura básica e complementar), o SISBI-UEFS conta com a participação direta dos professores 
da UEFS, através das suas solicitações de compra. 

Importante mencionar que, no ano de 2011, assim como outras unidades da UEFS, o SISBI 
participou do PDG - Plano Diretor de Gestão (desenvolvido pela empresa ABGC, contratada pela 
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SAEB) - com o propósito de melhorar o processo de formação, desenvolvimento e conservação do 
acervo bibliográfico, dando ênfase aos processos de compra e permuta, ambos de competência da 
Seção de Aquisição da BCJC.

Em relação ao processo compra do acervo, após o levantamento e pontuação das principais 
dificuldades enfrentadas pelo SISBI-UEFS (especificidade do serviço e falta de pessoal para sua 
execução), acertou-se que o Setor de Compras da UEFS irá se estruturar, no prazo de um ano, para 
absorver esse processo, responsabilizando-se por sua gestão.  Quanto à permuta, após a evidenciação 
dos pontos fracos e deficiências no serviço (tais como: cadastro de fornecedores desatualizado; falhas 
nas remessas de publicações e no recebimento de publicações de instituições parceiras; volume de 
material (publicações da UEFS) insuficiente para a manutenção do serviço; e falta de pessoal para 
executá-lo), traçou-se um plano de melhorias, que está em execução, mas ainda na fase de atualização 
de cadastros, tendo em vista a confirmação da continuidade da permuta com as instituições parceiras. 
Concluída essa etapa, foi possível ter a noção exata do número de instituições com as quais o SISBI-
-UEFS irá trabalhar e, consequentemente, do volume de publicações da UEFS que será necessária 
para não atender à demanda. 

A meta é sistematizar o serviço de permuta, tornando-o mais ágil e eficaz. Assim, será possível 
disponibilizar as publicações para importantes e diversas instituições do país, principalmente, di-
fundindo a produção da UEFS, assim como enriquecer o acervo com boas publicações nacionais e 
internacionais.

                

SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS   

 A BCJC sempre procura oferecer serviços de qualidade aos seus usuários com o objetivo de 
satisfazer as suas necessidades nos estudos e pesquisas, isso garante o sucesso na relação biblioteca 
– usuário.

O Treinamento do usuário para os novos alunos da graduação e pós-graduação, tanto para 
conhecer a organização, serviços oferecidos e funcionamento da biblioteca, como para receber ins-
truções quanto ao uso do Portal de Periódicos da Capes, é de suma importância para a comunidade 
acadêmica. Em 2011, foram treinados 1.530 usuários. Acredita-se que, além de orientar os novos 
usuários quanto ao uso da biblioteca, o treinamento é uma forma de recepcioná-los no meio acadê-
mico. Vide Quadro 06.

Outros serviços bastante procurados na BCJC são: levantamento bibliográfico, acesso à internet, 
normalização bibliográfica, elaboração de ficha catalográfica e parecer para processo de incentivo de 
produção científica. 
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O Sistema Pergamum, software que gerencia o acervo da BCJC, oferece serviços importantes aos 
usuários, tais como: acesso online a base SISBI-UEFS, empréstimo informatizado, reserva e reno-
vação online.

AÇÕES CULTURAIS DE EXTENSÃO

O SISBI desenvolve atividades culturais e de extensão como uma forma de aproximar o leitor da 
biblioteca, de sua cultura, tornando o espaço da Biblioteca um lugar para além da busca de informa-
ção, espaço também para manifestações culturais, entretenimento e lazer, buscando sempre a valori-
zação da cultural, principalmente a regional. Exemplo disso são o Bazar do dia das mães e o Bazar 
natalino, que ocorrem anualmente e têm como objetivo incentivar e divulgar o artesanato regional 
para a comunidade universitária, propiciando aos artesãos condição de sustentabilidade através da 
comercialização de seus produtos. 

Durante o ano acontecem diversas exposições tanto artísticas como científicas no Hall da BCJC. 
Algumas exposições realizadas em 2011: “Um Retrato do Marrocos”, Exposição da Terra de Zapata, 
Exposição Desenhos de Tomé, “Toda criança é artista”, Exposição de artes plásticas desenhos em 
alto relevo, Exposição Salvador Dali, Exposição Feira de Santana e outras viagens, V Exposição 
Lengua Española, Exposição 14 anos da TV Universitária da UEFS 02 anos de Web – TV Olhos 
d’Água.

O ‘Programa Imagens: Cinema na UEFS’ completou 7 anos fomentando a arte cinematográfica 
no campus da UEFS. Além da exibição gratuita de filmes, o programa vem diversificando suas ativi-
dades, e neste ano, ocorreram exposições de artes e reproduções de pinturas canônicas. Outra ativi-
dade que se tem tornado constante no trabalho do Imagens é o oferecimento de oficinas e minicursos 
para os estudantes da UEFS. 

Outra atividade realizada pela BCJC, que tem grande importância é a Oficina de Normalização 
de Trabalho Acadêmico, onde uma bibliotecária orienta e tira as dúvidas dos alunos quanto ao uso 
das Normas da ABNT na elaboração dos trabalhos acadêmicos/científicos.

A Contação de Histórias para o público infanto-juvenil é outra atividade que vem crescendo no 
SISBI, pois incentiva os leitores, desde pequenos, a ler livros e visitar bibliotecas, fazendo disso uma 
prática diária, por isso já faz parte das atividades da Biblioteca Setorial Monteiro Lobato – BSML, a 
Contação de Histórias para as crianças e adolescentes da comunidade feirense.

A BSML esteve presente na IV Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana 
promovida pela UEFS e parceiros. O evento, que busca despertar na comunidade o interesse pela 
leitura e a valorização da cultura regional, teve a participação da BSML através de espaço destinado 
ao público infanto-juvenil.

No mês de outubro, o SISBI comemorou a SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIO-
TECA - SNLB, com o título “BIBLIOTECA: espaço aberto para CONHECER, CONSULTAR, 
UTILIZAR, COMPARTILHAR e DISSEMINAR a INFORMAÇÃO!”. O SISBI também promoveu 
neste ano a II Campanha de Doação de Livros e Revistas Infantis, com postos de arrecadação por 
toda a UEFS e fora dela também. A campanha foi um sucesso e o material arrecadado foi doado ao 
Centro Lar Mariano, localizado no distrito de Humildes, que atende crianças e adolescentes da co-
munidade local e circunvizinha. 

É o SISBI não só envolvido com a comunidade acadêmica, mas contribuindo para o crescimento 
de Feira de Santana e região.
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AÇÕES ASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIAS       

SERVIÇO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO - SESU

O Serviço de Saúde Universitário (SESU) em 2011, buscou implementar suas atividades bus-
cando proporcionar uma melhor qualidade nos atendimentos prestados à comunidade universitária 
da UEFS. 

Em relação aos atendimentos realizados no SESU no ano de 2011, tem-se as Tabelas 57 e 58, que 
trazem os números de atendimentos por especialidade e a comparação com o ano de 2010.

Dos atendimentos realizados pela equipe do SESU, merecem destaque os serviços prestados pela 
Central de Material Esterilizado (CME), cujas atividades estão atreladas à Enfermagem. A CME 
prepara e/ou processa diversos itens que são utilizados no próprio SESU e, principalmente, artigos 
odontológicos que são utilizados nas Clínicas Odontológicas da UEFS. Em termos de números, a 
CME atende em grande parte os discentes do Curso de Odontologia e a comunidade, uma vez que a 
maioria dos itens processados é direcionada às Clínicas que atendem a esse público. De um total de 
43.847 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete) atendimentos realizados pela enfermagem 
do SESU em 2011, 40.546 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e seis) dizem respeito ao número de 
artigos processados pela CME.

O SESU segue suas atividades fazendo projeções para 2012, buscando ampliar o leque de servi-
ços oferecidos através de parcerias com outros setores da UEFS, bem como atuar de forma a prestar 
um atendimento de qualidade a todos que buscam o Setor.

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social vem dando continuidade nos Projetos: Diagnóstico da Qualidade de Vida no 
Trabalho dos Servidores da UEFS e Educação Inclusiva e Serviço Social. Para viabilização desse 
projeto, a colaboração dos estudantes de Serviço Social da UFRB e estagiários do Serviço Social da 
UEFS é imprescindível.

 1. Diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da UEFS. 
O presente programa busca saber através da aplicação de questionários como anda a Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT), dos servidores estatutários que trabalham nas unidades administrativas 
desta Universidade além de traçar o perfil desses servidores e conhecer suas demandas.

     2. Educação Inclusiva e Serviço Social: uma parceria na perspectiva da viabilização de direitos.
Este projeto surge da necessidade do Serviço Social contribuir, de forma interdisciplinar, com os 

profissionais que atuam no CEB-UEFS, que atende crianças com necessidades especiais, cujas famí-
lias têm dificuldades de fazer uso desses serviços especializados pela falta de informação adequada 
sobre o assunto e também pela carência de Órgãos que atendam a essa demanda. Desse modo, o que 
se propõe neste projeto é fomentar parcerias junto a Instituições que possam diagnosticar e atender 
essas crianças. A Educação é um direito de todos, principalmente para aquele sujeito que possui al-
gum tipo de necessidade especial.           

Tendo em vista a demanda crescente do Serviço Social e de um aumento significativo dos atendi-
mentos realizados pelo setor, tem-se observado que, para um melhor acompanhamento e andamento 
dessas atividades, faz-se necessário ampliar o quadro de profissionais nesta área.
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INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

A Coordenação de Integração Comunitária (CICOM), durante o exercício de 2011, viabilizou 
956 (novecentos e cinquenta e seis) pernoites de professores, na Casa do Professor. Entre os períodos 
2010 e 2011, foram autorizadas 2.284 (dois mil e duzentos e oitenta e quatro) pernoites. Conforme 
demonstrativos da Tabela 59. 

Entre outras atividades, a CICOM vem supervisionando e acompanhando os contratos e os ser-
viços das cantinas e restaurante prestados por empresas terceirizadas nesta Instituição, com suporte 
técnico de docentes (comissão de boas práticas de Fabricação de Alimentos das cantinas e restauran-
te), estagiários do Curso de Engenharia de Alimentos e Nutricionista da UNDEC. Com intuito de 
proporcionar à comunidade acadêmica serviços e produtos de qualidade, a UNDEC vêm oferecendo 
semestralmente qualificação profissional aos profissionais das Cantinas e Restaurante, bem como o 
CEB – Escola e Creche, cursos de Boas Práticas e Fabricação e Manipulação de Alimentos.

A CICOM, através de Comissão Organizadora de Eventos dos Servidores da UEFS e outras 
entidades, promove e proporciona eventos comemorativos (São João, Dia do Servidor Público e Con-
fraternização Natalina), visando integrar servidores, e melhorar as relações interpessoais.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

O Setor de Assistência Jurídica da UNDEC, apesar de algumas limitações, realizou, em 2011, 
análises de alguns processos ajuizados pelo setor, atividades de orientação jurídica por meio de aten-
dimentos presenciais, e-mail ou por telefone. Foram feitas consultas processuais e diligências ao 
fórum para os servidores que possuíam ações ajuizadas. 

O Serviço de Assistência Jurídica participou também da Semana Nacional de Conciliação, reali-
zando audiências, diligências e ajuizamento de duas novas ações.

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CRECHE E ESCOLA

O CEB-Creche findou o ano de 2011 com a certeza de que cumpriu, dentro das suas possibilida-
des, o seu principal objetivo: cuidar e educar as crianças da comunidade universitária. A elaboração e 
discussão do projeto de reforma e ampliação da Creche e o Projeto de Ampliação dos Recursos Hu-
manos foram metas alcançadas neste exercício. Com a efetivação destes projetos vem a possibilidade 
de ofertar uma quantidade significativa de vagas. 

O CEB-UEFS Escola manteve o atendimento às crianças, filhos da comunidade interna e ex-
terna, através de convênio entre a Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a UEFS. O critério 
de matrícula na Escola continua sendo o sorteio público. Em 2011, foram matriculados 739 alunos, 
sendo 173 filhos da comunidade interna e 566 filhos da comunidade externa.

 Essas informações podem ser vizualizadas nas Tabelas 60 e 61. 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE), dentre outros serviços de assistência ao es-
tudante, destaca a Residência Universitária (RU); esse projeto de moradia faz parte da política de 
ações afirmativas da UEFS, pois, se trata de um espaço destinado aos alunos que comprovadamente 
sejam carentes de recursos sócio - econômicos, sem família residente no Município de Feira de San- sócio - econômicos, sem família residente no Município de Feira de San- econômicos, sem família residente no Município de Feira de San-
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tana. Com a ampliação da casa, o local recebeu uma melhor estrutura para as acomodações feminina 
e masculina. 

Atualmente, a RU conta com 166 estudantes, sendo 76 do sexo masculino e 86 do sexo feminino 
e 04 vagas reservadas para portadores de necessidades especiais. Já a Residência Indígena possui 22 
vagas, destas, 17 estão ocupadas, com 10 do sexo feminino e 07 do sexo masculino. No momento, 
existem 04 vagas disponíveis, as quais serão destinadas para a primeira seleção da Casa Indígena, 
que acontecerá brevemente. 

A CODAE como coordenação mobilizadora de eventos de grande relevância para a comunidade 
universitária, realizou em 2011 o I Seminário sobre Assistência Estudantil das Universidades Es-
taduais da Bahia (UEBAs), que teve como tema: Assistência Estudantil e Política de Permanência. 
Participaram do Seminário estudantes, professores e técnicos universitários das (UEBAs). O tema 
foi pensado a partir das demandas dos estudantes e pela importância dada ao mesmo pelas Univer-
sidades Estaduais como elemento formador de Universidade de excelência. 

A Política de Assistência e Permanência Estudantil nas Universidades Estaduais garante aos 
discentes a oportunidade de terem uma formação superior pública de qualidade. Nesse sentido, tra-
duz mais do que um desejo individual subjetivo, mas um dever juridicamente constituído das Insti-
tuições Públicas de Ensino Superior. 

O trabalho foi executado utilizando como metodologia as experiências exitosas dos participan-
tes; os diversos saberes políticos, culturais, religiosos, acadêmicos, dentre outros; as discussões dos 
dias anteriores das mesas redondas e mesa de diálogos, bem como dos Grupos de Trabalho (GTs) 
– Construção de diretrizes para Assistência Estudantil, por fim, apreciação, análise, avaliação e apro-
vação da plenária.      

BOLSAS INSTITUCIONAIS 

A Resolução 10/2009, de 10 de junho de 2009, do Conselho de Administração da UEFS - CON-
SAD fixa o número de bolsas a serem concedidas aos diversos cursos da UEFS.

 Do total de bolsas fixadas nesta Resolução, a UNDEC é responsável pelo gerenciamento e 
acompanhamento de 179 bolsas, assim distribuídas: 101 vagas de bolsas Estágio Acadêmico oferta-
do para estudante de graduação com acesso dado através de processo seletivo feito pelo setor que o 
estudante irá desenvolver suas atividades como bolsista e 98 de Bolsas Auxílio Especial oferecidas 
apenas para estudantes residentes, o processo seletivo da referida bolsa é realizado conjuntamente 
pelo Serviço Social e Setor que o estudante irá atuar. 

As Tabelas 62 e 63 trazem informações referentes ao apoio da CODAE aos eventos acadêmicos 
realizados pelos estudantes bem como o apoio logístico concedidos aos mesmos quando de sua par-
ticipação em eventos em outras cidaes/estados. Além disso, as Tabelas 64 e 65 sintetizam as infor-
mações sobre a distribuição das duas modalidades de bolsas mencionadas, além do quantitativo de 
estudantes em estágio efetivo e cadastrados no balcão de estágio da CODAE.  

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRETRES

O Programa de Concessão de Passagens Terrestres, vinculado a CICOM, viabilizou em 2011 um 
total de 1.335 passagens terrestres para apoio à participação de estudantes em eventos acadêmicos. 
Foram investidos no referido Programa o montante de R$ 158.167,46 (cento e cinquenta e oito mil 
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cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis). 
Além das passagens terrestres individuais, em 2011, foi liberada ajuda parcial de custo para loca-

ção de ônibus para seis diretórios acadêmicos e um grupo de estudantes da Residência Universitária, 
totalizando um custo anual de R$ 29.759,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais). 
Tal procedimento se justifica uma vez que o fretamento do ônibus possibilita a participação de um 
número maior de discentes, o qual seria impossível através de fornecimento individual de passagens. 

Ainda dentro desse programa, a UNDEC procurou seguir o princípio da economicidade, em 
dezembro de 2010, em decorrência das constantes promoções de passagens aéreas, passou a liberar 
este tipo de passagem quando a mesma apresentava custos menores que as terrestres. Estes casos 
são previstos para destinos de longa distância. Assim, em 2011, foram liberadas passagens para 113 
estudantes, no valor total de R$ 77.759,41 (setenta e sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e 
quarenta e um centavos) para tal demanda.  

Dessa forma, a UNDEC em 2011 investiu um total de R$ 265.685,87 (duzentos e sessenta e 
cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), entre passagens terrestres, aé-
reas e locação de ônibus. Levando em consideração as demandas apresentadas, a Unidade promoveu 
estudos para viabilização de outras formas de contratação para atendimento aos diversos tipos de 
necessidades.

PROGRAMA INSTITUCIONAL BOLSA ALIMENTAÇÃO

O Programa Institucional de Bolsa Alimentação na UEFS foi instituído em 2007, destinado a 
subsidiar alimentação, integral e parcial, para atender à categoria de estudantes regularmente ma-
triculados nos cursos de graduação e pós-graduação da Instituição. Este programa foi normatizado 
através de Portaria Interna em 2007 e teve seu início somente em outubro do mesmo ano.  

Atualmente o número de refeições com subsídios, integral ou parcial, servidas diariamente no 
Programa é de 2.700 estudantes, o que corresponde a aproximadamente 36% do corpo discente da 
UEFS, e, com vistas a disponibilizar uma quantidade maior de refeições diárias, sem necessariamente 
ter que alterar a Resolução, a partir de 02 de agosto de 2011 foi implantado, por período mensal, o 
sistema de remanejamento das refeições parciais não consumidas, para o mês seguinte, ou seja, con-
forme o tipo e a quantidade de refeições parciais não utilizadas no mês anterior, estas são adicionadas 
às quantidades do próximo mês, segundo determina a Resolução CONSAD 26/2011. 

 

SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP

Tendo o entendimento que os problemas de aprendizagem não podem ser solucionados apenas 
com a instrumentalização dos educadores, o trabalho de Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP), 
tem caráter preventivo, no sentido de procurar criar competências e habilidades para solução de 
problemas decorrentes de dificuldades de aprendizagem, relacionamentos e de outros desafios que 
englobam a família, a escola, as relações institucionais de modo geral.

O SAP, em 2011, realizou ações envolvendo, a comunidade interna e externa. Ainda em 2011, 
foi observada uma procura contínua do serviço, como parte de um processo de atendimento e acom-
panhamento sequencial das demandas apresentadas. Em razão disso, os dados foram contabilizados, 
mês a mês, considerando não o número de usuários, mas sim o número de atendimentos sequencia-
dos aos mesmos. A Tabela 67 traz essas informações. 
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AÇÕES DEPARTAMENTAIS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – DCBIO

Em 2011,a Direção do Departamento de Ciências Biológicas concluiu o processo de conquista de 
vagas para concurso de professor visando às demandas encaminhadas pelas Áreas para contemplar 
os programas de pós-graduação e o novo curso de Agronomia. 

Houve a participação efetiva desta gestão nas reuniões do fórum de diretores da UEFS, fórum 
este definido como o responsável para discutir os critérios e a distribuição de vagas para os depar-
tamentos.

Um dos pontos que mobilizou a administração do Departamento foi a negociação com coorde-
nadores de alguns laboratórios para equacionar questões sobre o espaço físico em função do término 
da construção do Museu de Zoologia, da implantação do Curso de Agronomia e da chegada de novos 
professores.

Merecendo destaque o Laboratório de Drosophilas que, em um ano de funcionamento, teve um 
avanço significativo, tendo dois projetos aprovados com financiamento, sendo também utilizado em 
três disciplinas de Genética. 

ESTRUTURA ACADÊMICA 

O DCBIO possui, no presente momento, um quadro de docentes qualificados o que torna pos-
sível um envolvimento maior desses professores nos programas de pós-graduação, implantação de 
novos programas e projetos de pesquisa que vem prover as questões de infraestrutura do Departa-
mento.

As demandas atuais de ensino de graduação também são atendidas, de modo que os professores 
exerçam atividades no Curso de Graduação em Ciências Biológicas, e demais Cursos que são aten-
didos por este Departamento. 

Vale ressaltar que esses docentes dedicam uma parte das suas cargas horárias para a formação de 
recursos humanos, capacitando estudantes na pesquisa, desde a iniciação científica até a orientação 
em teses de doutorado.

PÓS-GRADUAÇÃO 

O produto das ações na pós-graduação e na pesquisa confere a esse Departamento na atualidade, 
uma posição privilegiada no cenário institucional. Em 2010, na avaliação da CAPES, os cursos de 
pós-graduação do Departamento tiveram as seguintes avaliações:

Botânica: 5
Recursos Genéticos Vegetais: 4
Biotecnologia: 4
Zoologia: 3
A Direção do DCBIO tem incentivado ações integradas do ensino da Pós Graduação com Ex-

tensão e Graduação. 
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PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2011

Em 2011 a Área de Botânica III, contou com quatro projetos em execução, em conformidade 
com vários outros projetos o que representam um montante de R$ 7.000.000,00 (sete milhões) de 
receita.

Como parte da sua proposta de expansão no campo da pesquisa, o DCBIO em 2011 obteve um 
aumento substancial no total de projetos aprovados como é demonstrado na Tabela 68. 

PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2011

O DCBIO vem expandindo ano a ano sua inserção na extensão, como pode ser constatada atra-
vés dos projetos aprovados em 2011. 

INFRAESTRUTURA

O DCBIO fez um redimensionamento dos espaços físicos visando oferecer uma infraestrutura 
adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

OUTRAS ATIVIDADES

BIOTÉRIO CENTRAL 

O Biotério Central da UEFS, localizado no campus universitário, abrange uma área de aproxi-
madamente 840 metros quadrados, conta com um corpo técnico composto por medico veterinário, 
bióloga e um técnico auxiliar administrativo, além de cinco auxiliares de limpeza e manutenção ter-
ceirizado. Atualmente mantém um plantel de aproximadamente 1.800 animais entre ratos e camun-
dongos albinos para fins de pesquisas e atividades práticas acadêmicas contemplando, desta forma, 
diversas áreas da biologia e saúde (Biologia, Medicina, Farmácia, Odontologia). Por fim, o biotério 
central assume hoje papel de suma importância dando suporte não só à UEFS, bem como auxiliando 
outras instituições de ensino superior no que diz respeito a atividades de pesquisas a exemplo de: 

- Determinação de macro e micro elementos em amostras biológicas de ratos Wistar submetidos 
a agentes diuréticos empregando espectrometria atômica;

- Tratamento de defeitos infra-osseos com enxertos xenogenos, calvária de ratos: avaliação clí-
nica, radiográfica e histopatológicas;

- Avaliação de microesferas biocerâmicas de hidroxiapatita dopada com estrôncio associado ou 
não a membrana biológica no reparo de defeito crítico em calvária de rato;

- Estudo fotoquímico e farmacológico de espécies gêneros Lippia Semi-árido brasileiro;
- Dinâmica da formação da matriz conjuntiva extra celular em torno de materiais retrobturado-

res em tecidos subcutâneo de alvéolos dentários: estudo em ratos Wistar;
- Avaliação da genotoxidade de esteróides anabolizantes andrógenos com uso de teste de micro-

núcleos em medula de roedor;
- Avaliação histoframorfomética radiográfica e bioquímica de civilização de microesferas de hi-

droxiapatita no reparo de defeito crítico em calvárias de rato;
- Análise e observação de eletrocardiograma EGG, em ratos anestesiados, após instalação de 

diabetes exteperimental;
- Avaliação do reparo ósseo e muscular em rato, com uso de biomateriais e administração enteral 

de estrôncio. 
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HERBÁRIO 

O Herbário da UEFS foi fundado em 1980, como parte integrante do Departamento de Ciências 
Biológicas, ocupando uma área de 850 m2. Os espaços estão organizados em: Salas de Processamen-
to de Dados, Processamento de Material, Montagem, Duplicatas, Arquivo Coleção Geral, e Sala da 
Curadoria e Almoxarifado.

Possui uma coleção de mais de 165.000 exemplares, cadastrados no seu banco de dados, o que lhe 
credencia como a maior coleção de Angiospermas do Nordeste. 

O número de tipos nomenclaturais depositados é de aproximadamente 845, sendo a maior parte 
na forma de cibachromes obtidos através do “Projeto de Repatriamento de Dados para a Flora do 
Nordeste”, desenvolvido junto ao Royal Botanic Gardens de Kew. 

O HUEFS utiliza o gerenciador de Banco de Dados HERBÁRIO 2.0, um software que armazena 
dados específicos para cada necessidade do usuário, permitindo reunir e utilizar dados sobre espé-
cimes, confeccionar rótulos, emitir relatórios e realizar consultas, como: checklists de áreas, listagens 
por famílias, listagens por gêneros ou espécies, listagens por coletor. Além do cadastramento das 
novas amostras, também é realizada a frequente atualização dos dados existentes, efetivando uma 
maior agilidade na troca de informações entre Herbários. 

O Herbário centraliza grandes projetos como o IMSEAR e o PPBIO do Semi-Árido, como fiel 
depositário destes projetos o HUEFS reúne as amostras do Semi-Árido coletadas pelas instituições 
participantes do projeto, o que torna o seu acervo um dos mais importantes para a flora da Caatinga. 
Há, também, importantes coleções de referência para a flora da Bahia destacando-se as coleções de 
Leguminosae, Cactaceae, Eriocaulaceae e Palmae. 

Com a coleção informatizada o HUEFS ampliou a consulta ao banco de dados através da dispo-
nibilização on line no site do Centro de Referencia em Informação Ambiental – CRIA http://www.
cria.org.br. Tornando possível sua constante atualização nos dados referentes a estas pesquisas a fim 
de evitar erros que possam comprometer o desenvolvimento satisfatório de trabalhos específicos da 
área de botânica, como também para outras áreas de pesquisa e a comunidade em geral.  

Dentre as diversas atividades desempenhadas pelo Herbário, é realizado intercâmbio com outros 
Herbários, o que possibilita aumentar o seu acervo através de permutas e a identificação dos táxons, 
por meio das doações e empréstimo dos materiais. 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA – DCHF 

O Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) é responsável pelo oferecimento dos 
cursos de graduação: Licenciatura em História; Licenciatura e Bacharelado em Geografia, Licencia-
tura em Filosofia.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Na Pós-Graduação, oferece os cursos: Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências - 
UEFS/UFBA; Mestrado em História; Especialização em História da Bahia; Especialização em Filo-
sofia Contemporânea e Especialização em Dinâmica Territorial e Socioambiental do Espaço Baiano.

INFRAESTRUTURA

O DCHF, em 2011, conseguiu avançar no processo de reestruturação do seu espaço interno, a 
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fim de proporcionar aos servidores e usuários um ambiente de trabalho mais aprazível, quanto aca-
dêmico.  

NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA

São 09 núcleos/grupos de pesquisa; 6 laboratórios e outros 3 setores que integram a estrutura 
do DCHF. No ano corrente foram registrados 12(doze) projetos de pesquisa aprovados conforme 
Quadro 07.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DCIS

No ano de 2011, o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS), logrou êxito na sua 
principal meta que é desenvolver com excelência ações para o fortalecimento do ensino, a pesquisa e 
a extensão nas áreas de: Direito, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

No ano de 2011, cabe destacar, entre outras realizações, diversos eventos promovidos pelo De-
partamento, Colegiados, e Áreas de Conhecimento de Cursos e Grupos Estudantis. Tais eventos 
integraram os conhecimentos das Ciências Sociais Aplicadas com a comunidade externa, bem como 
fomentar internamente discussões e análises visando ao fortalecimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

Na Pós-Graduação, destaca-se a aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão, (CONSEPE) e pelo Conselho Universitário (CONSU) do Curso de Especialização em Conta-
bilidade Gerencial – Ênfase em Controladoria, objetivando fortalecer a formação profissionalizante, 
levando em consideração a demanda da região de Feira de Santana.

A Extensão em 2011 teve novos projetos aprovados no CONSEPE, promoveu diversos eventos 
acadêmicos voltados para a comunidade interna e externa.

Com o objetivo de oferecer uma infraestrutura adequada para o seu quadro de professores o 
DCIS inaugurou um laboratório de informática destinado às atividades docentes.

Realizou concurso público de provas e títulos para o cargo de professor nas classes auxiliar e 
assistente.

PÓS-GRADUAÇÃO 

A liberação de docentes para o ingresso em programas Stricto Sensu em 2011 demonstra a conti-
nuidade da política do DCIS em qualificar seus quadros e, consequentemente, pavimentar o caminho 
para a implementação de programas próprios de pós-graduação.

PROJETOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDOS 2011

Ainda na área da pesquisa, ressalta-se a consolidação dos projetos já implementados e o apoio a 
novos, num total de 17 projetos conforme Quadro 08.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Em 2011, vários professores foram aprovados em Pós-Graduação Stricto Sensu, por defesa de 
Teses por parte de docentes liberados anteriormente e pelo aceite / apresentação de trabalhos cientí-
ficos em eventos nacionais e internacionais, gerando como resultado, entre outros, uma significativa 
produção científica, além da publicação da revista Stientibus de nº 43, destinado a publicações na Área 
das Ciências Sociais Aplicadas.

PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS 2011 

O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas promoveu e apoiou diversos eventos de extensão 
em 2011, ao mesmo tempo em que fomentou novos projetos e consolidou os já existentes. 

APOIO A ESTUDANTES 

Em 2011, vários projetos de monitoria, de autoria de professores do DCIS, foram aprovados e 
diversas bolsas foram concedidas. 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDU 

           Atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, além das administrativas o DEDU tem 
como objeto de trabalho a educação. Em função disso, o Departamento tem assumido, historicamen-
te, o principal agente da formação pedagógica dos cursos de licenciatura, quais sejam: Licenciatura 
em Pedagogia e Licenciatura em Pedagogia das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Licenciatura 
em Letras com Espanhol, Licenciatura em Letras com Francês, Licenciatura em Letras com Inglês, 
Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licencia-
tura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Geografia, Licencia-
tura em História. No ano de 2011, o Departamento de Educação assumiu a formação pedagógica de 
mais três licenciaturas: Filosofia, Química e Música.

Todos estes cursos são atendidos pelo Departamento de Educação através das disciplinas de 
fundamentação político-pedagógica, tais como Política Educacional, Psicologia da Aprendizagem, 
Didática, Estágio Curricular e Práticas de Ensino. 

Com a implantação do Mestrado em Educação, o Departamento ganhou maior visibilidade, tan-
to na comunidade acadêmica interna como externa, pois temos recebido convites para palestras e 
conferências, bancas de concurso de mestrado e doutorado, participação como pareceristas ad hoc em 
congressos e revistas científicas, consultorias, entre outros trabalhos técnicos.

Hoje o DEDU conta com 81 professores efetivos, 15 dos quais estão afastados para realização 
de doutorado e 17 substitutos, distribuídos entre três grandes áreas de conhecimento: Metodologia 
e Prática do Ensino, Política Educacional, Fundamentos da Educação. 
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PROJETOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDOS E SEUS RESULTADOS

O Departamento de Educação tem ampliado, a cada ano, a sua inserção na pesquisa. Visto que, 
em 2011 houve a participação de 18 professores em 28 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-graduação da UEFS, seja assumindo a coordenação, seja como integrante. Vale ressaltar 
a participação de estudantes de graduação, na condição de bolsistas ou voluntários, que se consti-
tuem em disseminadores para a produção de trabalhos científicos, os quais foram divulgados através 
de comunicações em eventos, publicações em anais de eventos, artigos em revistas e livros.

Dentre os projetos desenvolvidos por este Departamento, 28 são financiados por agências de 
fomento, como FAPESB, CNPq e UEFS. Com essa marca, o Departamento atingiu um número 
superior aos anos anteriores, evidenciando assim uma trajetória ascendente na produção de conheci-
mentos na área de educação, bem como a condição de conseguir captar recursos. 

PROGRAMAS DEDU

O DEDU concluiu o projeto Prodocência com a construção do Laboratório Multidisciplinar das 
Licenciaturas e manteve o PIBID, que está diretamente ligado à Pró-Reitoria de Graduação, mas tem 
o envolvimento de quatro professores do Departamento de Educação. Cada professor é coordenador 
de um sub-projeto que envolve os cursos de Licenciatura em Biologia, Matemática, Pedagogia e Pe-
dagogia das Séries Iniciais. Vale destacar que a atuação destes professores garante a participação de 
96 bolsistas que atuam diretamente nas escolas, sob a co-orientação dos professores das escolas, que 
são os supervisores.

Estes programas solidificam a atuação do Departamento de Educação que, além de atender a 
demanda de ensino dos cursos de Licenciatura, procura fortalecer o intercâmbio com as escolas da 
cidade de Feira de Santana através do aprimoramento da formação inicial e o aperfeiçoamento da 
formação continuada de professores, garantindo e estreitando a relação entre a universidade e a so-
ciedade.

AÇÕES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS – DEDU

O Departamento de Educação tem uma vasta inserção nas atividades extensionistas empreendi-
das pela UEFS. Em 2011 teve sob a responsabilidade direta de professores do quadro deste Depar-
tamento catorze projetos de extensão cadastrados junto à Pró-reitoria de Extensão.

Além destes projetos institucionalizados, o DEDU tem assumido frentes de trabalho, em parce-
ria com o governo do Estado da Bahia, sob coordenação da PROEX, quais sejam: Todos pela Alfa-
betização (TOPA) e Universidade para Todos (UPT).  

Os professores do DEDU, em 2011, a partir do desenvolvimento e culminância de seus projetos, 
organizaram eventos que, além da comunidade acadêmica, houve uma significativa participação do 
público externo, garantindo, mais uma vez, o compromisso deste Departamento com a sociedade. 

APOIO A ESTUDANTES

Atualmente o DEDU conta com a participação de 30 bolsistas de Iniciação Científica dos diver-
sos Cursos de Licenciatura e 18 Bolsas de Extensão, além de 01 Bolsa Auxílio Especial e 01 Bolsa 
Estágio Acadêmico. O envolvimento de estudantes nas atividades do Departamento tem solidificado 
as ações de natureza formativa dinamizando as atividades dos núcleos e grupos de pesquisa. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEXA

O Departamento possui no quadro docente 93 (noventa e três) professores, 03 (três) Cursos de 
Graduação: Licenciatura em Matemática, Engenharia de Computação (parcialmente no Departa-
mento de Tecnologia) e Licenciatura em Quimica; 03 (três) Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 
Matemática, Educação Matemática, Desenvolvimento em Sistemas de Informação; 03 (três) Cursos 
de Pós-Graduação Stricto Sensu: Ensino, Filosofia e História das Ciências (Mestrado/Doutorado 
UEFS/UFBA), Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (Mestrado), Difusão do Conheci-
mento (Doutorado UFBA/ UEFS/UNEB/LNCC/UFABC/IFBA/SENAI).

O DEXA vem empreendendo esforços para superar as dificuldades com o objetivo de garantir 
o sucesso da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e investindo na capacitação de do-
centes.

NÚCLEOS
O Departamento de Exatas possui 07 laboratórios e 02 núcleos. Além disso, e agrega 22 linhas 

de pesquisas, abrangendo diferentes áreas do conhecimento.

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

O Curso de Especialização em Educação Matemática foi desenvolvido na modalidade Regular 
com Tempo Integral, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) horas, tendo como objetivos, apri-
morar e atualizar conteúdos específicos da Matemática, como também oferecer melhor qualificação 
aos egressos do curso, promovendo o contato horizontal do discente-professor com os modernos 
desenvolvimentos da matemática.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA

O Curso de Especialização em Matemática é uma iniciativa da Área de Matemática do Depar-
tamento de Ciências Exatas, fruto do processo de qualificação de docentes da mesma (mestrado e 
doutorado).

A implantação do Curso deveu-se à necessidade de contribuir para a divulgação da Matemática 
em nível de pós-graduação, em especial na região de Feira de Santana, visto que, em todo Estado da 
Bahia, somente existiam, como pós-graduação na área de Matemática, o Mestrado em Matemática 
da Universidade Federal da Bahia e o curso de Especialização em Educação Matemática da Univer-
sidade Católica do Salvador. Portanto, a UEFS, em consonância com seu Programa de Qualificação 
Docente, de forma natural, passou a contribuir com mais um curso de pós-graduação no Estado da 
Bahia.
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ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Criado em novembro de 2002 o Curso de Especialização em Desenvolvimento de Sistemas de 
Informação (CEDSI), objetiva contribuir para diminuir a carência de especialistas em análise e de-
senvolvimento de sistemas de informação, tanto na UEFS como na região de Feira de Santana e, 
mais amplamente, no estado da Bahia.

Com carga horária de 390 horas, o CEDSI disponibiliza um conjunto de ferramentas e métodos 
com o qual o especialista formado poderá criar sistemas de informação de alta qualidade em diversos 
âmbitos (sistemas administrativos, contábeis, de engenharia, de comércio eletrônico).

Atualmente, o CEDSI conta com 05 alunos matriculados e 01 aluno na defesa de monografia.

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 IES, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a UEFS, por meio de uma associação ampla 
entre as duas universidades, formalizada em convênio. 

Este Programa é resultado direto do investimento da UFBA e da UEFS (com apoio da CAPES), 
ao longo da década de 1990, na formação de vários doutores cujos temas de pesquisa convergiam 
para a área de história, filosofia e ensino de ciências. A interlocução continuada e crescente destes 
docentes levou à realização de uma série de atividades conjuntas que culminou com a criação do 
Programa, no ano de 2000, quando teve início o Mestrado Acadêmico. Em 2005, o curso de Douto-
rado foi aprovado pela CAPES. O conceito do Programa tem evoluído continuamente: do conceito 
3 inicial, cresceu para 4, em 2004, e para conceito 5 na última avaliação trienal, em 2007. Com este 
resultado, o Programa ficou habilitado a oferecer cursos nas modalidades MINTER e DINTER 
(mestrado e doutorado interinstitucional). 

O corpo docente do Programa reúne pesquisadores de três áreas e sua produção científica abar-
ca, além de trabalhos na área de ensino de ciências, trabalhos na interface entre ensino, história e 
filosofia das ciências, bem como nas áreas de história e filosofia das ciências propriamente ditas. 

O Programa concentra suas atividades em duas áreas: Educação científica e formação de profes-
sores e história e filosofia das ciências e implicações para o ensino das ciências.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIA DA TERRA E DO 
AMBIENTE

O Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) 
visa formar e aperfeiçoar pessoal para atender às demandas de instituições públicas e privadas de âm-
bito regional e nacional e desenvolver atividades de pesquisa e ensino envolvendo temas ambientais, 
sobretudo quando vinculados à modelagem do ou no espaço geográfico.

Estes profissionais estarão capacitados para contribuir, fazendo uso do ferramental das geotec-
nologias, com a produção de conhecimentos interdisciplinares e na preservação e utilização susten-
tável dos recursos naturais, respondendo às demandas específicas e gerais da sociedade civil.

O PPGM é um programa da área interdisciplinar, com conceito 3 e área de concentração em 
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente. Possui duas linhas de pesquisa: Estudos Ambien-
tais e Geotecnologias.

A quantidade de vagas e o tempo entre as seleções tem sido variável: a primeira crescente, a 
segunda decrescente. A quantidade de bolsas é outro item crescente e que se espera ampliar para 
atender a necessidades e garantir a ampliação do numero de vagas. 
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O número de vagas vem se estabilizando em 16, entretanto estamos em processo de ampliação, 
estando previsto pelo colegiado acrescer duas vagas nesta última seleção.

O Programa continua realizando, em rede solidária com outros Programas da UEFS, captação 
de recursos para instalação dos laboratórios de Geotecnologias (LAPIG), Espectroradiometria (ES-
PECTRO), Análise Geoquímica e Química Ambiental (LGQA), estando ainda em processo de capta-
ção, compra e instalação o material para os laboratórios de Estudos Ambientais (LEA) e o Auditório 
de Videoconferências e 3D.

Quanto às relações internacionais do PPGM, para além dos convênios já descritos, foram reali-
zadas diversas viagens internacionais e estabelecidos acordos de ajuda mútua especialmente com os 
Laboratórios do Interdisciplinary Environmental Research Center (IOZ) – Universitat Freiberg – Alema-
nha para análises de solos e sedimentos. Contato também com as Universidades de Guanajuato-Mx, 
de CUJAI – Cu, especialmente os Laboratórios de Química, Geoquímica, Piñar del Rio-Cu na área de 
Geociências,o Instituto Geológico de Cuba e de Processamento de Resíduos Sólidos

Atualmente, as principais parcerias do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciên-
cias da Terra e do Ambiente – PPGM – são:

Universidade do Minho – PT;
Embrapa Semi-Árido;
UNAICC - SELPER

DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO CO-
NHECIMENTO (DMMDC)

Aprovado em março de 2007 e recomendado pela CAPES com nota 4 (quatro) em julho deste 
mesmo ano, este doutorado pretende formar profissionais que tenham a capacidade de atuar nas áre-
as interdisciplinares de análise cognitiva e modelagem do conhecimento, articulando referenciais de 
diferentes disciplinas, desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino, gestão, consultoria, assessoria 
e, especialmente, difusão do conhecimento. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA – DFIS

ATIVIDADES DE ENSINO

O Departamento de Física (DFIS) é responsável na graduação pelos Cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Física e Licenciatura Plena em Física (Programa de Formação de Professores); e na 
Pós-Graduação Lato Sensu, o Curso de Especialização em Astronomia: uma ciência interdisciplinar. 
Atende também aos Cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia da Compu-
tação, Ciências Farmacêuticas, Licenciatura em Matemática, Licenciatura e Bacharelado em Física e 
em Química na oferta de disciplinas. 

PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2011

No DFIS os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes contam com a colaboração de 
21 alunos da graduação na condição de bolsistas dos Programas Fapesb, PROBIC/UEFS e PIBIC/
CNPq. 
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EVENTOS ACADÊMICOS E CULTURAIS REALIZADOS 2011

Em 2011, o Departamento de Física realizou 10 eventos acadêmicos através de Seminários, Co-
lóquios, Semana Acadêmica, Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa, contando com um público 
de aproximadamente 500 pessoas.

APOIO A ESTUDANTES 2011

O Departamento de Física conta com 09 bolsistas de Monitoria, 05 Fapesb, 04 PIBIC/CNPq 

e 11 PROBIC/UEFS, totalizando em 29 estudantes assistidos nos diversos projetos desenvolvidos 

pelo DFIS.

LABORATÓRIOS

O DFIS possui 15 Laboratórios, sendo 07 Laboratórios Didáticos e 08 de Pesquisa.

DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – DLA 

O curso de Letras oferece cinco modalidades de cursos de graduação para opção no Processo Se-
letivo – Prosel. Quatro, com dois ingressos regulares anuais: Letras Vernáculas; Letras com Inglês; 
Letras com Francês e Letras com Espanhol; e o curso de Música, com ingresso anual.

O Departamento de Letras e Artes (DLA) é constituído, em sua estrutura, por 04 áreas de co-
nhecimento; 07 colegiados, sendo 02 de graduação, 02 de especialização e 03 de mestrados; 07 labo-
ratórios nas áreas de graduação e pós-graduação; 05 salas especiais e 11 núcleos.

GRADUAÇÃO

O DLA cumpre um papel importante para a formação e qualificação profissional no Ensino 
Fundamental e Médio para a região do semi-árido e em outras regiões do Estado, oferecendo vagas 
para as Línguas Vernácula e Modernas: inglês, francês e espanhol; e, ainda, o curso de Música. Conta 
atualmente com um total de 767 alunos. Além das atividades para a formação regular em Letras, o 
Departamento oferece disciplinas técnicas em desenho, artísticas, culturais e de línguas estrangeiras 
para alunos de todos os cursos da UEFS. 

Sempre preocupado com o aperfeiçoamento da comunidade universitária, interna e externa, o 
DLA por meio do Núcleo de Estudos Canadense (NEC) e o Projeto de Aprimoramento em Língua e 
Literatura Estrangeira (PALLE), oferece cursos de línguas estrangeiras e de extensão para forma-
ção de professores. 

Com o foco no aprimoramento do caráter científico de seus discentes nas áreas de estudo, o De-
partamento mantém atividades de monitoria e pesquisa.
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PÓS-GRADUAÇÃO

Acreditando num perfil inovador e contemporâneo, a pós-graduação traz propostas de formação 
e qualificação multidisciplinar, sem esquecer a visão regional, política, social e da cidadania, sempre 
com a preocupação em atender o aperfeiçoamento profissional e a demanda globalizada de profissio-
nais.

Do ponto de vista acadêmico, abarca os Estudos Linguísticos, Literários, Artísticos e da Diver-
sidade Cultural, focando a cultura em seus aspectos regionais e globais.

Em relação aos matriculados, seus programas de pós-graduação constituiem-se de estudantes 
provenientes de várias localidades do Brasil e também do exterior; ratificando a qualidade e atua-
lização do seu corpo docente que se empenha em manter a necessidade de produção e da busca do 
conhecimento. 

ORIENTAÇÕES 2011

Em 2011, foram defendidas 28 dissertações nos Mestrados de Literatura e Desenho com a apro-ões nos Mestrados de Literatura e Desenho com a apro- nos Mestrados de Literatura e Desenho com a apro-
vação de todas. Nas especializações, houve ainda a apresentação de 07 monografias dos cursos de 
Estudos Literários e Estudos Linguísticos.

PESQUISA E PUBLICAÇÕES

Os Projetos de Pesquisa existentes do Departamento têm colaborado com o desenvolvimento 
de políticas públicas, apoiando o crescimento quantitativo e qualificativo da produção científica na 
UEFS e em cooperação com outras Instituições de renome nacional, tais como: UNICAMP, USP, 
UFCE, UCSAL, UNB e outras. Alguns Núcleos de Pesquisa tem o apoio financeiro institucional, 
através de editais de fundações de fomento (FAPESB, PROBIC, PIBIC), o que garante a pertinência 
dos projetos apresentados.

Os professores do DLA possuem um vasto acervo já lançado e a produção anual, participam 
ainda de organização de livros, contos, romances; bem como, capas de livros e ilustrações buscando 
cotidianamente inserir na sociedade seu trabalho e sua inspiração. Há uma iniciativa de publicação de 
uma revista por parte dos discentes com publicação semanal. Assim, no ano de 2011 alguns profes-Assim, no ano de 2011 alguns profes-
sores publicaram Livros, Capítulos de Livros Publicados, Organização de Livros e Revista. 

EXTENSÃO

 
As atividades de Extensão do DLA é uma forte ação da UEFS, levando em consideração o quan-

titativo de estudantes regularmente matriculados na graduação, e pós-graduação, e da comunidade 
externa que participam das atividades de arte, cultura, literatura e estudo de línguas estrangeiras. 
Abarcando um público médio de mais de 2.000 pessoas anuais através da parceria DLA e dos seus 
núcleos Projetos e Programas de extensão. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE – DSAU

As ações do Departamento de Saúde (DSAU), no ano de 2011, desenvolveram-se com o objetivo 
precípuo da busca permanente para a construção da excelência e da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão e do contínuo exercício do diálogo, da integração e da solidariedade.
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GRADUAÇÃO 

O DSAU é integrado por 5 cursos de Graduação (Bacharelados em Ciências Farmacêuticas, 
Enfermagem, Medicina e Odontologia; Licenciatura em Educação Física). Todos os cursos desen-
volvem atividades acadêmicas de diversas naturezas

NÚCLEOS – DSAU

Os núcleos, tem papel fundamental no desenvolvimento de estudos e pesquisas nas áreas espe-
cíficas e contribuem, sobremaneira, para a qualificação da produção científica do Programa de Pós-
-Graduação em Saúde Coletiva do DSAU, não tendo caráter de atendimento.

LABORATÓRIOS

 As atividades didáticas que exigem ambiente de laboratório são ministradas em 12 labora-
tórios didáticos e 01 laboratório de Informática (LIS). Ressalta-se que os laboratórios também são 
utilizados para a realização de estudos, pesquisa e extensão.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA – DTEC

Em comparação ao ano anterior, o Departamento de Tecnologia (DTEC), deu um salto qua-
litativo, pois foi possível ao longo de 2011 a realização de diversas ações, atividades, projetos (...), 
considerando que o departamento dispõe de um complexo de Laboratórios bem equipados e a con-
solidação da construção do LABOTEC III; a realização de concursos públicos que possibilitou a 
ampliação do quadro docente e conta com um número significativo de doutores e mestres, conforme 
exigência da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). É relevante ressaltar a integração das três Engenha-
rias e de seus Colegiados, o que possibilitou a execução de vários eventos no âmbito regional, bem 
como incentivar docentes e discentes a participar de congressos nacionais e internacionais, elevando 
o nome da nossa Instituição. 

Deve ser destacado que o DTEC, representado pelo corpo docente e discente em alguns desses 
eventos apresentou artigos científicos na forma de pôster o que pode ser traduzido como o incentivo 
à produção científica e publicações. Alguns eventos apoiados pelo DTEC podem ser visualizados nas 
tabelas e quadros abaixo. 

PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2011

O Departamento de Tecnologia vem demonstrando um aumento regular de novos projetos de 
pesquisa, sendo que atualmente possui 65 projetos em andamento. Do total de projetos, 75,38% são 
financiados por órgãos de fomento como Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FA-
PESB), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), entre outros.
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PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2011

 O Departamento de Tecnologia, ao longo do ano 2011, implementou ações que promoveram 
a inclusão da comunidade externa através dos Projetos e Programas de Extensão por meio das quais 
foi possível transpor o conhecimento produzido internamente beneficiando a comunidade circunvi-
zinha.  

EVENTOS ACADÊMICO E CULTURAIS REALIZADOS 2011

        Objetivando integralizar as três engenharias, o Departamento de Tecnologia deu suporte para 
que os eventos fossem realizados com êxito e cumprissem a sua função, ou seja, agregar e difundir 
conhecimento, visando à melhoria do contexto em que estamos inseridos, como o semi-árido. 

APOIO A ESTUDANTES 2011

O Departamento de Tecnologia objetivando fortalecer o ensino de graduação e pós-graduação 
buscou estímulo através da implementação de várias modalidades de bolsas visando consolidar o 
ensino-pesquisa e a extensão.

NÚCLEOS 

O Escritório de Engenharia Pública - EPTEC teve, como objetivo, contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida, elevando o nível de segurança, eficiência e regularidade das construções habitacio-
nais populares e dos equipamentos urbanos e rurais comunitários, com ênfase na busca da eficiência 
das moradias, das populações carentes de Feira de Santana e região.  

  Assim, a importância das atividades de extensão abrange tanto elementos da comunidade 
acadêmica (estudantes, professores e funcionários) como elementos da comunidade externa (popu-
lação em geral). Esses elementos podem beneficiar-se da aprendizagem proporcionada, dos serviços 
prestados e da satisfação em estar contribuindo com reciprocidade, de alguma forma, com a melhoria 
das condições de vida das pessoas, o que, consequentemente, contribui para a melhoria da sociedade. 
É pertinente ressaltar que o Núcleo de Computação Aplicada a Engenharia - NUCAE tem sido um 
forte suporte para ajudar os alunos das Engenharias e professores nas atividades didáticas e de pes-
quisa contribuindo, dessa forma, como ferramenta para auxiliar a construção dos conhecimentos. 

LABORATÓRIOS

O LABOTEC I foi amplamente utilizado pelo curso de Graduação em Engenharia Civil e pelo 
Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. Além disso, ofereceu suporte a algumas disciplinas da 
graduação dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Ciências Biológicas 
e Geografia, ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente. 
Em relação ao LABOTEC II e ao LABOTEC III, ressalta-se que foi possível desenvolver atividades 
didáticas e de pesquisa. Sendo que os referidos Laboratórios cumpriram a sua finalidade, ou seja, 
fortaleceram o tripé ensino-pesquisa e extensão.  



APÊNDICES
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TABELAS
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TABELA 07 - DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS EGRESSOS DA UEFS, POR CURSO, EM 2011

CURSOS
ALUNOS EGRESSOS

2011.1 2011.2
Bacharelado em Administração 36 28
Bacharelado em Ciências Contábeis 46 39
Bacharelado em Ciências Econômicas 17 23
Bacharelado em Ciências Farmacêuticas 23 1
Bacharelado em Direito 38 30
Bacharelado em Enfermagem 24 36
Bacharelado em Engenharia Civil 24 29
Bach. em Engenharia da Computação 12 4
Bacharelado em Engenharia de Alimentos 15 23
Bacharelado em Medicina# 31  
Bacharelado em Odontologia 28 29
Lic. em Ciências Biológicas 4 9
Bach. em Ciências Biológicas 11 13
Lic. e Bacharelado em Filosofia*   
Lic. em Física 6 1
Bacharelado em Física 9 1
Lic. em Geografia 27 23
Bacharelado em Geografia 11 7
Licenciatura em Letras com Espanhol 13 11
Licenciatura em Letras com Francês 9 12
Licenciatura em Letras com Inglês 12 11
Licenciatura em Letras Vernáculas 34 27
Licenciatura em Educação Física 20 33
Licenciatura em História 17 21
Licenciatura em Matemática 20 17
Licenciatura em Música*   
Licenciatura em Pedagogia 15 34
Licenciatura em Pedagogia (Ens. Fund. Vesp.) 35  
Licenciatura em Pedagogia (Ens. Fund. Not.) 35  
Licenciatura em Química*   
TOTAL 572 462

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.
* Cursos implantados em 2011.
# Curso de oferta anual.
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TABELA 09 - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS E EVADIDOS DO PROFORMA, 
POR CURSO, EM 2011

CURSO ETAPA MATRICULADOS EVASÃO CURSANDO

Artes 3ª 35 5 30
Ciências Biológicas 3ª 41 4 37
Letras com Espanhol 3ª 24 4 20
Letras Vernáculas 3ª 40 6 34

TOTAL  140 19 121

CURSO ETAPA MATRICULADOS EVASÃO CURSANDO

Artes 4ª 50 8 42
Ciências Biológicas 4ª 48 3 45
Educação Física 4ª 46 1 45
Letras com Inglês 4ª 45 6 39
Letras Vernáculas 4ª 34 4 30
Matemática 4ª 49 6 43
TOTAL  272 28 244

Fonte:UEFS/PROGRAD/PROFORMA, 2011.

TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS DE MONITORIA POR CURSO - 2010-2011

DEPARTAMENTOS CURSOS
BOLSAS

2010 2011

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas 5 6

Ciências Farmacêuticas 0 0

Enfermagem 0 0

Engenharia de Alimentos 1 0

Geografia 0 0

Odontologia 2 0
SUBTOTAL 8 6

Ciências Exatas

Ciências Biológicas 1 1

Ciências Farmacêuticas 0 0

Engenharia da Computação 0 3

Engenharia de Alimentos 3 0

Engenharia Civil 2 1

Geografia 2 0

Matemática 4 4
SUBTOTAL 12 9

Ciências Humanas e Filosofia

História 2 4

Letras Vernáculas 0 0

Ciências Farmacêuticas 0 0

Geografia 2 1

Direito 1 0
SUBTOTAL 5 5

Ciências Sociais Aplicadas

Administração 2 1

Ciências Contábeis 0 0

Ciências Econômicas 5 0

Direito 7 2
SUBTOTAL 14 3
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Educação

Biologia 1 0

Educação Física 0 0

História 0 0

Pedagogia 3 0
SUBTOTAL 4 0

Física

Física 3 0

Engenharia Civil 2 2

Engenharia de Alimentos 1 0
SUBTOTAL 6 2

Letras e Artes

Engenharia Civil 1 2

Engenharia de Alimentos 0 0

Letras com Língua Espanhola 1 0

Letras com Língua Francesa 0 0

Letras com Língua Inglesa 0 1

Letras Vernáculas 2 2

Matemática 1 0

Física 1 0
SUBTOTAL 6 5

Saúde

Ciências Farmacêuticas 5 0

Educação Física 1 1

Enfermagem 4 2

Medicina 6 3

Odontologia 5 4
SUBTOTAL 21 10

Tecnologia

Engenharia da Computação 3 3

Engenharia de Alimentos 4 1

Engenharia Civil 1 0
SUBTOTAL 8 4

 TOTAL GERAL 84 44
CURSOS ATENDIDOS 19 14

MÉDIA POR CURSO 4,42 3,14
MÉDIA POR DEPARTAMENTO 9,33 5,5

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.

TABELA  11 - DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS OFERECIDAS PELO PET-MEC - 2011

DEPARTAMENTO DOS 
ORIENTADORES CURSO

Nº. DE BOLSAS

2010 2011

Ciências Sociais Aplicadas Ciências Econômicas 12 12

Tecnologia
Engenharia da Computação     06** 6

Engenharia de Alimentos    06** 6

Saúde Odontologia 12 12

TOTAL DE BOLSAS 36 36
CURSOS ATENDIDOS 4 4

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.
*Grupo PET Engenharia da Computação extinto pelo MEC em outubro de 2009
**Grupo PET Engenharia de Alimentos e Engenharia da Computação: ainda em fase de implantação (dezembro de 2010), com primeiro 
crédito de Bolsas em março de 2011.
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TABELA 12 - INCENTIVOS ESTUDANTIS - TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS EM 2011

BOLSA
Nº DE BOLSAS

TOTAL
2010 2011

Monitoria 84 90 174
PET-MEC 36 36 72
PET Saúde da Família 120 132 252
PET Saúde Mental 16 24 40
PET Vigilância em Saúde 24 24 48
PIBID 116 116 232

TOTAL 396 422 818
Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.

TABELA 13 - DEMONSTRATIVO DE VIAGENS DE CAMPO REALIZADAS NOS SEMESTRES 2011.1-2011.2

DEPARTAMENTO
SEMESTRE

2011.1 2011.2 TOTAL
BIO 19 10 29
CIS 3 12 15
CHF 17 11 28
DLA 8 6 14
EDU 16 11 27
EXA 8 6 14
SAU 11 7 18
TEC 14 3 17

TOTAL 96 66 162
Fonte:UEFS/PROGRAD, 2011.

TABELA 14 - QUANTITATIVOS DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS LATO SENSU, UEFS 2010-2011

DEPTO CURSO

VAGAS OFERECI-
DAS MATRICULADOS CONCLUINTES

2010 2011 2010 2011 2010 2011

BIO Biologia Celular 15 15 10 15 14 9

CHF
Esp.em Filosofia Contemporânea 20 20 12 9 - -

Esp.  em Dinâmica Territorial e Socioambiental  do 
Espaço Baiano 20 20 12 15 - -

CIS Esp. em Contabilidade Gerencial com Ênfase em 
Controladoria - 35 - 35 - -

EDU
Esp. em Educação Especial - - - - - -

Esp. em Educação Ambiental para a Sustentabilidade* 25 - 27 - - - 

EXA
Especialização em Educação Matemática - - - - - 4

 Especialização em Matemática - 15 - 10 - 19

Esp.  em Gestão  da Inovação Tecnológica 40 - 36 - - -

LET

Especialização   em Desenho* 36 - 47 - 12 -

Especialização em Estudos Literários 20 30 13 13 12 -

Lingua e Literatura Francofonas - - - 30 - - 

Esp. em Estudos Linguísticos - - - - - 21

Esp. em Língua  e Literaturas Francófonas “Vozes da 
Francofonia” ** - 30 - - - -

SAU Esp em Res.  para Desenv. de Software  para Enge-
nharia Biomédica - - - - 3 -

TOTAL 176 165 157 127 41 53
Fonte: UEFS/PPPG,2011.
*  Com alunos remanescentes de turmas anteriores.
** Cursos aguardando a conclusão do processo de matrícula.
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TABELA 15 - QUANTITATIVO DOS ALUNOS EM CURSOS STRICTO SENSU, UEFS 2010-2011

DEPTO CURSO
VAGAS OFERECIDAS MATRICULADOS*

2010 2011 2010 2011

BIO

Programa de Pós-Graduação em Botânica (M/D) 20 25 19 25

Programa de Pós-Graduação Biotecnologia  (M/D) 25 26 23 26

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 15 18 14 18

Recursos Genéticos Vegetais  (M/D) 15 25 11 21

CHF Programa de Pós-Graduação em História 15 15 12 15

EDU Programa de Pós-Graduação em Educação - 13 - 13

EXA
Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da 
Terra e do Ambiente 16 21 16 21

LET

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interativi-
dade 10 10 10 10

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 10 10 10 10

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 20 25 20 20

SAU

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 19 21 19 21

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Profissional - 30 - 30

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Profissional** - 30 - -

TEC Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 15 15 11 11

TOTAL 165 269 154 230
Fonte: UEFS/PPPG,2011.
*Ingressos no período.
** Matrícula em 2012.

TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DO TOTAL DE DISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SEN-
SU DA UEFS, 2011

PROGRAMA

DEFESAS

TOTAL2011

DISSERTAÇÕES TESES

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 17 4 21

Programa de Pós-Graduação em Botânica 15 8 23

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 21 - 21

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 14  - 14

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra 11 - 11

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 9 - 9

Programa de Pós-Graduação em História 11 - 11

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais 11 - 11

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 13 - 13

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade 7 - 7

TOTAL 129 12 141
Fonte: UEFS/PPPG,2011.
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TABELA 17- PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UEFS, 2011

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ARTIGOS NACIONAIS / 
INTERNACIONAIS

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 58

Programa de Pós-Graduação em Botânica 43

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 20

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 11

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 14

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 27

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade. 6

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 39

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais 49

Programa de Pós-Graduação em História 9

TOTAL 276
Fonte: UEFS/CADERNO DE INDICADORES - RELATÓRIO CAPES, 2011.

TABELA 18 - GRUPOS DE PESQUISA DA UEFS POR ÁREA DE CONHECIMENTO, CADASTRADO NO CNPq

ÁREA DE CONHECIMENTO GRUPOS DE PES-
QUISA PESQUISADORES ENVOLVIDOS ESTUDANTES 

ENVOLVIDOS

Ciências Agrárias 3 35 38

Ciências Biológicas 20 259 274

Ciências da Saúde 19 189 209

Ciências Exatas e da Terra 19 108 74

Ciências Humanas 23 202 143

Ciências Sociais Aplicadas 8 83 77

Engenharias 15 97 78

Linguística, Letras e Artes 14 82 126

TOTAL 121 1055 1019
Fonte: UEFS/PPPG, 2011.

TABELA 19 - PROJETOS E GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NA PPPG - 2011

DEPARTAMENTO PROJETOS CADASTRADOS PROJETOS COM FINAN-
CIAMENTO EXTERNO

PESQUISADORES DA 
UEFS

Ciências Biológicas 113 87 104

Ciências Exatas 48 27 53

Ciências Humanas e Filosofia 40 10 63

Ciências Sociais Aplicadas 17 8 29

Educação 23 13 61

Física 29 8 27

Letras e Artes 39 7 53

Saúde 93 36 149

Tecnologia 65 43 61

TOTAL 467 239 600
Fonte: UEFS/PPPG, 2011.
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TABELA 20 - INVESTIMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO-PROAP-PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO 
(CAPES)

PROGRAMA VALOR (R$)

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 61.500,00

Programa de Pós-Graduação em Botânica 118.000,00

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 32.000,00

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental 36.000,00

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural 26.000,00

Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 31.000,00

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade. 22.000,00

Programa de Pós-Graduação em Zoologia 40.000,00

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais 48.000,00

Programa de Pós-Graduação em História 24.000,00

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 18.000,00

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 45.650,00

SUB-TOTAL 502.150,00
PROAP ADICIONAL 94.500,00

TOTAL 596.650,00
Fonte: UEFS/PPPG, 2011.

TABELA 21 - INVESTIMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

PROJETO VALOR (R$)

Infraestrutura para pesquisas avançadas no semi-árido 3.000.000,00

TOTAL 3.000.000,00
Fonte: UEFS/PPPG, 2011.

TABELA 22 - BOLSAS INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS COM FINANCIAMENTO EXTERNO – 2011

PIBIC/CNPq FAPESB
TOTAL

PIBIC/CNPq PIBIC-AÇÕES AFIRMA-
TIVAS  PIBIT/CNPq IC JÚNIOR/ FAPESB IC

90 18 10 50 120 288
TOTAL  288

Fonte: UEFS/PPPG,2011.

TABELA 23 - INCENTIVOS ESTUDANTIS - TOTAL DE BOLSAS OFERTADAS NA UEFS, 2010-2011

BOLSA
Nº DE BOLSAS

2010 2011
Iniciação Científica 161 161

TOTAL 161 161
Fonte: UEFS/PPPG,2011.

TABELA 24 - ESTUDANTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PEVIC) 
PPPG, 2010 - 2011

BOLSA
Nº DE BOLSAS

2010 2011
PEVIC 30 38

TOTAL 30 38
Fonte: UEFS/PPPG,2011.
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TABELA 25 - RESUMOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO INSTITUCIONAIS, 2011

AÇÕES

 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS
ESTIMATIVA 
DE PÚBLICO 
ATENDIDO

QUANTIDA-
DE

ESTUDAN-
TES

PROFESSO-
RES

SERVIDO-
RES TÉCNI-

COS

MEMBROS DA 
COMUNIDADE 

EXTERNA  
Programas 27 118 148 18 25 33.101
Projetos 78 118 226 38 134 11.281
Cursos 15 2 32 0 0 1.454
Eventos 58 Não mencionado pelas equipes organizadoras 34.679

TOTAL 178 238 406 56 159 80.515
Fonte: UEFS/PROEX, 2011

TABELA 26 - PROGRAMAS E PROJETOS EXTENSIONISTAS INTERINSTITUCIONAIS, 2011

PROGRAMA/PROJETO

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS ESTIMATIVA DE ATENDI-
MENTO

ESTUDANTES PROFESSO-
RES

SERVIDO-
RES TÉCNI-

COS

MEMBROS DA 
COMUNIDADE 

EXTERNA

MUNICÍ-
PIOS PESSOAS

Todos Pela Alfabetização 
– TOPA 9 28 5 657 23 19.617

Universidade Para Todos 
– UPT 97 12 4 15 3 1.615

Implantação da Universida-
de Popular - UNIPOP - 5 2 12 5 -

TOTAL 106 45 11 684 31 21.232
Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

TABELA 27 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO DISTRIBUIDAS POR EIXO TEMÁTICO
EIXO TEMÁTICO PROGRAMAS PROJETOS CURSOS EVENTOS TOTAL

Educação 8 29 11 21 69
Tecnologia e Produção 0 6 1 6 13
Meio Ambiente 2 8 0 3 13
Cultura 1 5 2 3 11
Comunicação 0 3 0 0 3
Direitos Humanos e Justiça 0 8 0 5 13
Saúde 15 17 1 20 53
Multidisciplinar 1 1 0 0 2
Trabalho 0 1 0 0 1
TOTAL 27 78 15 58 178

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

TABELA 28 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO PROGRAMAS PROJETOS CURSOS TOTAL

BIO 3 7 1 11
CIS 0 8 1 9
CHF 0 8 3 11
EDU 5 14 2 21
EXA 0 6 3 9
FIS 2 6 0 8
LET 1 3 3 7
SAU 16 17 1 34
TEC 0 9 1 10
TOTAL 27 78 15 120

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.



102

TABELA 29 - RESUMO INCENTIVO ESTUDANTIS 2011

BOLSA
BOLSAS OFERTA-

DAS
BOLSAS OFERTA-

DAS
ESTUDANTES BE-

NEFICIADOS
ESTUDANTES BE-

NEFICIADOS
2010 2011 2010 2011

Programa Institucio-
nal de Bolsa Exten-
são - PIBEX

94 114 159 186

Programas e Proje-
tos Interinstitucionais 99 106 99 106

Fonte: UEFS/PROEX, 2011

TABELA 30 - COMPARATIVO DE ESTUDANTES  INICIAÇÃO EXTENSIONISTA/VOLUNTÁRIO 2011

MODALIDADE
Nº DE ESTUDANTES TOTAL

2010 2011  
 Estudante Voluntário 55 57 112

TOTAL 55 57 112
Fonte: UEFS/PROEX, 2011

TABELA 31 - DESCRIÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NA UATI , 2011
OFICINAS PÚBLICO ESTIMADO

Alfabetização 1
Artes Plásticas 20
Bordados Vagonite 18
Caminhando p/ Transformação 60(duas turmas)
Clicar na Terceira Idade 50( duas turmas)
Coral Izabel Trindade 30
Criando Artes 18
Dança de Salão 80(quatro turmas)
Encontros Interativos 20
Eu no meio ambiente 60(duas turmas)
Espanhol 18
Flexibilidade e Alongamento 40
Hidroginástica 100 (quatro turmas)
Jogos Recreativos 18

Artesanato 25
Massoterapia 25
Memórias e Leituras 25
Saúde no Envelhecer 25
Roda de Leituras 25
Saúde e Doenças 25
Tai Chi Chuan 25
Teatro 25
Treinamento de Força 100 (quatro turmas)
Yoga 100 (três turmas)
TOTAL 383

Fonte: UEFS/UATI, 2011.
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TABELA 32- DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA UATI , 2011
OFICINAS PÚBLICO ESTIMADO

(Re)Pensar a UATI 150
Cidadania 120
Concurso Rei e Rainha da Micareta 120
O que você mais gosta de comer? 120
A educação física e a mulher 120
Tipos de Mãe (apresentação de Teatro) 120
O Esporte e a Terceira Idade 120
Semeando afetividade 120
Revitalizando os Talentos 120
XVI Forrodade - Parque Esportivo da UEFS 300
Elos do Cotidiano 120
Revitalizando os Talentos 120
Olhar para a Vida 120
Saúde Masculina 120
Auto-retrato 120
O Papel do Pai na Atividade Física 120
Escolhas da Vida 120
Show Musical 150
A Primavera Chegou 120
Saúde Bucal 120
Revitalizando os Talentos 120
Programa de Higiene Bucal 120
Sexualidade na Terceira Idade 120
Apresentação Teatral 150
Simbologia Natalina 300
Espetáculo de Dança 200
TOTAL 3650

Fonte: UEFS/UATI, 2011.

TABELA 33 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DO ABERTO DO CUCA - 2011

EVENTOS OBJETIVO GRUPOS 
INSCRITOS

PÚBLICO 
ESTIMADO 

PARTICI-
PANTES

Aberto do Cuca*
Disponibilizar à comunidade os espaços do CUCA e 
das instituições parceiras para o desenvolvimento de 
diversas atividades artísticas e culturais.

- 2.600 2.600

Bando Anunciador* Oportunizar a discussão dos valores e da identidade 
cultural da cidade. - 2.600 2.600

Caminhada do Folclore Valorizar e preservar as diversas formas de manifes-
tação da cultura popular. 106 25.000 3.977

Festival de Sanfoneiros Manter acesa a tradição do sanfoneiro na cultura 
nordestina. 42 1.500 1.500

Tributo a Luiz Gonzaga* Homenagear um dos mais importantes músicos do 
país. - 500 500

Dia Internacional da Anima-
ção*  - 400 400

TOTAL  148 31.900 10.877
Fonte: UEFS/CUCA, 2011.
* O Bando Anunciador e o Aberto do CUCA caracterizam-se por serem eventos que garantem livre acesso e participação do público 
às atividades desenvolvidas, dispensando-se inscrições e registros formais. Logo, não há como indicar quantitativos de inscritos ou de 
participantes, para além das estimativas, onde estas foram indicadas pela polícia militar e corpo de bombeiros.
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TABELA 34 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA POR SETOR - 2011
ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO

Seminário de Música Desenvolver atividades de iniciação e formação musical junto à comu-
nidade. 986

Coordenação de Dança
Ofertar à comunidade oficinas na área de dança e atividades corporais 
como: balet, jazz, dança de salão, dança do ventre, dança tribal, yôga 
e Karatê.

1.661

Coordenação de Teatro
Desenvolver oficinas no campo das artes dramáticas, voltadas para o 
público infantil, adolescente e adulto, inclusive em caráter profissiona-
lizante.

392

Oficina de Criação Artística - OCA

Desenvolver o intercâmbio e a formação artística, no campo das artes 
plásticas, caracterizando-se como um ambiente favorável à inovação, 
através de experiências artísticas contemporâneas, em diálogo com o 
patrimônio material e imaterial da região em que está inserida.

286

Experimentoteca
Disponibilizar à comunidade docente e estudantil uma série de recur-à comunidade docente e estudantil uma série de recur- comunidade docente e estudantil uma série de recur-
sos didáticos inovadores para a promoção do ensino e do conhecimento 
científico através da articulação arte-ciência.

7.690

Museu Regional de Arte - MRA Contribuir com o processo de formação educacional de jovens e crian-
ças, valendo-se do Museu como espaço educativo-didático. 1.501

Galeria de Arte Carlo Barbosa

Oferecer espaços alternativos ao circuito das galerias comerciais de 
arte, abrindo o campo para novos talentos. Com isso, essas galerias 
contribuem para o desenvolvimento profissional desse segmento artís-
tico, fazendo valer assim seu papel de instrumentos de promoção da 
inserção social auto-sustentada da classe artística, em Feira de Santana 
e Santo Amaro.

2.284

Museu Galeria Caetano Veloso 100

TOTAL 14.900
Fonte: UEFS/CUCA, 2011.

TABELA 35 - VISITAÇÃO PÚBLICA NOS MUSEUS E GALERIAS DO CUCA - 2011

GALERIA / MUSEU
ANOS / PÚBLICO

2009 2010 2011
Galeria de Arte Carlo Barbosa 3.537 3.404 2.284

Museu-Galeria Caetano Veloso 1.061 1.587 100

Museu Regional de Arte - MRA 7.100 6.394 1.501

TOTAL 11.698 11.385 3.885
Fonte: UEFS/CUCA, 2011.
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TABELA 36 - ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO NÚCLEO DE CULTURA POPULAR - 2011

ATIVIDADE QTDE PÚBLICO ES-
TIMADO OBJETIVOS

Seminário de Música - Brincando de Jazz 1 150

Identificar e promover artis-
tas e formas de expressão 

da cultura popular.

Seminário de música – Audições Finais 3 700

Grande Concerto 1 250

Show Cantos da Natureza 1 500

Intervenção Urbana – Arte Efêmera 1 550

Espetáculo de dança Eras 1 250

Espetácilo de dança Baú das Cores 5 2800

Eleição da Rainha do Bando Anunciador 1 260

Lançamento do livro A Sagração da Aparência 1 150

Lançamento dos livro de José Carlos Capinan 2 200

Lançamento do livro Crônicas 1 150

Natal – Som, Luz e Cor 2 800

Projeto 5 e Meia -  Crianças 6 1200

Festival de Sanfoneiros 1 500

Tributo a Luiz Gonzaga 1 300

TOTAL 22 8.760  
Fonte: UEFS/CUCA, 2011.

TABELA 37 - DEMONSTRATIVO DE VISITANTES AO ACERVO DO MUSEU  E USUÁRIOS DA BSMG - 2011
DISCRIMINAÇÃO PÚBLICO

Visitantes ao acervo e exposições 26.244
Usuários da Biblioteca 635

TOTAL 26.879
Fonte: UEFS/MCS/BSMG, 2011

TABELA 38 - DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA BSMG - 2010-2011

TIPO DE MATERIAL
ANO

2011
Manuscritos 634
Livros raros 60
Fotografias 221
Cordéis 564
Verbetes da Coluna da Vida Feirense 5.711
Outros 329

TOTAL 7.519
Fonte: UEFS/MCS/BSMG, 2011
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TABELA 39 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS PELO OAA, 2010-2011

ATIVIDADE OBJETIVO
 PARTICIPANTES

2010 2011

Atividades itinerantes nas escolas Visita itinerante em Feira de Santana e nos distritos de 
Humildes, Bonfim de Feira e Jaguara, com o objetivo 
de popularização científica nas escolas rurais.

- 150

Cursos, palestras, projeções de 
filmes, exposições, observações, 
etc.

Atividades realizadas nas escolas e no Observatório 
Astronômico Antares. Divulgar a Astronomia através do 
curso básico de Astronomia para os professores multi-
plicadores foi trabalhado em parceria com o IAT/SEC 
(abrangendo as DIREC 1A, 1B e 2) e o Clube de Astro-
nomia Amadora de Feira de Santana.

200 250

Atividades observacionais nas es-
colas

Divulgar a Astronomia através de sessões de observa-
ção (ou palestra, devido às condições climáticas duran-
te a visita) com os telescópios automatizados de 20cm

100 100

Atividades de capacitação, pales-
tras, projeções de filmes, exposi-
ções, sessões de observações.

Atividades realizadas nas escolas e em praças públi-
cas, objetivando a popularização da Astronomia. 100 100

Atividades observacionais, asso-
ciadas com o conhecimento ópti-
co, mecânico e automatizado dos 
telescópios

Atividades realizadas apenas no Observatório Antares 
com os telescópios automatizados de 20 cm (profes-
sores do Estado do IF Baiano - Campus Guanambi), 
como parte das atividades previstas no curso básico 
para os professores multiplicadores.

25 -

Observações telescópicas e ativi-
dades experimentais de óptica nas 
escolas

Sessões de observação (ou palestra, devido às condi-
ções climáticas durante a visita) e desenvolvimento de 
atividades com os kits didáticos de Astronomia.

22 17

Atividades que permitam divulgar e 
popularizar a ciência astronômica 
junto ao público em geral

Atividades realizadas em Feira de Santana (zona ur-
bana), nos distritos de Humildes, Bonfim de Feira e 
Jaguara (zona rural) e Boa Vista do Tupim (Chapada)

200 300

TOTAL  647 917
Fonte: UEFS/OAA, 2011.

TABELA 40 - EVENTOS E CURSOS REALIZADOS PELO OAA, 2011
EVENTO PÚBLICO ESTIMADO

Jornada de Astronomia - Brumado (Escola Municipal Idalina Azevedo Lobo) 100

IV Feira do Livro (Feira de Santana) 300
Astronomia Itinerante (Vale do Capão - Chapada) 250

Observação do Céu (Praça de Alimentação - Feira de Santana) 100

Exposição Científica - Meteoritos: Relíquias do Sistema Solar (Hall da Reitoria - UEFS) 300

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (Lençóis) 100
Astronomia Itinerante - Jacobina (Colégio Yolanda Dias Rocha - Ginásio Galdino Pires Vello-
so) 200

Astronomia Itinerante (Bonfim de Feira - Colégio Estadual Dr. Carlos Valadares) 50
TOTAL 1400

Fonte: UEFS/OAA/MACT, 2011.
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TABELA 41 - DEMONSTRATIVO INTERCÂMBIO ESTUDANTIL, 2007-2011

PERÍODO
Nº DE ESTUDANTES

INSTITUIÇÃO PAÍS
TOTAL POR IES

2007/2008 2 2 Universidade de Coimbra Portugal

2008/2009 4
2 Universidade de Évora Portugal

2 Universidade de Firenze Itália

2010.1 4 4 Universidade Técnica de Lisboa Portugal

2010.2 9

1 Universidade Técnica de Lisboa Portugal

2 Universidade de Évora

Portugal2 Universidade de Coimbra

2 Universidade do Minho

1 Universidade Pierre-Mendes France França

1 Universidade Nacional Autônoma do Mé-
xico México

2011.1 16

1 Universidade de Évora

Portugal
5 Universidade de Coimbra

6 Universidade Técnica de Lisboa

1 IPB

2 Universidade de Rennés França

1 Universidade do Nordeste da Argentina Argentina

2011.2 25

8 Universidade de Évora

Portugal

4 Universidade Técnica de Lisboa

1 Universidade do Minho

5 Universidade de Coimbra

1 IPB

2 Universidade de Rennés França

2 Universidade de Santiago de Compostela Espanha

2 Universidade do Nordeste da Argentina Argentina

Fonte: UEFS/AERI 2011.

TABELA 42- DEMONSTRATIVO DE BOLSAS INTERCÂMBIO, 2008-2011

BOLSA
Nº DE BOLSAS

2008 2009 2010 2011
Intercâmbio 10 8 10 25

TOTAL 10 8 10 25
Fonte: UEFS/AERI,2011

TABELA 43 - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E REALIZADO - 2010-2011

CLASSIFICAÇÃO FONTES DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL EXECUTADO %

Pessoal e Encargos Tesouro 114.771.000,00 126.924.088,00 126.917.218,69 99,99%

PESSOAL E ENCARGOS 114.771.000,00 126.924.088,00 126.917.218,69 99,99%

Manutenção
Tesouro 26.552.082,00 27.244.172,00 27.191.847,94 99,81%

Outras Fontes 1.150.000,00 1.150.000,00 270.259,35 23,50%

MANUTENÇÃO 27.702.082,00 28.394.172,00 27.462.107,29 96,72%

Ações do PPA
Tesouro 18.170.000,00 16.725.466,00 16.698.395,67 99,84%

Outras Fontes 17.132.701,00 20.679.126,00 6.028.421,31 29,15%

AÇÕES DO PPA 35.302.701,00 37.404.592,00 22.726.816,98 60,76%
Tesouro 159.493.082,00 170.893.726,00 170.807.462,30 99,95%

Outras fontes 18.282.701,00 21.829.126,00 6.298.680,66 28,85%

TOTAL 177.775.783,00 192.722.852,00 177.106.142,96 91,90%
Fonte:UEFS/ASPLAN/SICOF, 2011.
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TABELA 44 – COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DE RECURSOS PRÓPRIOS, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS 2010/2011.

DESCRIÇÃO 2010 2011  % Var. 
RECEITAS CORRENTES
Rec. Patrimonial 357.467,61 395.088,18 10,52%

Rec. Serviços 2.230.348,93 3.029.409,47 35,83%

Transf. Correntes 1.028.431,43 2.156.264,14 109,67%

Outras Rec. Correntes 689,41 285 -58,66%

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
Receita de Serviços 2.197.855,89 3.425.861,00 55,87%

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens 38.200,00 - -100,00%

Transf. de Capital 1.908.474,00 200.000,00 -89,52%
TOTAL 7.761.467,27 9.206.907,79 18,62%

Fonte: SICOF, 2011.

TABELA  45 – COMPARATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 2010 e 2011

DESCRIÇÃO 2010

 FONTE DO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

DESPESAS CORRENTES    

Pessoal e Encargos Sociais 112.762.994,00 - 112.762.994,00
Outras Despesas Correntes 35.960.328,56 8.668.383,18 44.628.711,74
DESPESAS DE CAPITAL    
Investimentos 4.760.253,88 2.636.062,64 7.396.316,52
TOTAL 153.483.576,44 11.304.445,82 164.788.022,26

DESCRIÇÃO 2011

 FONTE DO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

DESPESAS CORRENTES    

Pessoal e Encargos Sociais 126.969.859,40 - 126.969.859,40
Outras Despesas Correntes 36.316.505,86 5.166.160,39 41.482.666,25
DESPESAS DE CAPITAL    
Investimentos 7.521.097,04 1.132.520,27 8.653.617,31
TOTAL 170.807.462,30 6.298.680,66 177.106.142,96

DESCRIÇÃO VARIAÇÃO PERCENTUAL 2011/2010

 FONTE DO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

DESPESAS CORRENTES    

Pessoal e Encargos Sociais 12,60% 0,00% 12,60%
Outras Despesas Correntes 0,99% -40,40% -7,05%
DESPESAS DE CAPITAL    
Investimentos 58,00% -57,04% 17,00%

TOTAL 11,29% -44,28% 7,48%
Fonte: SICOF 2011.
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TABELA 46 – BALANÇO FINANCEIRO RESUMIDO, 2011

ESPECIFICAÇÃO
RECEITA DESPESA

2010 2011 2010 2011
Orçamentária 7.761.467,27 9.206.907,79 160.476.197,28 173.273.527,80

Extra-Orçamentária 655.358.253,36 735.160.202,46 505.200.391,21 568.694.538,64
Saldo do Exercício An-
terior 9.337.644,48 6.780.776,62 - -

Saldo para Exercício Se-
guinte - - 6.780.776,62 9.179.820,43

TOTAL 672.457.365,11 751.147.886,87 672.457.365,11 751.147.886,87
Fonte: SICOF, 2011.

TABELA 47 – RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL, 2011.
CONTAS 2010 2011 VARIAÇÃO

Ativo Financeiro 6.785.247,08 9.187.531,58 35,40%

Ativo Permanente 58.690.079,50 67.386.141,90 14,82%

ATIVO REAL 65.475.326,58 76.573.673,48 16,95%

Passivo Financeiro 8.322.805,83 6.778.308,92 -18,56%

Passivo Permanente 18.866,26 0 -100,00%

PASSIVO REAL 8.341.672,09 6.778.308,92 -18,74%

SALDO PATRIMONIAL 57.133.654,49 69.795.364,56 22,16%
Fonte: SICOF, 2011.

TABELA 48 - RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
CONVÊNIO OBJETO VALOR

CAPES - PARFOR - 162/2010 Formação Inicial na modalidade presencial de profissionais do 
magistério das redes públicas da Educação Básica.  R$  240.570,00 

CAPES - PIBID - 122/2010 Formação Docente na UEFS  e a integração com a Educação 
Básica.  R$  148.500,00 

CAPES - UAB - EST 184/2010 Implantação de cursos no âmbito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil - UAB  R$ 286.271,04 

CAPES - PROAP 085/2007

Formação de recursos humanos em nível de mestrado e 
doutorado, nas áreas de ciência, tecnologia e cultura que 
possuem cursos de pós-graduação “Stricto Sensu” recomen-
dados pelo sistema de acompanhamento e avaliação da CA-
PES - PROAP.

 R$ 502.150,00 

FINEP/UEFS/SECTI/2011 Infraestrutura para Pesquisas Avançadas no Semi-árido.  R$ 854.000,00 

FNDE - 657602/2009 Obras e Instalações (Construção Centro de Convivência)  R$ 200.000,00 

MEC - 006/2009 Apoiar programas e projetos de extensão universitária com 
ênfase na inclusão social.  R$ 116.580,10 

 TOTAL  R$ 2.348.071,14 
Fonte: UEFS/PROAD/ATCC, 2011.

TABELA 49 - RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
CONVÊNIO OBJETO VALOR

CBPM/UFBA/ESTADO/UEFS
Mapa Metalogenético do Estado da Bahia II: Banco de 
Dados e Análise Metalogenética e Previsional de duas 
Províncias na Região Nordeste do Estado.

 R$  205.987,00 

UEFS/FAPESB 006/2010 Laboratório de Pesquisa em Linguagens (LAPEL)  R$  108.853,00 

UEFS/FAPESB 007/2010 Implantação de Infraestrutura de Curso de Doutorado em 
Saúde Coletiva.  R$ 119.980,00 
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UEFS/FAPESB 010/2010

Bioacústica e Bioinformática: Ampliação das Ferramentas 
para Estudos em Sistemática, Ecologia e Comportamento 
Animal no Programa de Pós-Graduação em Zoologia da 
UEFS.

 R$ 116.560,00 

UEFS/FAPESB 018/2009 Gestão de Inovação Tecnológica  R$ 20.175,00 

UEFS/FAPESB 025/2011 Estruturação do Sistema de Inovação Tecnológica da 
UEFS.  R$ 29.298,00 

UEFS/FAPESB 048/2010
Consolidação da Assessoria de Relações Institucionais da 
Universidade Estadual de Feira de Santana: Apoio ás As-
sessorias Internacionais

 R$  59.850,00 

UEFS/SEC/FORMAÇÃO DE PROFESSORES 181/2008
Oferta de Cursos de Licenciatura Plena para professores não licenciados da rede pública estadual 
utilizando a modalidade do ensino presencial.

 R$ 1.172.120,00 

UEFS/SEC - TOPA 080/2011 Programa TOPA - Todos pela alfabetização  R$ 696.396,00 

UEFS/SEC/ALDEIA INDÍGENA/2011 Diálogo entre a Universidade e Escola Básica: A Escola 
Indígena Estadual de Pau Brasil  R$ 87.000,00 

UNIVERSIDADE PARA TODOS 
058/2011 Projeto Universidade para Todos em 2011  R$ 948.625,40 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA

Cooperação visando o planejamento, a execução e o incen-
tivo a Leitura, por meio da distribuição do vale-Livro para 
os alunos do ensino fundamental e médio da rede pública 
estadual, no âmbito da DIREC/02 - Feira de Santana. (Feira 
do Livro).

 R$ 100.000,00 

TOTAL  R$ 3.664.844,40 
Fonte: UEFS/PROAD/ATCC, 2011

TABELA 50 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - CONTRATOS CELEBRADOS, AEI 2011
DESCRIÇÃO VIGÊNCIA VALOR (R$)

PRODEB – CONTRATO 001.11.65.PS.1 - Acesso aos sistemas de governo(RH-pesso-
al, SC-financeiro, impressos, etc.). 22/8/2012 300.000,00

PRODEB - REDE GOVERNO - Consórcio TELEMAR E CPM-BRAXIS - Interveniente: 
PRODEB

25/7/2012 2.866,71
Serviço de instalação/desinstalação de roteadores helpdesk e suporte local ref. Aos 
pontos clientes pertencentes à rede governo.

IDÉIA DIGITAL – CONTRATO 057/2006 - Ampliação e manutenção da rede de dados 
UEFS c/ 01 técnico residente. 23/11/2012 308.247,70

REDE INTERATIVA DE INFORMÁTICA – MALAGUETANET – CONTRATO 027/2008 - 
Serviço de acesso à internet banda larga – Campus de Lençóis. 6/6/2011 3.600,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A – CONTRATO 032/2008 - Serviços de Telecomunica-
ções – Link UEFS – UFBA e UEFS – CUCA, Horto, Obs. Antares e Sto. Amaro 24/7/2012 524.262,36

PONTONET COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E EQUIPAM. ELETRÔNICOS LTDA. – 
CONTRATO 049/2010 - Manutenção com reposição de peças em microcomputadores 
e impressoras c/ 04 técnicos residentes.

11/12/2011 235.577,90

POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CONTRATO 054/2010 – For-
necimento de solução corporativa e integrada para a informatização da gestão de pro-
cessos administrativos digitais, recursos humanos, compras e licitações, gerenciamento 
financeiro, orçamentário e de contratos, e gerenciamento de materiais e almoxarifado. 

15/6/2012 3.613.040,00

TOTAL 4.577.854,44
Fonte: UEFS/AEI, 2011.
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TABELA 51 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS UEFS, 2011

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE VALOR (R$)

2010 2011 2010 2011
Microcomputadores 312 662 432.469,70 855.521,12

Impressoras 75 218 31.499,50 128.458,00
TOTAL 387 880 463.969,20 983.979,12

DEMAIS EM EQUIPAMENTOS
Estação de Trabalho 200 - 132.800,00 -

Rack 22 22 38.049,95 38.049,95
Fibra Óptica (650 M) - - - -

Access Point 10 - 3.400,00 -
Monitor Lcd 250 250 117.500,00 65.500,00

Switch 60 - 111.300,00 -

Diversos (Mouse, Teclado, Patch Panel, Antena, 
Fita Lto. Estabilizador, Gravador, Memória, Fon-

te, Hd, Conector)
800 - 47.363,90 71.458,48

Licença de Software 15 31 1.950,00 11.700,20
TOTAL 1335 303 414.313,90 186.708,63

TOTAL GERAL 2.372 1.183 878.283,10 1.170.687,75
Fonte: UEFS/AEI, 2011.

TABELA 52 - DEMONSTRATIVO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

DEPTO/SETOR LABORATÓRIO LOCAL Nº DE COMPUTADORES

DCBIO LIAB ANEXO LAB. DIDÁTICO DE BIO 23

DLA LIAL MT-27 36
DTEC NUCAE MT-39 31

DCIS NATEC MT-42 68

DEDU LIED PÓS-GRAD. LETRAS 18

DEXA LABINE LABEXA 10

DEXA SENS. REMOTO LABOTEC 15

DEXA LEMA LABEXA 3

DEXA PROGRAM.  15

DEXA SOFT I  9

DEXA SOFT II  7

DEXA MODELAGEM PPGM 10

DFIS LFC LABOFIS 22

DSAU LIS MP-69 70

DSAU CRIS ANEXO MOD. VI 36

DSAU QUÍMICA MOL. MEI-61 10

DCHF LAHIS MT-76 20

DCHF LAGEO MT-77 19

UNDEC RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA 8

TOTAL 430
Fonte: UEFS/AEI, 2011.
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TABELA 53 - ATENDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS - AEI

DESCRIÇÃO

2010 2011

QTDE MÉDIA 
(AGO-DEZ)

QTDE MÉDIA 
(AGO-DEZ)

QTDE MÉDIA 
ANUAL

Número de solicitações de atendimentos de manutenção 
de computadores e impressoras 352,4 352,2 324,5

TOTAL 352,4 352,2 324,5
Fonte: UEFS/AEI, 2011.

TABELA 54 - MAPA COMPARATIVO DAS CÓPIAS E IMPRESSÕES 2010-2011

MÊS
2010 2010 2011
COR P/B

Janeiro 52.450 560.000 605.517
Fevereiro 52.073 485.427 556.251
Março 40.589 669.962 589.827
Abril 42.480 577.560 475.600
Maio 40.083 691.434 559.257
Junho 18.020 597.743 530.003
Julho 52.399 631.527 576.335
Agosto 25.375 593.001 597.643
Setembro 22.632 614.498 576.335
Outubro 41.972 523.667 536.851
Novembro 38.685 528.868 562.464
Dezembro 37.948 505.913 508.905
TOTAL 464.706 6.979.600 6.674.988

Fonte: UEFS / Imprensa Gráfica Universitária, 2011.

TABELA 55 - INVESTIMENTO EM AQUISIÇÕES DO SISTEMA DO SISBI – UEFS - 2011

ÁREAS

LIVROS E OUTROS MA-
TERIAIS LIVROS ELETRÔNICOS PERIÓDICOS

TOTAL (R$)
EXEM-
PLAR VALOR (R$) TÍTULO VALOR (R$) RENOV. VALOR 

(R$)
Ciências Exatas e da 
Terra

182 12.150,02 - - - - 12.150,02

Ciências Biológicas 340 30.220,05 - - 2 6.964,00 37.184,05
Engenharia / Tecno-
logia

101 11.864,00 - - 10 5.839,60 17.703,60

Ciências da Saúde 14 2.023,00 83 108.028,56 6 3.195,00 113.246,56
Ciências Agrárias - - - - - - -
Ciências Sociais 
Aplicadas

102 6.817,90 - - 49 50.887,80 57.705,70

Ciências Humanas 714 24.359,83 - - 5 3.096,00 27.455,83
Língua, Literatura e 
Artes

558 19.156,20 - - 7 3.746,00 22.902,20

Generalidades - - - - 59 35.748,22 35.748,22
TOTAL 2011 106.591,00 83 108.028,56 138 109.476,62 324.096,18

Fonte: UEFS/BCJC, 2011.



113

TABELA 56 - EVOLUÇÃO DE LIVROS ADQUIRIDOS PELO SISBI - 2009-2011

PERÍODO
COMPRA DOAÇÃO CRESCIMENTO 

(%) ACERVO

Títulos Exemplar Títulos Exemplar Títulos Exemplar Títulos Exemplar

LIVROS
2009 2.007 4.898 8.630 13.625 11,70% 7,84% 101.387 254.615
2010 675 1.514 9.546 13.188 10,08% 5,77% 111.608 269.317
2011 867 2.400 5.421 7.419 5,63% 3,64% 117.876 279.136

Fonte: UEFS/BCJC, 2011

TABELA  57  - ATENDIMENTOS NO SESU EM 2011

ESPECIALIDADES
ATENDIMENTOS

ESTUDANTES PROFESSORES FUNCIONÁRIOS
COMUNIDADE

EXTERNA
Enfermagem 16006 103 1822 22045
Ginecológico 173 2 16 87
Médico 2241 107 490 120
Nutricionista 106 11 47 4
Ppidcv 137 19 238 366
Psicologia 587 7 72 0
Serviço Social 142 32 236 86
Sesu-Odonto 161 3 94 43
TOTAL 19.553 284 3015 22.751

Fonte: UEFS/UNDEC/SESU, 2011.

TABELA 58 - COMPARATIVO DE ATENDIMENTO NO SESU, 2010-2011
ANO ESPECIALIDADES TOTAL ANO ESPECIALIDADES TOTAL

2010

Enfermagem 43847

2011

Enfermagem 39976
Ginecológico 239 Ginecológico 278
Médico 3895 Médico 2958
Nutricionista 214 Nutricionista 168
Ppidcv 624 Ppidcv 760
Psicologia 268 Psicologia 666
Serviço Social 345 Serviço Social 496
Sesu-Odonto 358 Sesu-Odonto 311
TOTAL 49.790 TOTAL  43.847

Fonte: UEFS/UNDEC/SESU, 2011.

TABELA 59 - DEMONSTRATIVO DE PERNOITES, 2010-2011

SEXO
PERNOITES EVENTUAIS PERNOITES PERMANEN-

TES TOTAL
2010 2011 2010 2011

Feminino 101 62 431 225 819
Masculino 51 95 745 574 1.465
TOTAL 152 157 1176 799 2.284

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011
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TABELA 60 - QUANTITATIVO DE ALUNOS, POR IDADE, MATRICULADOS NO CEB-CRECHE

ALUNOS TURMAS
TOTAL

2010 2011

Filhos de Professor da UEFS

Berçário 3 1
01 Ano 2 5
02 Anos 6 2
03 Anos 2 7

SUBTOTAL 13 15

Filhos de Funcionário da UEFS

Berçário 10 11
01 Ano 15 14
02 Anos 15 15
03 Anos 9 11

SUBTOTAL 49 51

Filhos de Estudante da UEFS

Berçário 0 0
01 Ano 0 0
02 Anos 4 4
03 Anos 11 8

SUBTOTAL 15 12

Filhos de Professor do CEB/UEFS

Berçário 0 0
01 Ano 1 0
02 Anos 0 1
03 Anos 1 0

SUBTOTAL 2 1
TOTAL 79 79

Fonte: UEFS/UNDEC/Creche, 2011.

TABELA 61 - ALUNOS MATRICULADOS NO CEB-ESCOLA EM 2011

ALUNOS QUANTIDADE

Educação Infantil
Grupo 04 30
Grupo 05 35

Ensino Fundamental

1º Ano 40
2º Ano 43
3º Ano 48
4º Ano 50
5º Ano 49
6º Ano 88
7º Ano 130
8º Ano 119
9º Ano 107

                                              TOTAL                                           739
Fonte: UEFS/UNDEC/CEB, 2011.

TABELA 62 - COMPARATIVO DE APOIO LOGÍSTICO A ESTUDANTES

MESES
EVENTOS APOIADOS PELA 

CODAE
FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL GRÁFICO
MATERIAL ALMOXARIFA-

DO DISPONIBILIZADO

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Janeiro 0 0 10892 2866 583 16
Fevereiro 0 1 6856 10524 39 152
Março 3 7 12026 24037 915 1304
Abril 3 3 21594 43090 552 3086
Maio 4 1 27075 7237 2495 1103
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Junho 4 2 9653 11301 1332 486
Julho 3 1 11644 18581 1197 691
Agosto 4 4 25977 23700 1111 1497
Setembro 5 1 6944 4004 691 716
Outubro 1 12 16708 8289 380 474
Novembro 4 7 7091 32908 1304 698
Dezembro --- 6 3715 8409 55 326

TOTAL 31 45 160175 194946 10654 10549
Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2011

TABELA 63 - EVENTOS POLITICOS, CULTURAIS, RELIGIOSOS E ESPORTIVOS APOIADOS PELA CODAE - 2011
EVENTO QUANTIDADE

Curso 4
Encontro 3
Projetos 4
Semana 10
Seminário 5
Outros 19

TOTAL 45
Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2011

TABELA 64 - BOLSAS NA MODALIDADE AUXÍLIO ESPECIAL

MÊS
BOLSA AUXÍLIO ESPECIAL

QTDE BOLSAS CANCE-
LADAS

VAGAS PREEN-
CHIDAS

VAGAS DISPONÍ-
VEIS

VAGAS OCUPA-
DAS

Janeiro 78 1 1 3 75
Fevereiro 78 2 1 4 74
Março 78 4 1 7 71
Abril 78 1 5 3 75
Maio 78 2 1 4 74
Junho 78 3 0 7 71
Julho 98 1 4 4 94
Agosto 98 3 15 8 90
Setembro 98 5 3 10 88
Outubro 98 1 1 10 88
Novembro 98 5 8 7 91
Dezembro 98 2 1 8 90

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2011.

TABELA 65 - BOLSAS NA MODALIDADE ESTÁGIO ACADÊMICO

MÊS
BOLSA ESTÁGIO ACADÊMICO

QTDE BOLSAS CANCE-
LADAS

VAGAS PREEN-
CHIDAS

VAGAS DISPONÍ-
VEIS

VAGAS OCUPA-
DAS

Janeiro 101 1 0 12 89
Fevereiro 101 14 12 14 87
Março 101 14 16 12 89
Abril 101 5 9 8 93
Maio 101 5 4 9 92
Junho 101 4 3 10 91
Julho 101 6 5 11 90
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Agosto 101 4 9 6 95
Setembro 101 5 2 9 92
Outubro 101 6 7 8 93
Novembro 101 6 6 8 93
Dezembro 101 1 5 4 97

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2011.

TABELA 66 - CUSTOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO
ANO TIPO DE BOLSA QUANTIDADES SERVIDAS VALOR (R$) CUSTOS (R$)

2010
Integral 62.866 7,48 170.539,91
Parcial 235.364 5,28 558.482,74

2011
Integral 64.792 7,35 183.972,06
Parcial 223.213 5.15 556.414,73

TOTAL  586.235 20,11 1.469.409,44
Fonte: UEFS/UNDEC, 2011

TABELA 67 - ASSISTENCIA JURÍDICA  CONSULTAS, 2011

CLIENTE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TOTAL DE 

ATENDIMEN-
TOS

Funcionários - 1 - - - - 6 13 7 4 4 3 38

Professores - - - - - - 3 2 1 1 1 1 9

Estudantes - - - - - - 3 - - - 1 - 4

Dependentes - 1 - - - - - 6 3 - 1 - 12
TOTAL 1 2 - - - - 12 21 11 5 7 4 63

Fonte: UEFS/UNDEC/Assistência Jurídica, 2011.

TABELA 68 - PROJETOS POR ÁREAS DO CONHECIMENTO COM E SEM FINANCIAMENTO EXTERNO

ÁREA QUANTIDADE DE PROJETOS

 

2010 2011
FIN. INTERNO FIN. EXTERNO FIN. INTERNO FIN. EXTERNO

Biologia 15 10 17 11

Biomédica 8 12 11 14

Botânica 18 86 18 87

Zoologia 22 42 23 43

Ecologia 17 21 17 21

TOTAL 80 171 86 176
Fonte: UEFS/DCBIO, 2011.
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QUADRO 01 - DESCRIÇÃO DE PROGRAMAS EXTENSIONISTAS INTERINSTITUCIONAIS 2011

PROGRAMA INSTITUIÇÕES PAR-
CEIRAS

ÁREA DE 
ATUAÇÃO

PÚBLICO 
ALVO OBJETIVOS

Todos Pela Alfabetização 
– TOPA SEC / FNDE Educação

Adultos ainda 
não alfabetiza-
dos do Estado da 
Bahia

Alfabetizar Adultos ainda não alfa-
betizados do Estado da Bahia.

Universidade Para Todos 
– UPT SEC Educação

Estudantes do 3º 
ano do Ensino 
Médio ou Egres-
sos de Escolas 
Públicas que es-
tudaram da 5ª 
série do Ensino 
Fundamental ao 
3º Ano do Ensino 
Médio em Esco-
las Públicas Mu-
nicipais ou Esta-
duais do Estado 
da Bahia

Propiciar o acesso de Estudan-
tes do 3º ano do Ensino Médio ou 
Egressos de Escolas Públicas que 
estudaram da 5ª série do Ensino 
Fundamental ao 3º Ano do Ensino 
Médio em Escolas Públicas Muni-
cipais ou Estaduais do Estado da 
Bahia em Instituições de Ensino 
Superior.

Implantação da Universida-
de Popular - UNIPOP

DISOP / UEFS/ MOVI-
MENTOS SOCIAIS / 

UNEB / UFRB / CODES 
SISAL

Tecnologia e 
Produção

Movimentos 
Sociais

Implantar uma Universidade Popu-
lar destinada a integrantes de movi-
mentos sociais e gestores públicos 
da Região.

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

QUADRO 02 - CONVÊNIOS NACIONAIS VIGENTES  AERI, 2011
INSTITUIÇÕES OBJETO/OBJETIVO VIGÊNCIA

Sociedade Mineira de Cultura com a interveni-
ência da Pontifícia Universidade Católica – PUC

Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da 
pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o intercâm-
bio discente e docente.

16/09/2008 a 
16/09/2013

Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade – ICMBio/Projeto Pró-Arribada

Implementar o projeto “Pro - Arribada” na região que compre-
ende a costa Norte e do baixo Sul da Bahia, incluindo a Área 
de Proteção Ambiental – APA Estadual da Plataforma Con-
tinental do Litoral Norte da Bahia, denominada no Projeto 
como Região Alvo 02, no âmbito da carteira FAUNA BRASIL.

19/09/2008 a 
19/03/2011

Instituto de Cooperação BelgoBrasileira para o 
Desenvolvimento Social – DISOPBRASIL

Realizar cursos de formação para dirigentes e lideranças 
organizacionais sociais e do poder público, com vistas ao 
fortalecimento dos Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe, 
Portal do Sertão, Litoral Norte, Agreste de Alagoinhas, Vale 
do Jacuípe, Piemonte Paraguassú, Piemonte Chapada, Re-
côncavo, Baixo Sul e Nordeste II.

16/05/2008 a 
14/05/2011

Academia de Educação de Feira de Santana Conjugar esforços para o desenvolvimento de ações de mú-
tuo interesse nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

27/03/2008 a 
14/05/2011

BANCO REAL Viabilizar a construção de um Espaço de Convivência na 
UEFS, com o objetivo de criar um local harmonioso de lazer.

01/04/2008 a 
01/04/2011

Associação Centro de Educação Tecnológica do 
Estado da Bahia - Asceteb

Termo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural com 
vistas ás promoção de estudos e pesquisas; formação de 
recursos humanos; desenvolvimento de tecnologias alterna-
tivas; divulgação de informações e conhecimentos técnicos 
e científicos; defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente; promoção do desenvolvimento sustentável; ges-
tão sócio-ambiental; promoção do voluntariado nacional e 
internacional; experimentação de novos modelos sócio-pro-
dutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, 
emprego e crédito.

26/08/2008 a 
26/08/2011

Prefeitura Municipal de Jacobina Termo de cooperação a ser desenvolvido por meio de pro-
jetos ou ações.

07/03/2008 a 
07/03/2013

Cooperativa de Teatro para a infância e juventu-
de da Bahia

Conjugar esforços para o desenvolvimento de ações de mú-
tuo interesse nas áreas de pesquisa, extensão, cultura, arte 
e educação.

18/06/2008 a 
14/05/2011
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Instituto Uiraçu

Cooperação técnico-científico e cultural com vistas á promo-
ção de estudos e pesquisas; formação de recursos huma-
nos; desenvolvimento de tecnologias alternativas; divulga-
ção de informações e conhecimentos técnicos e científicos; 
defesa e preservação do meio ambiente, entre outros.

28/02/2008 a 
28/02/2011

Fonte: UEFS/AERI 2011.

QUADRO 03 - CONVÊNIOS INTERNACIONAIS VIGENTES AERI, 2011
INSTITUIÇÕES PAÍS OBJETO/OBJETIVO

UNNE - Universidade Nacional do Nor-
deste Argentina  e Universidad Nacional 
de Villa Maria (em tramitação)

ARGENTINA

Fomentar o intercâmbio de informação sobre planos de estudo, progra-
mas acadêmicos de graduação e pós-graduação, seminários, cursos de 
capacitação, redes de biblioteca, textos, teses e outros. Estabelecer  co-
operação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, do ensino e da 
extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade Católica de Louvain – 
UCL BELGICA Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 

do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Université de Yaoundé (em tramitação) CAMARÕES  

Université du Québec à Montréal CANADÁ  

Université de Lubumbashi  e Université 
Marien Ngouabi (em tramitação) CONGO  

Universidade Camaguey

CUBA

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

INSTITUTO  “ALEJANDRO DE HUM-
BOLDT” - Centro nacional para a 
Produção de animais em laboratório 
(CENPALAB)

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

UNAICC - União Nacional de Arquitetos 
e Engenheiros da Construção de Cuba

Estabelecer  cooperação técnico-científica, nas áreas da pesquisa, do 
ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente. Universidade de Santiago de Compos-

tela

Universidade de Salamanca 

Universidade de Cantabria ESPANHA Estabelecer cooperação acadêmico-científica, 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 acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.
 
 Michigan State University

Allegheny International

Universidade do Mississippi; Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade de Artois

FRANÇA

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

Universidade de Rennes 2 Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente

Universidade Pierre Merdès - Grenoble 
li

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

Universidad de Guadalajara

MÉXICO

 

Universidade Veracruzana
Desenvolver projetos conjuntos de pesquisa, ensino e difusão do co-
nhecimento em temas relacionados com o setor agropecuário, florestal, 
pesqueiro e biológico.

Universidade Nacional Autônoma do 
México

Estabelecer  cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.
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European University

PORTUGAL

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

Universidade Aberta de Lisboa Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade Autónoma de Lisboa - 
Ceu/Ual

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

Universidade de Coimbra Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade de Évora Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade do Minho Estabelecer cooperação acadêmico-científica, na área de Gestão e Di-
reito Ambiental.

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro  

Universidade Técnica de Lisboa Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, 
do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Instituto Politécnico de Bragança
Estimular a investigação conjunta de interesse comum e colaborar mutu-
amente para o desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas 
estejam interessadas.

Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (Ipca)

Estimular a investigação conjunta de interesse comum e colaborar mutu-
amente para o desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas 
estejam interessadas.

Universidad ORT Uruguay URUGUAI  
Fonte: UEFS/AERI, 2011

QUADRO 04 - EVENTOS REALIZADOS - AERI, 2011

EVENTO CARACTERÍSTICA REALIZA-
ÇÃO

XV Reunião Anual da Re-
gional Nordeste do FAUBAI

Encontro de capacitação técnica sobre assuntos relacionados à cooperação inter-
nacional. Nesta edição, discutiu-se o programa Ciência sem Fronteiras, o teste de 
proficiência TOEFL e os avanços e desafios das IEFS do Nordeste.

set/11

III Workshop Internacionali-
zação Universitária

Atividade realizada com o objetivo de estimular a comunidade acadêmica a refletir 
ações voltadas à implantação de uma política de internacionalização na UEFS, possi-
bilitando o intercâmbio de conhecimento e de experiências que fomentem a qualidade 
acadêmica e a relevância social do ensino superior.

ago/11

II Feira de Mobilidade Es-
tudantil Espaço coletivo de socialização de agentes de fomento e intercâmbio. ago/11

Fonte: UEFS/AERI 2011.

QUADRO 05 - COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CERIMONIAL - 2011
EVENTOS COBERTOS TIPO DE COBERTURA

Aula Magna 2011.1 Organização, convite, recepção, condução do evento
Posse de Servidores Organização, pauta e abertura do evento
Debate Candidatos a Reitor UEFS Organização, pauta e abertura do evento
Fórum Multidisciplinar ao Adolescente Organização, pauta e abertura do evento
Debate Candidatos a Vice-Reitor Organização, pauta e abertura do evento
Debate Candidatos a Reitor UEFS Organização, pauta e abertura do evento
3º Encontro de Professores de Línguas Estrangeiras Organização, pauta e abertura do evento
Cerimônia de Lacração de Urnas Organização, pauta e condução do evento
Formatura sem Solenidade – 2010.2 Organização, pauta e condução do evento

V FORTEC -SSA Leitura de Pauta da abertura do Evento e Assessoria ao Rei-
tor.

3ª Semana de Educação de Jovens e Adultos Organização, pauta e abertura e condução do evento
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Solenidade de Posse do Reitor e Vice-Reitor da UEFS Envio de convites, organização do evento e da pauta, recep-
ção e condução do evento

VII Encontro Interestadual Nordestino de Astronomia Organização, pauta e abertura e condução do evento

Aniversário da UEFS – 35 anos Envio de convites, organização do evento e da pauta, recep-
ção e condução do evento.

Sessão de Instalação da Academia de Ciências da 
Bahia - SSA Assessoria ao Reitor

Seminário Trabalho e Cuidado em Saúde Organização, pauta e abertura e condução do evento.
6ª OBMEP Organização, pauta e abertura do evento
Seminário Pró-Saúde Organização, pauta e abertura e condução do evento
Solenidade Alunos Programa PLANSEQ Assessoria ao Reitor
PREPARA-SE – Seminário de Pré-Aposentadoria de 
Servidores. Organização da pauta, Mestre de cerimônia

Jornada de Oftalmologia Assessoria ao Vice- Reitor

4ª Feira do Livro Organização, pauta, recepção, condução do evento.

III Workshop Internacionalização Universitária Organização, pauta e abertura e condução do evento
Sessão Especial ALBA – Título de Cidadão Baiano 
Prof. Josué Melo - SSA Assessoria ao Reitor

Encerramento de Aulas do CEGIT Condução do Evento, pauta, recepção e abertura.

Exposição: “Mulheres em Diferentes Caminhos” Organização, pauta e abertura do evento

6º Simpósio do Idoso e Jogos Olímpicos da 3ª Idade Organização, pauta e abertura do evento

49º Fórum de Reitores da ABRUEM - SSA Organização, pauta e abertura, recepção e condução do 
evento

Aula Magna 2011.2 Organização, convite, recepção, condução do evento

I Seminário de Políticas Afirmativas Organização, pauta e abertura do evento.

Inauguração do Prédio de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva Organização, recepção, condução do evento.

Formatura sem solenidade 2011.1 Organização, pauta e condução do evento

Lançamento do Livro: “Pesquisa: Métodos e Técnicas 
de Conhecimento da Realidade Social” Organização, pauta e abertura do evento.

Solenidades de Formaturas (37 eventos) Planejamento, Organização, coordenação, controle e execu-
ção.

TOTAL 70
Fonte: UEFS /GABINETE DA REITORIA/CERIMONIAL, 2011.

QUADRO 06 - COMPARATIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO, 2010-2011
SERVIÇOS 2010 2011

Levantamento Bibliográfico 70 468
Visitas Orientadas 23(1384) 25(695)
Consulta - Base de Dados 1.359 962
Acesso à Internet 14.097 7.101
COMUT 360 293
Portal da CAPES (Treinamento) 24(293) 8(92)

Treinamento do Usuário
Graduação 49(1.364) 41(1.365)
Pós-Graduação 22(273) 16(165)

Revisão e Normalização Bibliográfica 72 46
Ficha Catalográfica 112 117
Solicitações de ISBN 18 3
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Solicitação de ISSN 16 6
Parecer – Incentivo de Produção Científica 82 124
Empréstimo de cabines de estudo 2701 1.764
Cadastramento – Conta VPN 127 144
Leitores cadastrados 14.587 16.740

Fonte: UEFS/BCJC, 2011

QUADRO 07 - PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS EM 2011 - DCHF
TÍTULO DO PROJETO FINANCIAMENTO

O diálogo das escolas filosóficas do II século e a influência dos movimentos heleni-
zantes no médio crescente , a partir da literatura apocalíptica veterotestamentária UEFS

Recôncavo Baiano: apogeu e reestruturação produtiva. UEFS

Dinâmica territorial e reestruturação produtiva do recôncavo baiano. UEFS

Formação territorial da Bahia:subsídios para a construção de um atlas histórico da 
Bahia colonial.(sécs.XVI-XVIII) FAPESB

Subjetividade e cultura na contemporaneidade:cinema, processos desubjetivação e 
sofrimento psíquico. UEFS

Análise ambiental no semi-árido baiano como subsídio ao ordenamento territorial: a 
vulnerabilidade à desertificação no pólo de Jeremoabo. FAPESB

Lutas sociais em Feira de Santana e região:história e memória da experiência dos 
sujeitos subalternizados. UEFS

Caracterização geográfica dos territórios de identidade da Bahia UEFS

Povos indígenas do Brasil: os olhares de Freyre e Caio Prado Júnior UEFS

O mundo do trabalho na contemporaneidade e o sofrimento psíquico: o entrincheira-
mento no trabalho e as LER/DORT entre bancários da Bahia UEFS

Indicação geográfica do sisal de Valente, Bahia. FAPESB

Catalogação e digitalização dos livros de notas do tabelionato do 1º Ofício da Co-
marca de Feira de Santana (1830-1930) UEFS

Fonte: UEFS/PPPG/DCHF, 2011.

QUADRO 08 - PROJETOS DE PESQUISA – 2011 - DCIS
TÍTULO DO PROJETO FINANCIAMENTO

Concentração da Renda e da Riqueza e o Endividamento Familiar na RMS(F) – Região Metropolitana de 
Salvador – Ampliada pela financeirização: ciclos e tendências contemporâneas da financeirização. FAPESB

Desenvolvimento Econômico Social e Discriminação. UEFS

Direito e política: estudos de casos sobre Meio Ambiente do Trabalho na Bahia. CNPq/MCT

Instituições Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial: estudo multidimensional do espaço agrário 
privadamente apropriado: o Sertão do São Francisco. CNPq

O Fenômeno da Criminalidade no Município de Feira de Santana sob a ótica da Economia do Crime. FAPESB

Sustentabilidade da produção de biodiesel em arranjos produtivos locais na Bahia CNPq

Habilitação de recursos humanos da UEFS em métodos analíticos de biodiesel. CNPq

O Modelo de Gestão das Cooperativas CCLB e COOPERFEIRA: a articulação da produção de leite e de 
carne na região de Feira de Santana. UEFS

O Brasil entre o BRIC. UEFS

Controle de Constitucionalidade: modelos adotados e a participação do Senado Federal. UEFS

Desenvolvimento e Urbanidade na Região Metropolitana de Salvador-Ba: pobreza e desemprego e suas 
imbricações. UEFS
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Estudo sobre Repercussão da Extinção do Exame Criminológico na aferição do Mérito do Condenado 
frente à Progressão do Regime ao Livramento Condicional mo Presidio Regional de FSA. UEFS

O significado da facticidade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para a Ordem 
Jurídica do Brasil: um estudo da disposição subjetiva à norma jurídica internacional. UEFS

O Paradoxo do desenvolvimento sustentável: cognição e intervenção institucional. Estudo de um espaço 
socialmente construido no Vale do São Francisco. UEFS

Formação dos Formadores de Empreendedores. CNPq

Educação para os Direitos e a Cidadania PETROBRAS

A Utilização do Seminário como Técnica de Ensino no Curso de Ciências Contábeis da UEFS. UEFS
Fonte: UEFS/PPPG/DCIS, 2011.
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