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APRESENTAÇÃO

A Universidade Estadual de Feira de Santana tem a honra de apresentar o seu Relatório de Atividades
do exercício de 2012. Nele, o leitor terá uma visão geral das principais atividades e ações desenvolvidas
pela Instituição no campo do Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, Planejamento e Administração, Ações
Assistenciais e Comunitárias, além das atividades desenvolvidas pelos departamentos que compõem a
unidade básica da UEFS.
Dentre as ações voltadas ao Ensino de Graduação, destaca-se a continuidade da política de expansão
que teve o acréscimo dos cursos de Bacharelado em Agronomia, 40 vagas e Bacharelado em Psicologia, 30
vagas à grade dos cursos já existentes, ambos com oferta semestral. Já o curso de Licenciatura em Música
passou a ser ofertado anualmente.
Outro ponto que merece destaque no ano de 2012, no que tange às ações de Ensino é o Projeto
Pedagógico do Curso de Direito – Turma Especial para Beneficiários da Reforma Agrária, cujas atividades
foram iniciadas em dezembro do referido ano.
As Ações de Pós-Graduação e Pesquisa têm consolidado, ano a ano, a Pós-Graduação Strictu Sensu
na UEFS. Prova disso é o reconhecimento gradual dos seus diversos Programas de Pós-Graduação. Em 2012,
teve início as atividades do primeiro curso de Doutorado Interinstitucional (Dinter) em Controladoria e
Contabilidade. Custeado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o
curso é resultado da parceria estratégica entre a USP, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
que é a receptora, e as instituições associadas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Em 2012, a UEFS lançou o primeiro edital do Mestrado Profissional em Planejamento Territorial.
O mestrado possui convênio com a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, com oferta de 25 vagas
das quais 15 são reservadas a servidores do Estado. O objetivo é formar profissionais qualificados no campo
de planejamento e gestão territorial, enfocando aspectos socioambientais, socioeconômicos e políticos.
Estes profissionais serão qualificados em questões voltadas para o diagnóstico, planejamento, gestão de
territórios, bem como na avaliação/organização de comunidades e movimentos sociais. Nesse mesmo ano,
a UEFS totalizou 131 grupos de pesquisa cadastrados na base de dados do Conselho Nacional de Pesquisa
e Desenvolvimento (CNPq) e 567 projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação.
No campo da Extensão e Cultura, em 2012, a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e
Programas de Extensão, resultando no alargamento da participação de estudantes, que se reflete na ampliação
do número de bolsas de iniciação extensionista demandadas e ofertadas e na crescente adesão ao programa de
voluntariado da instituição. Dentre os diversos programas, pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira
Idade (UAT), que em 2012 completou 20 anos de existência, pela sua especificidade e grande abrangência.
Ainda no campo da Extensão e Cultura são apresentadas, neste Relatório, as atividades desenvolvidas
pelo Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA, responsável pela concepção e implementação da
política cultural da UEFS, que se caracteriza pela busca da valorização e difusão das diferentes linguagens
artísticas e formas de expressão cultural.
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Já o registro das ações desenvolvidas, em 2012, pelo Museu Casa do Sertão (MCS), segue os princípios
orientadores da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, quais sejam: Democratização
e Acesso aos Bens Culturais; Aquisição e Gerenciamento de Acervos Culturais e Informatização de Museus.
Na sequência, são apresentadas as principais atividades desenvolvidas pelo Observatório Astronômico
Antares que vem cumprindo seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, divulgando a ciência
e contribuindo dessa forma para o avanço científico-cultural do Estado da Bahia. As principais atividades
desenvolvidas pela Assessoria Especial de Relações Institucionais são relatadas a posteriori.
No que tange o Planejamento e a Administração, são elencadas as principais atividades desenvolvidas
pela Comissão Própria de Avaliação e o Processo da Estatuinte. Destacam-se ainda nesse campo as ações da
Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional, da Auditoria de Controle Interno, da Gerência de
Licitações, Contratos e Convênios, da Assessoria Técnica de Recursos Humanos, da Assessoria Especial de
Informática, além das ações desenvolvidas pela TV Olhos d’Água, UEFS Editora, Imprensa Universitária e
pela Assessoria de Comunicação.
Na parte final do Relatório, as ações assistenciais e comunitárias destinadas à comunidade interna e
externa da UEFS são apresentadas, seguidas daquelas ações desenvolvidas pelos nove departamentos que
compõem a estrutura da UEFS. No Apêndice, encontram-se as tabelas que integram o presente relatório.
Boa Leitura!
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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, promovendo a
interação social e a melhoria da qualidade da vida, com ênfase na região do semi-árido.

VISÃO DE FUTURO
A Universidade Estadual de Feira de Santana manterá sua condição de universidade pública, gratuita
e autônoma. Terá credibilidade como instituição de ensino de graduação e pós-graduação de qualidade, com
linhas de 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

ENSINO DE GRADUAÇÃO
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD, no exercício de 2012 procurou desenvolver
ações que viabilizassem a consolidação da UEFS como espaço de produção e socialização do conhecimento
qualificado e socialmente relevante.
Nesse contexto, insere-se o esforço de definição de políticas de qualificação dos cursos de graduação,
através de uma série de propostas e ações que denotam políticas articuladas de apoio e desenvolvimento
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.
PROCESSO SELETIVO
Dando continuidade à política de expansão, em 2012, foram acrescentados à grade dos cursos já
existentes, mais dois : Bacharelado em Agronomia, 40 vagas e Bacharelado em Psicologia, 30 vagas, ambos
com oferta semestral. Já o curso de Licenciatura em Música passou a ser ofertado anualmente.
Dessa forma, a UEFS ofertou 1912 vagas em 27 diferentes cursos de graduação, sendo que quatro
destes cursos são oferecidos nas modalidades Licenciatura e Bacharelado, o que amplia a oferta para 31 opções
em nível de graduação. 24 cursos têm processo seletivo e entrada semestrais, enquanto 3 cursos oferecem
vagas anualmente (Medicina, Farmácia e Licenciatura em Música).
Na Tabela 01 é apresentada a distribuição de vagas, por curso, referente ao ano de 2012.
Foram ofertadas 999 vagas no primeiro semestre de 2012.1 e 913 vagas para o segundo semestre
de 2012.2, totalizando 1912 vagas por ano. Dentre as vagas padrão de cada curso, metade é reservada, pelo
sistema de cotas, para candidatos oriundos da escola pública, conforme dispõe a Resolução CONSU 34/2006.
A mesma Resolução estabelece ainda, para cada curso, deverá ocorrer o acréscimo de duas vagas exclusivas
para candidatos oriundos de comunidades indígenas e quilombolas.
Através da Resolução CONSU Nº 033/2012 de 11 de setembro de 2012, a UEFS alterou a forma de
ingresso e fixou o número de vagas do Curso de Ciências Biológicas a partir do semestre letivo de 2013.1,
estabelecendo o ingresso separado para os cursos de Ciências Biológicas em Licenciatura (25 vagas) e
Bacharelado (20 vagas). Assim, a partir de 2013 serão ofertadas 1.006 vagas no primeiro semestre e 920 vagas
no segundo semestre, totalizando 1.926 vagas anuais.
O Projeto Pedagógico do Curso de Direito – Turma Especial para Beneficiários da Reforma Agrária
foi aprovado através da Resolução CONSEPE Nº 50, de 15 de maio de 2012 e a oferta autorizada através da
Resolução CONSU Nº 018/2012, de 22 de maio de 2012. O Processo Seletivo foi realizado nos dias 25 e 26
de novembro de 2012 e contou com 329 candidatos inscritos, 231 inscrições pagas, 153 inscrições validadas
e 133 candidatos compareceram à seleção. O resultado do ProSel Especial foi divulgado em 04/12/2012. As
atividades serão iniciadas no dia 12 de dezembro de 2012 com a realização de um Seminário de Acolhimento
aos estudantes e docentes.
Considerando a proposta metodológica do Curso de Direito – Turma Especial de Graduação para
Beneficiários da Reforma Agrária (Pedagogia da Alternância), o Tempo Comunidade – TC a ser integralizado
pelos alunos, será realizado exclusivamente no Estado da Bahia.
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REINTEGRAÇÃO E REINGRESSO
Os Programas de Reintegração e de Reingresso contemplam todos os Cursos oferecidos pela UEFS.
Ambos são voltados para os seus ex-alunos. O que diferencia um do outro é o motivo pelo qual o estudante
perdeu o vínculo com a Instituição.
O Programa de Reintegração destina-se aos estudantes dos Cursos de Graduação que tiveram
suas vagas canceladas por abandono, não renovação de matrícula, ou por não obterem o desempenho com
aproveitamento em qualquer componente curricular do semestre letivo em número de incidências e condições
previstas pela Resolução CONSEPE Nº 129/2009, alterada pela Resolução CONSEPE Nº 182/2011. Já o
Programa de Reingresso é destinado aos estudantes dos cursos que colarem grau em umas das modalidades
do Curso (Licenciatura e Bacharelado) e solicitarem o retorno para plenificação ou para concluir os estudos
na outra modalidade.
O Reingresso está regulamentado através de Resoluções CONSEPE nos seguintes cursos: Bacharelado
e Licenciatura em Ciências Biológicas (Nº 83/2002, 14/2006 e 176/2006), Bacharelado e Licenciatura em
Filosofia (ainda não foi regulamentado), Bacharelado e Licenciatura em Física (Nº 195/2012) e Bacharelado
e Licenciatura em Geografia (Nº 88/2005).
As vagas no Programa de Reingresso são definidas de duas maneiras, sendo uma através de Edital,
com vagas limitadas, destinando-se a alunos egressos, que já concluíram uma modalidade de curso e não
possuem mais vínculo com a UEFS; e a outra, através da demanda de alunos concluintes numa modalidade
que solicitam o reingresso imediato na outra, dentro do mesmo curso, através do Colegiado de Curso e, sem
limite de vagas.
Para ambos os Programas, a UEFS vem oferecendo através de Edital, em média, vagas correspondentes
a 10% das ofertadas no módulo do vestibular e o processo seletivo se respalda na avaliação do Histórico
Escolar. O exame é realizado pelos Colegiados de Curso, submetendo os processos à Câmara de Graduação
para aprovação posterior na instância do CONSEPE.
TRANSFERENCIAS INTERNAS E EXTERNAS
A UEFS promove anualmente o Processo Seletivo de Transferência Interna e Externa para estudantes
desta e de outras Universidades. Para tanto, aplicam-se normas internas, aprovadas pelo CONSEPE (A
Resolução vigente é a de nº 025/2005), que dão balizamento a esse processo. Tendo em vista tratar-se de
acesso ao ensino superior, a COPAES é a instância responsável pelo planejamento, produção e execução do
Processo Seletivo de Transferência Interna e Externa.
EVASÃO E EGRESSÃO
No intuito de promover a permanência dos estudantes nos cursos, durante a sua trajetória formativa,
a Prograd vem desenvolvendo várias ações junto aos Colegiados de Curso e demais instâncias e setores
administrativos da UEFS.
Nesse sentido, destacam-se a ampliação da política de assistência estudantil, tais como, o acesso
à Creche e Escola Básica, bolsa-alimentação e aumento do número de refeições subsidiadas, ampliação
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da política de bolsas dos Programas Institucionais e Interinstitucionais, ampliação da oferta de estágios
não obrigatórios, ampliação da Residência Universitária, criação da Residência Indígena, ações realizadas
pelo Programa de Apoio Psicopedagógico para melhoria do desempenho do aluno, a implementação de
mecanismos de nivelamento e da Política de Educação Inclusiva. Essas medidas têm sido significativas para o
combate a evasão e retenção de alunos nos cursos de graduação.
No que tange os egressos, a Prograd pretende estabelecer mecanismos adequados de cadastramento e
acompanhamento de egressos no intuito de conhecer a opinião destes acerca da formação profissional recebida
(aspectos curriculares, éticos e outros), para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional
recebida. Esse cadastro será estruturado através de um Portal do Egresso no site da Uefs. Os indicadores
obtidos serão utilizados para revisão, atualização e aperfeiçoamento dos currículos, Projetos Pedagógicos dos
Cursos e Planos de Ensino.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - ProForma
Na UEFS, o Programa de Formação para Professores em Serviço (ProForma) desenvolve,
simultaneamente, dois Programas de formação de professores da educação básica: 1) o de Formação Inicial
de Professores do Estado da Bahia, em parceira com a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e o Instituto
Anísio Teixeira (IAT), e 2) o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR),
em convênio com a Coordenação de Apoio ao Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Atualmente, no Programa Estadual, oferecemos 04 cursos de licenciatura a professores da educação
básica da rede estadual e municipal de ensino de diversas regiões do estado da Bahia, a saber: Artes, Letras
Vernáculas, Letras com Espanhol e Ciências Biológicas.
Já a oferta de cursos de licenciatura no âmbito do PARFOR contempla, desde 2010, a oferta de 06
cursos de licenciatura: de Artes, Letras Vernáculas, Matemática, Letras com Inglês, Ciências Biológicas e
Educação Física, todos no campus da UEFS em Feira de Santana.
Está prevista a oferta, ainda em 2012, de mais 05 Cursos de Licenciatura: Pedagogia, no campus de
Feira de Santana; Matemática, História e Geografia, no campus avançado de Santo Amaro; e de Ciências
Biológicas, no campus avançado de Lençóis. Assim, a UEFS totalizará a oferta de 11 cursos de licenciatura
através do PARFOR/CAPES.
Na atual gestão, o Programa de Formação de Professores da UEFS, sob a responsabilidade da
PROGRAD, sofreu profundas reformulações quanto à sua regulamentação e gestão. Uma proposta de
Regulamento do ProForma, elaborada pela Pró-Reitoria de Graduação e referendada pelo Comitê do
Programa, foi aprovada pela Câmara de Graduação. Trata-se de um instrumento normativo que, ao disciplinar
procedimentos políticos e administrativos, garante a transparência das ações e a democratização dos espaços
de participação, bem como, uma perspectiva institucional e integrada no gerenciamento dos recursos
financeiros dos cursos e do Programa.
Foi criado, ainda, um Comitê de Acompanhamento do ProForma, tendo seu Regimento sido aprovado
pela Câmara de Graduação e encaminhado ao Consepe para oportuna análise e aprovação.
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UAB, PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA – PACC 2012 E NEDIT
A UEFS obteve a aprovação para a oferta de cursos em Pólos de Apoio Presencial do Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB, por meio da Portaria MEC nº 802, de 18 de agosto de 2009, publicada
no DOU de 19 de agosto de 2009. Posteriormente, o Ministério da Educação, através da Portaria nº 858,
de 4 de setembro de 2009, credenciou a UEFS, em caráter experimental, exclusivamente para a oferta de
cursos superiores na modalidade à distância, aprovados no âmbito do “Sistema Universidade Aberta do Brasil
- UAB”, com o prazo de vigência de 2 (dois) anos.
Para a oferta de cursos de capacitação do corpo docente e técnico-administrativo, a UEFS articulou
parceria com o Instituto Anísio Teixeira – IAT, através da Diretoria de Educação à Distância, a qual
disponibilizou a equipe técnica e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) em seu domínio.
Em 2012, a UEFS concorreu a nova Chamada Pública da CAPES/DED para submissão de novo
Plano de Capacitação. O PACC UEFS 2012 - “Práticas Educativas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem”
– 120 horas, foi aprovado pela CAPES, que custeou R$130.927,08 (cento e trinta mil novecentos e vinte e
sete reais e oito centavos) para a sua execução. Serão oferecidas 100 vagas para os profissionais envolvidos nos
cursos da UAB na UEFS nos seguintes cursos:
1. Curso: Ambientes Virtuais de Aprendizagem com foco na Interdisciplinaridade (40h);
2. Curso: Modelos Pedagógicos em Educação à Distância (40h);
3. Curso: Metodologias de Ensino para Ambientes Virtuais (40h)
Estas ações foram planejadas visando atingir os seguintes objetivos:
•

Mostrar que os Ambientes Virtuais são possibilidades de estimular o processo de ensino-aprendizagem
através de abordagens interdisciplinares;

•

Conhecer os modelos pedagógicos que poderão fundamentar as estruturas curriculares dos cursos
voltados para Educação à Distância;
Compreender as possibilidades de uso de Metodologias de Ensino para Ambientes Virtuais.

•

No final de 2012, a Coordenação UAB da UEFS apresentou à CAPES/DED o Termo de Referência para
execução do PACC UEFS 2013: “Projetos Pedagógicos e Processos Avaliativos no Ensino à Distância”, com
financiamento previsto de R$ 143.552,08 (Cento e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e
oito centavos) .
O Núcleo de Educação Digital e Inovações Tecnológicas – NEDIT tem como foco o estudo, pesquisa
e fomento das Tecnologias da Informação e da Comunicação na UEFS a partir de relações baseadas na
cooperação e parcerias departamentais e interinstitucionais em construções de projetos de pesquisa que
busquem a construção de conhecimento, produtos didáticos e cursos na modalidade de Educação à Distância
e semipresencial.
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PROGRAMAS DE BOLSA MONITORIA
Assim como os demais Programas Institucionais voltados para estudantes de graduação, o Programa
de Monitoria oferece bolsas anuais e o preenchimento das vagas ocorre mediante processo seletivo, atendendo
às normas da Resolução CONSEPE 208/2010. Considerando a natureza do trabalho desenvolvido pelo
monitor e o objetivo do Programa, é permitido ao estudante permanecer na monitoria após um ano, desde
que submetido a novo processo seletivo e logrado aprovação.
Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de um curso, permitindo, assim, a atuação
desses monitores em outros cursos, que não, exclusivamente, o seu, o que se configura em um exercício de
transdisciplinaridade.
A nova Resolução CONSEPE Nº 208/2010 reserva uma cota de até 10% (dez por cento), das vagas
disponibilizadas no Edital de Seleção de Monitores, para estudantes Portadores de Necessidades Especiais.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
O Projeto Institucional do PIBID/UEFS visa promover um conjunto de atividades formativas do
conhecimento produzido que contempla os cursos de Licenciatura da UEFS que contribuam para a elevação
da qualidade da escola pública. Aprovado no Edital 2009 (o primeiro que possibilitou a participação das
Universidades Estaduais), com 05 sub-projetos, totalizando 116 bolsas para discentes das licenciaturas
envolvidas, 06 bolsas docentes (professores coordenadores, da UEFS) e 14 bolsas para docentes da rede
pública de ensino (supervisores).
A Prograd teve aprovado cem por cento dos projetos submetidos ao Edital Pibid 2012, ampliando
para 308 o número de bolsas estudantis do Programa. O novo Projeto Institucional, elaborado a partir das
propostas encaminhadas pelos docentes interessados e revisadas pela Prograd, passa a envolver 13 dos atuais
quinze cursos de Licenciatura, contemplando ainda 15 bolsas de docentes (coordenadores) da UEFS e 39
bolsas destinadas a professores (supervisores) que atuam na educação básica da rede pública de ensino.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET/MEC
O Programa de Educação Tutorial (PET-MEC) é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e
busca propiciar aos alunos de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES), sob a orientação
de um professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e
extensão de forma integrada, que complementam a sua formação acadêmica e repercutem positivamente nos
processos pedagógicos dos cursos contemplados.
A inserção da UEFS no PET-MEC ocorreu após aprovação de proposta ao Edital PET 03/2006 (MEC/
SESU/DEPEM), para os novos grupos do Programa de Educação Tutorial, sendo então contemplada com
04 (quatro) vagas para o curso de Engenharia da Computação. E, a partir de 1o de junho de 2006, celebrado
Termo de Convênio entre a UEFS e o MEC.
Posteriormente, a UEFS concorreu ao Edital 04/2007 PET/MEC, instituindo mais dois grupos
PET/MEC na UEFS, para os Cursos de Ciências Econômicas e Odontologia, totalizando então três Grupos
PET-MEC.
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Em outubro de 2009 o Grupo PET Engenharia de Computação foi extinto sendo substituído, a partir
de 2010, pelo novo Grupo Tutorial PET - Engenharia de Alimentos e Engenharia de Computação, o primeiro
de natureza interdisciplinar, com 06 estudantes bolsistas. Cada grupo dispõe de 12 vagas para bolsistas e 6
vagas para não bolsistas.
O Programa é conduzido por um Comitê Local de Acompanhamento – CLA, nomeado através de
portaria do Reitor, composto por representantes da Prograd, tutores acadêmicos e estudantes bolsistas.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET SAÚDE
O PET-Saúde é um Programa destinado a viabilizar o aperfeiçoamento e a especialização em serviço,
bem como a iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos, respectivamente, aos profissionais e
estudantes da área da saúde, de acordo com as necessidades do SUS e é uma das estratégias do PRÓ-Saúde.
O PET-Saúde 2009 foi implementado em parceria com 23 Unidades de Saúde da Rede de Atenção
Básica de Feira de Santana. Para operacionalização do PET-Saúde UEFS foi implantado o Núcleo de
Excelência Clínica Aplicada à Atenção Básica – NECAAB, formalizado através de publicação de Portaria do
Reitor nº 751, 10/07/2009.
Em março de 2010, o MS publicou a Portaria Conjunta Nº 2, de 3/03/2010, instituindo, no âmbito
do PET Saúde, o PET Saúde da Família, o qual foi fundamentado nos objetivos do PET Saúde da Família
UEFS, quais sejam: propiciar o desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Atenção Básica
orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração ensinoserviço-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.
PET–SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
A UEFS, através da Prograd e do DSAU, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira
de Santana, teve aprovado, em março de 2010, dois Grupos Tutoriais no Edital dos Ministérios da Saúde e da
Educação. As atividades iniciaram-se no mês de abril, envolvendo 02 tutoras, 04 preceptoras e 16 estudantes
bolsistas dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia, 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, mediante Grupos de Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.
PET– SAÚDE MENTAL, CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
A UEFS, por meio da Prograd e do DSAU, 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/
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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.
PRÓ-SAÚDE E PET-SAÚDE UEFS NA REDE SUS DE FEIRA DE SANTANA: ABORDAGEM
INTEGRAL DAS LINHAS DE CUIDADO (2012-2013)
O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) articulado
ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde têm como pressupostos a consolidação da
integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho.
Em maio de 2012 foi aprovada a proposta de implementação enviada pela UEFS, com vistas de 08
(oito) Grupos de Aprendizagem Tutorial do Pró-Saúde e PET-Saúde UEFS na Rede SUS de Feira de Santana
para os anos de 2012-2013, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana (SMS-FS)
e a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB).
Cada Grupo Tutorial composto por 01 (um) Tutor, 06 (seis) Preceptores, 12 (doze) estudantes
bolsistas e 06 (seis) estudantes voluntários. Foram propostos 05 subprojetos assim distribuídos: 04 (quatro)
grupos no PET-Saúde da Família, 01 (um) grupo no PET-Saúde/Vigilância em Saúde; 01(um) grupo no
PET-Saúde / Saúde Mental, 01(um) grupo no PET-Saúde Urgência e Emergência e 01(um) grupo no PETSaúde/Saúde da Mulher, totalizando 08 tutores/48 preceptores/96 estudantes bolsistas e 48 estudantes
voluntários dos seis cursos da área de saúde ofertados pela UEFS: Enfermagem, Medicina, Odontologia,
Farmácia, Educação Física e Ciências Biológicas.
Os eixos orientadores dessa proposta (Orientação Teórica, Cenários de Práticas e Orientação
Pedagógica) levam em consideração os determinantes do processo saúde-doença, a produção de
conhecimentos segundo as necessidades do SUS, a Pós-Graduação e a Educação Permanente, a interação
Ensino-Serviço, a diversificação de cenários de aprendizagem, a articulação dos serviços universitários com
o SUS, a análise crítica da atenção básica e dos serviços de saúde, a integração do ciclo básico-profissional e a
mudança metodológica dos cursos.
VIAGENS DE CAMPO
As Viagens de Campo consistem um Programa de qualificação do Ensino de Graduação que permite
aos estudantes ampliarem os aspectos distintivos da vida universitária através de viagens para diversas regiões
em todo o estado da Bahia, envolvendo estudos e pesquisas em diversas áreas de conhecimento. Trata-se de
um instrumento didático de grande importância na formação do graduando, uma vez que a teoria por si só
não pode ficar restrita às salas de aula e ser a única responsável pelo processo de aprendizagem.
Neste sentido, a UEFS, através da Prograd gerencia essas viagens de campo, de modo a possibilitar
uma formação completa e significativa ao estudante.
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO
A Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) é o setor da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),
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com função de organizar e aplicar concursos e processos seletivos da UEFS, especialmente aqueles demandados
pela PROGRAD, como as seleções para o acesso ao ensino superior, concursos (inscrição de candidatos,
aplicação e correção das provas objetivas, provas de títulos, classificação e divulgação de resultados) e seleções
públicas para professores e seleção de monitores e estagiários. A CSA tem atendido também às demandas de
outros setores da UEFS, como PROAD, PROEX, Creche e Escola Básica.
Os Processos Seletivos para ingresso ao Ensino Superior são realizados semestralmente, como o
PROSEL (vestibular), e ou anualmente como os processos para ingresso por Transferências Internas e
Externas, e de Portadores de Diploma.
Em algumas oportunidades, atendendo ao compromisso institucional de inserção social,
especialmente nos municípios da região onde está inserida, a CSA, contribui com a realização de concursos e
seleções públicos particularmente demandados por prefeituras e outros órgãos públicos
A CSA conta com infra-estrutura permanente de espaço físico e equipamentos, incluindo os recursos
de informática utilizados no processamento dos dados e leitura óptica das folhas de resposta. Outros materiais
de aplicação e de consumo são adquiridos periodicamente com base na estimativa de candidatos para cada
processo. Faz-se necessário para a grande maioria dos processos a contratação de serviço de terceiros, realizada
preferencialmente por licitação pública, excetuando casos previstos na legislação.
Para a aplicação das provas são utilizados todos os espaços adequados e disponíveis no Campus
da UEFS, especialmente as salas de aula e auditórios, possibilitando a acomodação de grande parte dos
candidatos nas dependências do nosso Campus. Demais candidatos são distribuídos em coordenações de
aplicação localizadas, preferencialmente, em estabelecimentos públicos de ensino.
Nas Tabelas de 02 a 07, encontra-se um resumo das diversas informações quantitativas referentes às
ações da Graduação no ano de 2012.
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PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são especializações na modalidade presencial incentivadas
institucionalmente como núcleos para futuros projetos de programas de pós-graduação Stricto Sensu, ou para
funcionarem como cursos de formação contínua. Recentemente, as normas desta modalidade de formação
foram reformuladas, admitindo modelos de Educação à Distância, com o intuito de fortalecer redes de
cooperação e absorver outras demandas sociais para a qualificação profissional.
A quantidade de cursos e vagas da Pós-Graduação Lato Sensu mantém-se em equilíbrio com a
extinção de alguns e o surgimento de cursos novos ou com a modificação de projetos antigos, atendendo às
novas perspectivas das áreas. Há o encerramento de cursos que se tornaram programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu ou completaram a proposta feita em associações ou em convênios. Há ainda projetos que são
intermitentes e somente apresentam turmas novas quando da finalização absoluta da turma iniciada. A
variação para mais ou para menos, do número de matriculados a cada período sofre alteração, a depender de
variados fatores, principalmente quando da captação dos dados de matriculados em intervalos anteriores à
realização dos novos processos seletivos, pois as seleções não obedecem à periodicidade fixa.
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A consolidação da Pós-Graduação Strictu Sensu na UEFS se deu principalmente a partir do ano de
2005, com o reconhecimento gradual dos diversos Programas de Pós-Graduação, como se verifica na Tabela
08.
Atualmente a UEFS conta com 15 programas próprio de pós-graduação, sendo que três deles contam
com cursos de Mestrado e Doutorado, somando 18 cursos ofertados regularmente e integrados ao Sistema
Nacional de Avaliação da CAPES. Entre os programas de Mestrado, três são na modalidade profissional,
sendo mantidos com recursos da UEFS e de parceiros do governo estadual.
Além dos programas próprios, a UEFS investe na busca de parceiros no estado da Bahia e em
outros estados da Federação, contando hoje com cinco programas interinstitucionais, totalizando 07 cursos
ofertados, sendo 04 cursos de Doutorado e 03 de Mestrado.
É importante frisar que nos anos de 2010 e 2011, com a implantação dos mestrados profissionais,
e do Mestrado Acadêmico em Educação, a demanda por estes cursos foi um componente importante para
o aumento da relação candidato/vaga, que passou a extrapolar o índice de três candidatos por vaga. Isso
demonstra a carência que o interior do estado tem em relação à formação continuada do pessoal já integrado
ao mercado de trabalho, bem como a mesma necessidade com os profissionais da rede de ensino básico,
médio e superior, na área de educação.

SENSU

PRODUÇÃO CIENTÍFICA ASSOCIADA AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

A produção científica dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme Tabela 09, apresenta
equilíbrio e regularidade, considerando a expansão de vagas devidamente acompanhada pelo critério de
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qualidade, quanto aos produtos dissertações e teses apresentadas como elementos complementares das
conclusões dos cursos.
A publicação científica dos docentes e discentes, em periódicos mais expressivos da comunidade
acadêmica nacional e internacional ainda é uma atividade frágil na maioria dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, em virtude de diversas questões de ordem geopolítica e geoeconômica, ou ainda por motivo de
cultura acadêmica em vias de consolidação em alguns programas. No entanto, nos últimos dois anos algumas
iniciativas institucionais alavancaram essa produção, como a efetivação da Editora Universitária, o pagamento
de traduções de artigos apresentado pelos docentes em revistas internacionais, o apoio editorial e financeiro
para a publicação de revistas e livros dos diversos programas.
Com estas iniciativas, a produção científica já apresenta uma significativa melhora nos relatórios
e prognósticos dos colegiados em relação ao processo da Coleta para a Avaliação da CAPES. A Tabela 10
sumaria a evolução deste tipo de produção.
A despeito da disparidade entre os programas, no que concerne à produção científica representada
pelo número de artigos em periódicos e das diversas dificuldades que os programas encontram para a
publicação de artigos, principalmente em periódicos estrangeiros, a UEFS vem consolidando uma posição
pautada não só no aumento da quantidade de artigos publicados, mas também na qualidade dos mesmos.
Outro tipo de produção que tem uma variação considerável é o de trabalhos completos em anais de
eventos.
GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO DIRETÓRIO NACIONAL DO CNPq
No ano de 2012, a UEFS totalizou 131 grupos de pesquisa cadastrados na base de dados do Conselho
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq). A atuação dos referidos grupos com parcerias nacionais 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).
PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS
Em 2012, foram totalizados 567 projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, como é demonstrado nas Tabela 11 e 12.

FINANCIAMENTO EXTERNO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
PESQUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
A existência de editais de pesquisa temáticos tem contribuído para uma ampliação do número de
projetos com financiamento externo, em diferentes áreas do conhecimento. Em 2012 foi totalizado um
montante de R$ 42.116.234,78 (quarenta e dois milhões cento e dezesseis mil duzentos e trinta e quatro reais
e setenta e oito centavos).
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Os programas de Iniciação Científica (IC) têm sido ampliados nos últimos três anos, totalizando em
2012, 502 bolsas, sendo um dos dispositivos que possibilita a criatividade de jovens estudantes universitários
e a formação não somente de jovens pesquisadores, mas também de cidadãos e profissionais que repensem
o seu papel como sujeito social. Nesse sentido, a UEFS tem participado de editais de agência de fomento
(CNPq) em modalidades de IC, como Ações Afirmativas, Iniciação Tecnológica e IC Júnior, procurando
ampliar a oferta de bolsas com inclusão de mais estudantes no processo. Estimula-se também a participação
em projetos de pesquisas por meio de estágio voluntário (PEVIC), no qual os estudantes que não podem
concorrer (por possuírem vínculo empregatício ou outro tipo de bolsa) ou que não tenham conseguido bolsa,
possam realizar investigações com acompanhamento dos docentes da instituição.
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EXTENSÃO

EXTENSÃO

O compromisso social da UEFS tem sido fortalecido pelas ações extensionistas que, com a
aplicabilidade de estudos e pesquisas que aqui são desenvolvidas, viabilizam a relação transformadora entre a
Universidade e a sociedade, assegurando o compromisso de articulação e troca de saberes com a comunidade
externa.
A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que se articula, de forma
indissociável com o ensino e a pesquisa, viabilizando a relação transformadora entre universidade e sociedade.
A principal função da Extensão, nessa Instituição, é identificar as potencialidades externas e internas e
estabelecer uma interface social, assumindo o papel de parceria nas diversas atividades do seu entorno.

PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTA INSTITUCIONAIS
Os Projetos e Programas de Extensão Institucionais abrangem as várias áreas do conhecimento e
permitem aos professores e alunos o exercício da intervenção nas diversas comunidades, na perspectiva da
troca do saber.
Em 2012, a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e Programas de Extensão, resultando
no alargamento da participação de estudantes, que se reflete na ampliação do número de bolsas de iniciação
extensionista, demandadas e ofertadas e na crescente adesão ao programa de voluntariado da instituição.
Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira Idade, que em 2012
completou 20 anos de existência, pela sua especificidade e grande abrangência.
Essas ações envolvem todos os cursos da UEFS, somando esforços dos corpos docente e discente no
atendimento à comunidade, além do vínculo da Universidade com outros segmentos sociais.

PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTA INTERINSTITUCIONAIS
A PROEX vem desenvolvendo ações através de Projetos e Programas Interinstitucionais, visando
contribuir para a democratização, cidadania, fortalecimento da sociedade civil; para o combate à miséria
e à pobreza de forma a atender demandas expressivas da população, buscando estabelecer a relevância de
aspectos econômicos, políticos, culturais, objeto da ação dos projetos.
O Programa Universidade para Todos (UPT), cursinho pré-vestibular gratuito oferecido através da
UEFS e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em 2012, atendeu a 1.710 alunos envolvendo os
municípios de Feira de Santana, Irará e Santa Barbara.
Neste Programa, as ações didáticas interligadas e interdisciplinares possibilitam ao público envolvido
do curso preparatório, condições para concorrer de forma menos desigual a uma vaga na Universidade,
contribuindo assim, para a democratização do acesso ao Ensino Superior.
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Já no Programa Todos pela Alfabetização (TOPA), no exercício de 2012, o público atendido foi de
953 pessoas, com 21 municípios participantes.
Desta forma, pretende-se construir um novo conceito de Extensão, desvinculado do caráter
assistencialista, tornando-se um momento privilegiado de produção e troca de conhecimentos entre a
Universidade e a Comunidade que a mantém.

A EXTENSÃO E SUA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE
A UEFS tem estreitado os laços entre o meio acadêmico e a sociedade mediante suas atividades de
Extensão. Estabelecendo parcerias com setores governamentais e não governamentais, a Pró-Reitoria de
Extensão desenvolve ações que mobilizam professores, técnicos e estudantes em atividades interdisciplinares
voltadas para comunidades locais e regionais.
Esta Pró-reitoria realiza e apóia todos os eventos acadêmicos de vocação extensionista, desde congressos,
semanas acadêmicas a eventos educacionais, culturais e esportivos, que têm por objetivo possibilitar o
crescimento acadêmico e a integração com a comunidade.
EVENTOS REALIZADOS
A Pró-Reitoria de Extensão fomentou e apoiou a realização de congressos, encontros, semanas
acadêmicas, seminários, cursos, atividades culturais, atividades esportivas, palestras, mini-cursos, oficinas,
exposições, dentre outras atividades extensionistas que têm por objetivo possibilitar o crescimento acadêmico
e a integração com a comunidade.
INCENTIVOS ESTUDANTIS
Fazendo parte da proposta de trabalho, a PROEX, em 2012, expandiu a oferta de bolsas institucionais
e interinstitucionais proporcionando assim um maior número de alunos beneficiados com os programas e
projetos.
Para além das bolsas, a Pró-Reitoria de Extensão tem incentivado os estudantes a participarem
das atividades de extensão como voluntários. As Tabelas 13 e 14 trazem o comparativo dos bolsistas ativos e
voluntários no ano de 2012.
OUTRAS AÇÕES DA EXTENSÃO

A UEFS, através da PROEX, tem implementado uma política de aproximação com a comunidade
externa através do Comitê de Desenvolvimento do Território Portal do Sertão. Entres as várias atividades
destacam-se as ações no âmbito da Economia Solidária, através da implantação do Centro Público de
Economia Solidária, proposta do Governo Estadual, através da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda –
SETRE.
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A PROEX vem coordenando a implantação de uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares, visando à criação de um espaço para a produção e socialização de conhecimento técnico e
científico voltado para os empreendimentos solidários populares, contribuindo para a viabilização de
alternativas de geração de emprego e renda, através da mobilização, articulação e acompanhamento de grupos
populares excluídos do mercado formal de trabalho, tendo como base novos valores centrados nas práticas
autogestionárias dos empreendimentos solidários.
UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UATI
O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) - da UEFS, implementado pela PróReitoria de Extensão, escreve, há mais de 10 anos, uma história de intervenção teórico-prático, junto ao
segmento de indivíduos da terceira idade da comunidade feirense e de municípios da Região circunvizinha.
Firma, a cada dia, o compromisso da participação social, o que está respaldado no texto da Lei 8.842 de 04 de
janeiro de 1994 que regulamenta a Política Nacional do Idoso.
O comprometimento sócio-educativo do Programa inicia-se pelo estudo dos aspectos biológicos,
psicossociais e culturais do envelhecimento, passando por um processo de sensibilização, na busca de
estratégias para o enfrentamento e combate às manifestações segregativas e assistencialistas, preparando o
longevo para uma reflexão positiva sobre si mesmo, capaz de garantir a sua inclusão na sociedade.
O meio educativo que permeia esta ação extensionista pressupõe um repensar a partir da experiência
de grupos da terceira idade. De caráter ativo e problematizador, parte da premissa de que todos são atores e,
portanto, definidores em potencial, do seu processo de desenvolvimento.
A aproximação do adulto idoso com ações desta natureza tem favorecido o surgimento de uma nova
imagem desse personagem como ser socialmente produtivo em gozo de liberdade e autonomia, que valoriza
a vida e dignifica a longevidade.

AÇÕES DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – EEA
A Equipe de Estudo e Educação Ambiental da UEFS – EEA, foi criada em 12 de julho de 1991, com o
objetivo de implementar ações de Educação Ambiental na Universidade. Em outubro de 1992, foi implantado
o projeto “Coleta Seletiva e Reaproveitamento do Lixo Gerado no Campus da UEFS”.
Na fase inicial de suas atividades teve como sede um barracão com uma área de 80 m², em outubro de
1998, coroando uma trajetória de trabalhos significativos na área. A EEA consegue demarcar a sua importância
dentro da UEFS e é contemplada com a inauguração de sua sede definitiva. Com uma área construída de 722
m² a qual abriga a recepção e área de exposição, oficina de papel, auditório para 50 pessoas, administração,
área de armazenamento de recicláveis, balanças de controle de todo resíduo gerado no Campus.
Nesses vinte e um anos de existência, as ações da EEA se solidificaram com trabalhos importantes
como o processo e implantação do Conselho Gestor do Lago de pedra do Cavalo e a criação do Curso de
Especialização em Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
Essas ações propiciaram à EEA o seu reconhecimento enquanto contexto interdisciplinar e órgão
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interlocutor, promovendo a convergência de professores e profissionais de diversas áreas de conhecimento
na promoção de um diálogo de abrangência com diferentes órgãos da sociedade civil organizada, do estado
e academias, consolidando-se, desta forma, como uma instância que viabiliza qualitativamente a trilogia:
ensino, pesquisa e extensão dentro da UEFS.

ATIVIDADES DE ENSINO DA EEA
Em 2012, o Curso de Especialização em Educação Ambiental para a Sustentabilidade concluiu as
atividades acadêmicas de sua 6ª turma, com 16 concluintes.

AÇÕES DE EXTENSÃO DA EEA
Buscando aproximar-se do conceito de Extensão formulado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Extensão Universitária das Universidades Brasileiras a EEA/UEFS vem, gradativamente, promovendo
práticas extensionistas que fortalecem o papel da UEFS no cenário regional, além de propiciar uma crescente
divulgação de pensamentos, atitudes e comportamentos socialmente sustentáveis.
É nessa perspectiva que são pensadas e efetivadas atividades como visitas orientadas; recepção aos
calouros da UEFS; grupo de estudos em educação do campo; oficinas de formação em temas ambientais
(FUNASA e REFAISA); capacitação de funcionários (terceirizados) e palestras.

AÇÕES DE PESQUISA DA EEA
Dentre as ações de pesquisa desenvolvidas pela EEA, merecem registro os programas abaixo
relacionados:
Metodologia em Ações Educativas para o Saneamento Ambiental para pequenos Municípios
A pesquisa avaliou experiências de intervenções educacionais voltadas para o Saneamento Ambiental
em onze municípios baianos, que desenvolveram obras para o abastecimento de água, o esgotamento
sanitário e os resíduos sólidos no período de 2001-2007. Na análise dos dados obtidos, observaram-se pontos
convergentes entre os projetos de Educação Ambiental (EA) para Implantação de Sistemas de Abastecimento
de Água, Aterro Sanitário e Esgotamento Sanitário. Dentre os aspectos positivos, foram observadas a
participação e envolvimento efetivo dos Agentes Comunitários de Saúde nos projetos de saneamento e de
EA e sua aceitabilidade por parte da população; utilização do ambiente escolar envolvendo estudantes, ainda
que de forma pontual. A partir da pesquisa foi possível formular uma metodologia para desenvolvimento
de projetos de Educação Ambiental em Saneamento para Pequenos Municípios. A metodologia foi dividida
em quatro eixos temáticos. Esse Projeto conta com recursos de financiamento proveniente da FUNASA e se
encontra em fase de desenvolvimento de material pedagógico.
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Rede de Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semi Árido: Possibilidades de uma Educação
Socioambiental do Campo.
A Escola Família Agrícola (EFA) tem como princípio metodológico a Pedagogia da Alternância (PA),
que visa à construção de uma educação voltada para a valorização da vida e trabalho no/do campo. Vem
desempenhando ao longo dos seus quarenta anos, um trabalho efetivo mediante seus 201 Centros Familiares
de Formação em Alternância (CEFFA) distribuídos pelas cinco regiões do país. Mesmo com a proliferação
dessas instituições, são poucos os estudos e pesquisas educacionais acadêmicos que discutem o significado da
atuação destas escolas e sua significativa inserção no cenário do campo brasileiro. Desde os anos 90, os estudos
das EFAs na Educação do Campo vão se consolidando, muitos desses estudos realizados por educadores
envolvidos na própria consolidação da PA como proposta educacional.
Nessa perspectiva, a EEA acredita que dentro da diversidade do debate da Educação do Campo, o
contexto socioambiental das escolas famílias, seja uma discussão de relevância acadêmica. Para efetivar tal
discussão, atuaremos junto à Rede de Escolas Famílias Integradas do Semi-Árido (REFAISA), objetivando a
avaliação/discussão e compreensão das peculiaridades do trabalho no campo, sua relação com os contextos
comunitários, proposta de gestão participativa com envolvimento das famílias, sua relação com o processo de
formação de jovens no âmbito rural, sua relação com o trabalho, com a cultura do campo e com o ambiente.
A pesquisa contribuirá inclusive com a inserção de outros professores/pesquisadores do NETTE e EEA,
durante o processo de análise da REFAISA e suas escolas.
Rede de Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semi-árido - Prática Pedagógica do Campo
A escola família agrícola (EFA) é uma realidade escolar no âmbito rural brasileiro que difere em
concepção e modelo da escola formal até então existente. A EFA tem como princípio metodológico a
Pedagogia da Alternância (PA), que visa à construção de uma educação voltada para a valorização da vida
e trabalho no/do campo. Ao longo de 40 anos desempenha um trabalho efetivo mediante seus 201 Centros
Familiares de Formação em Alternância (CEFFA), distribuídos pelas cinco regiões do país.
Este projeto pretende atuar junto à Rede de Escolas Famílias Integradas do Semi-Árido (REFAISA),
visando à avaliação/discussão/compreensão das peculiaridades do seu trabalho pedagógico de suas 10 EFAS
inseridas no âmbito rural baiano, mediante processo de capacitação dos seus monitores/professores.
Fazendo parte da proposta de trabalho do projeto, pretende-se aplicar uma pesquisa qualitativa
participativa, com a finalidade de analisar os contextos, verificar possibilidades no trabalho das escolas famílias
da Rede de Escolas Famílias Integradas do Semi-Árido como também fomentar a prática pedagógica dos
seus monitores para um qualificado trabalho no campo. Esta pesquisa tem como participantes professores/
pesquisadores da UEFS e a equipe da REFAISA.
Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de
Santana (IEPS-UEFS)
A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS constitui-se em um programa
interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por servidores, docentes e técnicos administrativos,
e discentes da UEFS, com possibilidade de participação da comunidade externa, por meio de projetos de
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extensão e ou pesquisa e outras atividades de caráter continuado junto à comunidade externa, no âmbito da
economia popular e solidária.
A IEPS-UEFS deve trilhar um caminho de diálogo potencializador da resistência e de experiências
voltadas à consolidação de um novo modo de produção e organização do trabalho e da sociedade, dando
ênfase à mobilização e fortalecimento das organizações sociais que trabalham de modo coletivo, cooperativo,
associativo e autogestionário considerando a economia popular e solidária enquanto movimento de economia
política dos setores populares.
Foi desenvolvida a capacitação e acompanhamento da Coperativa de mulheres do Bairro Queimadinha
- COOPERMASOL, para instalação na Cantina localizada no sétimo módulo, como estudo de pesquisa de
Incubação. Outro projeto vinculado à IEPS que vem sendo desenvolvido é o Redes Solidárias para o Trabalho
Decente e Preservação do Meio Ambiente, em parceria com a UNEB e UFRb, que constou, na primeira fase,
a identificação de catadores de materiais recicláveis desorganizados para melhorias das condições de trabalho
em grupo. Nesse projeto, está previsto o acompanhamento de um grupo por três anos.
Projeto Caracterização dos Resíduos Sólidos
O conhecimento da quantidade e dos tipos (caracterização quali-quantitativa) de resíduos sólidos
gerados por uma determinada comunidade é de vital importância para que o gerenciamento integrado do
mesmo possa acontecer de forma satisfatória. Entendendo Gerenciamento Integrado como: planejamento da
quantidade e tamanho de coletores, transporte, armazenamento dos recicláveis, armazenamento temporário
dos resíduos identificados como aterro, tratamentos possíveis, destino final.
Por esse motivo, no decorrer do segundo semestre foram capacitados oito estagiários voluntários para
essa metodologia indispensável para os trabalhos com resíduos sólidos em qualquer situação.
Assim, pela insuficiência de estagiários no primeiro semestre e pelas características do trabalho
necessitar de várias pessoas para a sua realização foram realizadas no segundo semestre as Caracterizações dos
Resíduos Sólidos dos espaços: Residência Universitária (quatro vezes), Residência Indígena (duas vezes), e
uma vez do resíduo “aterro” (que não foi separado pelos geradores e assim será destinado ao aterro municipal)
gerado em um dia típico de todas as instalações da UEFS.
II COBESA - Congresso Baiano de Saneamento Ambiental
O primeiro Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental – I (COBESA) foi realizado em
Salvador e contou com a participação de 1.200 pessoas.
O II COBESA foi sediado na UEFS em julho de 2012 representando um passo importante para
consolidar o evento em nosso estado, fomentando a produção acadêmica e o intercâmbio de informações
entre estudantes, profissionais, instituições públicas e privadas e sociedade civil. O II COBESA teve como
tema central: CIDADE, CAMPO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. Acreditamos que essa
discussão se enquadrou no cenário atual de crescimento da ocupação urbana.
Nos últimos duzentos anos, a população mundial se multiplicou por quase 10 e o índice de urbanização
passou de 3% para mais de 60%. No Brasil, 85% da população vivem em cidades e se prevê que, em 2050,
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95% da população brasileira estará concentrada nos centros urbanos. Nas áreas rurais, além da carência de
ações de saneamento adequado, tem-se a destruição das matas e outras intervenções, inclusive para atender as
populações urbanas, com prejuízos ambientais, sociais e econômicos.
Estudos recentes indicam que o consumo dos recursos naturais é 50% superior à capacidade de
renovação dos biomas, numa demonstração inequívoca de insustentabilidade. As atividades humanas estão
exaurindo as funções naturais da Terra de tal modo que a capacidade dos ecossistemas do planeta de sustentar
as gerações futuras já não é mais uma certeza.
Como os sistemas urbanos, a economia e o nosso estilo de vida influenciam no cenário apresentado
e, sobretudo, na maneira como podemos promover esse equilíbrio com a natureza de forma sustentável. Essa
foi a temática tratada durante o II COBESA.
Todos os membros da Equipe de Estudo e Educação participaram ativamente no apoio às ações
para a realização do referido congresso, desde funcionários a estagiários e professores em todas as etapas dos
trabalhos: Comissão de Infraestrutura; Comissão de Monitoria; Inscrições, Comissão Científica, etc.
Nas Tabelas de 15 a 17, encontra-se um resumo de diversas informações quantitativas referentes às
ações da Extensão no ano de 2012.
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CULTURA

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE – CUCA

As atividades desenvolvidas no Centro de Cultura e Arte - CUCA em 2012 resultam da proposta e
natureza do CUCA, 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 diversidade
das expressões e dos valores culturais, com vistas à valorização do patrimônio imaterial. Visa ainda o 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, as atividades do CUCA são desenvolvidas, visando à
garantia da participação de indivíduos que possam participar das discussões que envolvem a avaliação dos
resultados de nossos 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 extensionistas ligadas ao
Campus e linguagens artísticas, através da oferta e realização de oficinas, cursos e eventos especiais, ao longo
de todo o ano, além de apoio a apresentações de natureza artístico-cultural. Os Cursos e oficinas são realizados
por setores específicos, 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, identificada 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 destes projetos setoriais, o CUCA possui os chamados Projetos
Integrados, a saber: a Caminhada do Folclore, o Projeto Bando Anunciador, 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 2012
Entende-se por atividades integradas as ações promovidas pelo CUCA que envolvam a articulação
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
Realizada pela 13ª vez em 2012, a Caminhada do Folclore ocorreu no dia 26 de agosto como resultado
de um processo envolvendo grupos e interessados em cultura popular de Feira de Santana e de 26 outros
municípios, com o propósito de dar visibilidade, valorizar e, consequentemente, contribuir para a preservação
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das várias formas de expressão da rica cultura popular. Observa-se que ao longo desses 13 anos, a caminhada
vem passando por um processo de revitalização, trazendo para as ruas os grupos realmente comprometidos
com a cultura de raiz.
Mudanças foram propostas com o intuito de atender às novas demandas que surgiram nos últimos
anos, a exemplo da mudança do percurso.
PROJETO BANDO ANUNCIADOR
O Projeto Bando Anunciador da Festa de Santana, foi realizado pelo 6º ano em 2012, é também o
mote para discutir as questões que envolvem a cidade, seus valores e identidade. A iniciativa possibilita não
somente reviver um momento que marcou época na história de Feira de Santana, mas também repensar a
cidade do ponto de vista cultural.
A programação envolve a realização de uma mesa redonda, a escolha da Rainha do Bando e abertura
da exposição fotográfica “O Bando Anunciador registro iconográfico 2011”. A mostra reuniu trabalhos de
diversos artistas que ao longo do desfile do ano anterior registraram o cortejo e a alegria de seus participantes.
Essa programação prévia tem como objetivo 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 6ª edição, em comemoração ao aniversário do CUCA, o Aberto do CUCA manteve
como proposta ofertar 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. Toda a programação, desenvolvida também nos espaços do Teatro do Clube de Diretores Lojistas
(CDL), praça da matriz, praça do fórum e estação central de transbordo, teve entrada franca e contou com
expressiva participação do público, da Cia Cuca e de outros artistas feirenses.
FESTIVAL DE SANFONEIROS
O Festival tem como objetivo manter acesa a tradição do sanfoneiro na cultura nordestina, e esta
quarta edição trouxe algumas novidades, a começar pelo tema, ‘Centenário de Luiz Gonzaga’. Contamos com
a participação do grupo Viola de Arame, a premiação de Baio do Acordeon, a abertura com o músico feirense
Timbaúba, que se apresentaram na abertura do evento.
Foram inscritos 56 candidatos de Feira de Santana e da região, de Irará, Santo Estevão, Santa Bárbara,
Serrinha, Água Fria. Com um público estimado de1.200 pessoas, o evento aconteceu no Auditório Central
da UEFS.
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TRIBUTO A LUIZ GONZAGA
Em sua sexta edição, o show “Tributo a Luiz Gonzaga” foi realizado em 13 de dezembro, no teatro
Arena do Cuca, na data de aniversário do Rei do Baião, um dos mais importantes músicos do país, que teve
um público estimado de 800 pessoas e participações de vários artistas que contribuíram com a comemoração
do seu Centenário.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA, POR SETOR, EM 2012
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 promovem
atividades de formação continuada, sob a forma de cursos e oficinas, inclusive em caráter profissionalizante,
que atenderam diretamente, em 2012, um universo de 29.771 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) e a Galeria Carlo Barbosa
em associação com o Museu Galeria Caetano Veloso (localizado no Solar do Biju – Campus Avançado de
Santo Amaro). Estes setores possuem, cada um, projetos específicos voltados para a formação de platéia,
difusão e democratização das artes plásticas e da relação ciência e arte.
Enquadram-se nesse segmento também as atividades da Biblioteca Setorial Pierre Klose, com acervo
compreendendo 2.132 títulos (3.331 exemplares). O acervo conta com títulos especializados em música
e artes (história, filosofia, etc.) e outros campos do saber correlatos ao ensino e à educação, que oferecem
suporte direto aos estudantes 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.
As Tabelas 18 e 19 trazem o os dados detalhados relativos à visitação nestes setores, em 2012.
EVENTOS PROMOVIDOS PELO CUCA EM 2012
Além das atividades de formação artística e de difusão cultural desenvolvidas pelos setores acima
relacionados, o CUCA promove e/ou apóia ainda uma série de espetáculos e shows culturais, dentro de
projetos específicos, a maior parte deles coordenados pela Diretoria do CUCA. Com tais ações, o CUCA
busca democratizar o acesso à arte e à cultura, além de estimular e apoiar novos talentos e artistas locais.
Todos os espetáculos e shows em questão foram realizados com entrada franca.
A Tabela 20 traz os dados detalhados dos eventos promovidos pelo CUCA, em 2012.
USO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO CUCA EM 2012
O Centro Universitário de Cultura e Arte, 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 segmentos
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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 é aberta a outras demandas,
que são classificadas em eventos acadêmicos e outros provenientes da sociedade civil, entidades e órgãos
públicos.
INCENTIVOS ESTUDANTIS
O CUCA é um dos setores da UEFS no qual os estudantes podem 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 contemplar a natureza das atividades por ele promovidas.
A Bolsa Trabalho, Arte e Cultura caracteriza-se, sobretudo, por seu caráter de estímulo ao engajamento
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 assegura a continuidade dos estudos
a muitos discentes.
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MUSEU CASA DO SERTÃO
E CENTRO DE ESTUDOS
FEIRENSE

MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRENSE

O registro das atividades desenvolvidas, em 2012, pelo Museu Casa do Sertão (MCS), segue os
princípios orientadores da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), a
saber: Democratização e Acesso aos Bens Culturais; Aquisição e Gerenciamento de Acervos Culturais e
Informatização de Museus.
Em 2012, foram realizadas ações sócio culturais, numa configuração do Programa Educacional do
MCS, implantado neste ano, com o intuito de fortalecer a relação MCS e sociedade, em especial do Projeto
“O Museu vai à Escola”. Além da realização de atividades recreativas e oficinas, encontro de cordelistas e
exposições temporária e/ou itinerantes. Numa referência direta ao Estatuto de Museus IBRAM, onde as
instituições museais devem promover ações educativas, fundamentadas no respeito à diversidade cultural e
na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao
patrimônio material e imaterial da Nação.
O MCS ampliou ainda suas ações no que concerne à preservação preventiva de acervos com a
realização de arrolamento e imunização dos documentos da Associação dos Ex-Combatentes de Feira de
Santana, bem como a continuidade destas atividades no Memorial Eurico Alves Boaventura (MEAB) e
Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão (BSMG).
VISITAÇÃO PÚBLICA
O Museu Casa do Sertão, em 2012, projetou e desenvolveu suas ações como espaço de preservação
e divulgação do patrimônio cultural sertanejo. Assim, realizou nove exposições temporárias e/ou itinerantes
tendo recebido a visita de 9.854 pessoas. Essas exposições, além de contribuir para um relacionamento com
os produtores culturais, artistas, artesãos e grupos culturais, estabeleceram relações de acesso e abertura do
espaço universitário e museal para um público diversificado numa integração museu e sociedade, através de
um processo dialógico de democratização e acesso dos bens culturais sob a sua salvaguarda, atendendo à
política do IBRAM.
Vale salientar que em 2012, ficou registrada uma diminuição no número de visitantes ao MCS, devido
ao longo período de greve dos professores das escolas públicas estaduais.
Conceber e montar uma exposição significa construir e oferecer uma experiência de qualidade para
o visitante, pois as exposições constituem no contato inicial com os acervos do MCS e as informações a eles
associadas, oferecendo ao visitante, apreensão, reflexão e aprendizagem dos bens musealizados. O Museu
realizou a Exposição Lapinhas sertanejas, composta por cinco conjuntos de esculturas, com um total de noventa
e nove peças pertencentes ao seu acervo. Feitas em madeira, papel machê ou barro (mono e policromado),
as peças retratam a sensibilidade de artesãos, como Domingos Paixão, D. Fia, Crispina dos Santos e Marilene
Brito e ilustram um dos mais populares temas da liturgia católica: o Natal, num processo de apropriação
cultural.
O Museu também iniciou a Série História e Fotografia, com a perspectiva de evidenciar o papel das
imagens fotográficas como fontes documentais que permitem descrever recortes da realidade, em especial, do
sertão, como usos e costumes comuns à época retratada, como hierarquia familiar, relações de gênero, classe
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e raça, sendo possíveis novas perspectivas e possibilidades de interpretações a partir dessa fonte imagética de
pesquisa, além de divulgar coleções particulares, existentes na região.
Estreando a série, o MCS realizou a mostra fotográfica “Como prova de estima e consideração: retratos de
mulheres de Tanquinho – Bahia”, cuja finalidade foi apresentar a reprodução de 39 fotografias do colecionador
Luiz Cleber Moraes Freire, nas quais foi possível recortar historicamente a região do Município de Tanquinho,
destacando o papel social da mulher e as memórias construídas e/ou esquecidas em torno das relações de
gênero.
A terceira exposição: “São João passou por aqui?!” objetivou apresentar as devoções populares dos
santos juninos Antonio, João e Pedro, retratando algumas manifestações acerca da relação de dedicação que
movimentam o mês de junho em todo o Nordeste brasileiro, como trezenários e novenários, sejam com a
realização de procissões, ou ainda com a prática tipicamente brasileira de tratar o orago protetor como íntimo
da vida cotidiana.
Já a quarta exposição “Forró em vinil: coleção da AFALG e o Rei do Baião” mostrou parte do acervo
doado ao MCS da extinta Associação Feirense dos Admiradores de Luiz Gonzaga (AFALG). Essa mostra
ficou em exposição entre os meses de junho a dezembro, mês que se comemorou o Centenário de nascimento
do Mestre Lula.
Como a feira-livre está intrinsecamente ligada à história e cultura de Feira de Santana, a quinta mostra
–“A feira de Feira de Santana” expôs 12 fotografias do início do século XX até a década de 70, retratando a
feira-livre e o seu Mercado Municipal, numa ocupação compartilhada do espaço mais efervescente da cidade.
Também foram expostas 43 peças do acervo do MCS, entre bisaques, cestos, caçuás, bruacas, as medidas de
madeira, a exemplo da quartinha e a quarta de farinha, utilizadas na medição e comercialização de alimentos.
Além dos bocapios em vários tamanhos, confeccionados em palhas típicas da caatinga, utilizados por
compradores nas diversas feiras sertanejas.
Para valorizar as brincadeiras de infância, reacendendo um imaginário pouco valorizado, devido
ao fácil acesso aos modernos brinquedos eletrônicos, que dispensam a criatividade e a diversão coletiva e
espontânea como havia nas brincadeiras de roda e nos brinquedos artesanais - uma das mais importantes
formas da criatividade nordestina - realizou-se a sexta edição da série “Brinquedos Populares”.
E, para fechar o calendário das exposições do MCS, realizou-se a sétima exposição “Morar e labutar no
sertão”, na qual foram apresentadas miniaturas de casas rurais, do artesão Edson Duarte Silva, do município
de Riachão do Jacuípe, com a perspectiva de demonstrar a vivência e os elementos da zona rural presentes no
cotidiano do homem sertanejo. Essa exposição também foi realizada na VIII Feira do Semiárido da UEFS, em
dezembro, como mostra itinerante.
Durante o ano de 2012, um público de 6.626 pessoas visitou o MCS, sendo a maioria, 3.745 alunos,
do Ensino Fundamental. A frequência desses alunos na visita ao Museu se dá através de visitações em grupo,
principalmente de escolas da rede estadual de ensino, durante o ano letivo. Meses como agosto – devido às
comemorações do folclore – e outubro – por conta das festividades do dia das crianças – fazem do Museu
um espaço bastante visitado. São realizadas inclusive atividades educativas, que têm no MCS um lugar para a
pesquisa e aprendizagem.
Como espaço museal localizado em uma universidade é natural que a comunidade interna o visitem
de forma expressiva. Os docentes vêm com suas turmas, valendo-se dos objetos expostos para ministrarem
suas aulas, analisando os assuntos dados num contexto específico. Dentre as 917 pessoas da comunidade
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interna que visitaram o MCS, a maioria, ou seja, 369 alunos do Ensino Fundamental foram procedentes do
Centro de Educação Básica - CEB. Estes alunos, por vezes, além da visitação propriamente dita, participaram
também de oficinas ministradas nas instalações do MCS. Os alunos do Curso de História que somaram 128
estudantes também são visitantes constantes, devido às próprias especificidades dessa graduação. Também o
Curso de Pedagogia, com 55 visitantes recorreram ao MCS durante as visitas guiadas.

AÇÕES SÓCIO CULTURAIS: O MCS COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

O Programa Educacional do MCS e as suas ações são de suma importância para o entendimento da
história local e regional, pois a educação patrimonial leva o indivíduo à compreensão do mundo que o cerca
em seus aspectos históricos e sócios culturais, relacionando o acervo do MCS com a cultura sertaneja.
Comungando dessa idéia, o MCS, planejou e desenvolveu 23 ações sócio culturais com a perspectiva
de promover o processo de aprendizagem no Museu, tendo os bens musealizados como centro de suas
atividades, com vista a integrar educação e cultura, num espaço não formal de educação.
Vale ressaltar que grande parte dessas ações foram destinadas ao público infantil, pois estes sujeitos
necessitam, em seu processo de formação, principalmente daquelas da pré-escola e primeiro ciclo do Ensino
Fundamental, ter contato com espaços não formais de educação e com saberes diferenciados daqueles da
sala de aula. Ao vivenciar experiências relacionadas ao próprio universo infantil dentro do espaço do MCS,
as crianças entendem melhor o que este pode lhe transmitir enquanto conhecimento e a relação do que
ela vê nesse espaço com a sua história. Assim, elas aprofundam melhor seu conhecimento de mundo e sua
capacidade crítico-reflexiva.
Com esse programa, o MCS busca contribuir para que o seu público infanto-juvenil reflita sobre
sua realidade, assumindo assim seu papel educativo e de formação, ampliando também o interesse e o
conhecimento pela cultura nordestina. Desse modo, a relação Museu-escola consiste em uma ação cultural, e
tal ação, sendo educativa, promove benefício para toda a sociedade.
EVENTOS REALIZADOS
Vale registrar que o MCS, também promoveu eventos que ajudaram a dinamizar a inserção de outros
públicos em suas ações, seja, por exemplo, com o encontro de cordelistas, seja com o oferecimento de oficinas
para o público da terceira idade, com vistas a integrar a comunidade com a universidade, seja no espaço
acadêmico ou extra campus. Essas atividades têm características que unem o saber acadêmico com os saberes
populares, numa rica troca de experiências.
Dentro do princípio de valorização e divulgação da cultura popular, foram realizados no ano de 2012
dois encontros de cordelistas, um durante a programação da 5a Feira do Livro, (sendo o terceiro realizado
anualmente desde 2010) e um na oitava edição da Feira do Semiárido. Merece nota o aumento considerável
no número de cordelistas expositores desde o primeiro encontro.
Dessa forma, as ações sócio culturais desenvolvidas pelo MCS evidenciam o seu comprometimento
com a política museológica, na medida em que preserva a memória da cultura popular sertaneja, através
de atividades de fomento à educação patrimonial, com enfoque na realidade histórica, cultural, artística e
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antropológica na área de abrangência da UEFS, valorizando assim a identidade cultural do Semiárido baiano,
procurando atender a diversidade do seu público.
PROJETO O MUSEU VAI À ESCOLA
O Museu vai à Escola, iniciado em 2008, constituiu parcerias com as escolas municipais de Feira
de Santana e unidades escolares da Rede Estadual de Educação do Estado da Bahia. Esse projeto favorece o
intercâmbio com a comunidade local e regional, oferecendo através de visitas às escolas públicas discussões
acerca da valorização da cultura regional. O MCS incentiva reflexões acerca da cultura sertaneja, levando-as
para a escola, sem que os discentes precisem deslocarem-se para o campus universitário. No ano de 2012,
essas atividades foram realizadas em duas unidades da rede pública de ensino, e na UNEB de Itaberaba-Ba,
contemplando 414 estudantes. O que se nota é a realização de visitas posteriores, numa dinâmica de formação
de público.
DO ESTUDO E DA PESQUISA DO ACERVO MUSEOLÓGICO
A análise e a pesquisa dos bens culturais constituem a base da prática museal. Nessa perspectiva, o
MCS permite o acesso à imagem e a investigação dos bens culturais, favorecendo assim a produção e difusão
de conhecimento.
No ano de 2012, o MCS recebeu a visita de inúmeras instituições, solicitando o registro de imagens
para a realização de pesquisas sobre o seu acervo, totalizando assim 43, sendo 20 realizadas por alunos de
graduação e pós-graduação e 23 destinadas a projetos pedagógicos. Os pesquisadores foram da UEFS e
de outras instituições do ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação de diversas instituições
educativas da cidade de Feira de Santana e outras regiões, com destaque para estudantes de graduação do
curso de Museologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). Vale ressaltar que o acervo
museológico do MCS também embasou dois trabalhos de conclusão de curso desenvolvido por alunos dos
Cursos de Ciências Biológicas e História.
PESQUISA DE PÚBLICO
Pesquisas realizadas pelo MCS revelaram que a ida dos estudantes ao Museu tem a finalidade de ampliar,
adquirir, reforçar os conhecimentos sobre a cultura popular, bem como a complementação de algum projeto
realizado em sala de aula. Ao serem questionados sobre a importância desse espaço na educação/formação das
crianças, os professores destacaram que a visita ao MCS serviu para “resgatar a memória da cultura regional
e de objetos usados no passado”; “na formação acadêmica”; “valorizar e preservar a cultura nordestina e
suas tradições”; “ampliação do conhecimento histórico e social”; além do “conhecimento e reconhecimento
sobre a história de Feira”. A análise desses dados fornece uma série de informações estratégicas que serão
utilizadas pelo MCS no planejamento de suas ações, reforçando assim o seu papel como espaço dinâmico que
possibilita o acesso à riqueza cultural do povo sertanejo, em especial da região de Feira de Santana e da sua
área de abrangência.
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DOAÇÕES
A aquisição museológica corresponde ao processo de adquirir ou tomar posse de um bem cultural. É
a forma de ingresso do objeto na unidade museológica, que pode ser através de doação, compra, empréstimo,
coleta, permuta ou produto de oficina. A doação é a forma pela qual uma pessoa física ou jurídica transfere por
livre e espontânea vontade, a título gratuito, a posse de um bem cultural ao museu.
No ano de 2012, foram doadas ao MCS 280 peças, entre itens bibliográficos e documentais, bem
como itens museológicos, a exemplo de móveis e artesanato. Vale ressaltar que três desses objetos, a saber:
estandarte, sinuca e jogo de futebol de caixas, são resultados de pesquisa e, consequentemente, provenientes
de oficinas culturais realizadas pelo MCS, com a finalidade de complementar as coleções de artesanatos e
brinquedos populares.
ACESSIBILIDADE E INFORMAÇÃO
Em 2006, o MCS iniciou o projeto de digitalização do acervo de jornais da BSMG, ação que se
mantém ao longo dos anos, visando à manutenção das pesquisas, bem como a preservação e a conservação
do seu acervo. Tal digitalização objetiva garantir o acesso às informações contidas nos jornais e demais
documentos que se caracterizam enquanto importantes fontes da memória e história de Feira de Santana e
região, em especial da imprensa local. A preservação proporciona o acesso às informações de estudantes de
graduação, pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), pesquisadores e estudantes secundaristas
do município.
CONSERVAÇÃO
As atividades se caracterizaram inicialmente por cuidados concernentes à conservação e preservação
da integridade física dos itens documentais (livros, revistas, folhetos de cordel, recortes de jornais). Neste
sentido, o MCS com a perspectiva de garantir a conservação de seu acervo, realizou um conjunto de medidas
como desinfecção; higienização; restauração; colagem; substituição de lombadas, dentre outras.
Em 2012 foram restaurados 453 livros e catalogados 1.588 recortes de revistas e jornais.
O MCS é também co-responsável pela conservação e preservação dos grupos documentais,
pertencentes à Associação dos Ex-Combatentes de Feira de Santana. Em 2012, foi assinado o documento
relativo à doação do patrimônio imóvel dessa associação. Iniciou-se o processo de arrolamento dos itens
documentais, com desinfecção dos mesmos. Esse trabalho, ainda em fase inicial, integra o plano de trabalho
de elaboração e montagem do Memorial dos Ex-Combatentes de Feira de Santana.
Nas Tabelas de 21 a 26, encontra-se um resumo de diversas informações quantitativas referentes às
ações do CUCA no ano de 2012.
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OBSERVATÓRIO
ASTRÔMICO ANTARES

OBSERVATÓRIO ASTRÔMICO ANTARES - OAA
O Observatório Astronômico Antares cumpriu e vem cumprindo ao longo dos 42 anos de
funcionamento, seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, divulgando esta ciência e
contribuindo desta forma para o avanço científico-cultural do Estado da Bahia.
O OAA possui uma área total de 10 mil metros quadrados com cerca de 1/3 de área construída,
abrigando o prédio da Administração Central, um auditório com capacidade para 50 lugares, uma biblioteca
informatizada com cerca de 500 livros, um alojamento com 2 (dois) dormitórios, um planetário StarLab com
capacidade para 50 lugares, um prédio que abriga os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores
lotados no Departamento de Física e um Núcleo de Sensoriamento Remoto, que desenvolve relevantes
trabalhos para os setores públicos e privados de Feira de Santana e região.
ATIVIDADES DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Para o desenvolvimento acadêmico e científico de suas atividades, o OAA conta com uma equipe
qualificada de professores doutores pertencente ao quadro do Departamento de Física da UEFS, que realizam
projetos de pesquisa em colaboração com diversas instituições no país e no exterior nas áreas de Astrofísica
de Estrelas e Galáxias. Essas parcerias objetivam a consolidação institucional, e, resultaram na publicação
de artigos científicos em revistas arbitradas internacionais, além da apresentação de trabalhos em reuniões
nacionais e internacionais.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EVENTOS REALIZADOS
As ações de extensão objetivam divulgar a ciência em seus múltiplos aspectos para o público em geral,
mas também são planejadas para fomentar as atividades científicas ligadas às áreas de Astronomia, Física,
Matemática, Biologia e Química nas escolas. As ações estão concentradas em exposições fixas, realização de
experimentos didáticos de Física, Química e Biologia, de atividades lúdicas em experimentos científicos, de
observações em telescópio automatizados e de atividades no planetário.
Essas atividades, que podem ser traduzidas em palestras temáticas, cursos básicos, sessões no
planetário, exposições fixas e observações com os telescópios automatizados são de suma importância para
complementar a formação dos estudantes dos ensinos fundamental e médio. Não obstante, um considerável
número de professores também visita o Observatório Antares com o propósito de trazer conteúdos para as
aulas relacionadas com as temáticas de Astronomia e áreas afins.

INTERAÇÃO DO OBSERVATÓRIO ANTARES COM A ESCOLA BÁSICA
Desde a sua construção, o OAA vem dando segmento ao projeto de integração com a comunidade,
através da abertura de suas instalações para a visitação do público em geral e de estudantes provenientes
de diversas escolas estaduais, municipais e particulares da Bahia. Tal ação coaduna-se com a diretriz
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governamental de Promover a Diversidade Cultural e, também, com a diretriz de gestão da UEFS relacionada
com a Excelência Acadêmica, interação entre universidade e sociedade – extensão.
As quedas registradas em 2012 estão relacionadas ao contingenciamento orçamentário que não nos
permitiu realizar as manutenções necessárias de infraestrutura para atender, com a mesma qualidade de serviço,
o público em geral (escolar e não escolar). Consequentemente, o número de visitações e o agendamento das
escolas foram limitados.
APOIO DE OUTRAS FONTES PÚBLICAS
As agencias de fomento FAPESB e CODES/SEC, fontes responsável pela captação de recursos para
os projetos aprovados em 2012, a saber:
1. Exposições Interdisciplinares e Interativas de Ciências: As Origens do Homem, as Culturas Primitivas
e as Primeiras Civilizações;
2. Economia Verde e Sustentabilidade no Museu Antares de Ciência e Tecnologia;
3. XXV EREA: Encontro Regional de Ensino de Astronomia (Professores dos Ensinos Fundamental e
Médio).
Nas Tabelas 27 e 28, encontra-se um resumo de informações quantitativas referentes a ações do OAA
no ano de 2012.
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ASSESSORIA ESPECIAL DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS –
AERI

As atividades desenvolvidas pela Assessoria Especial de Relações Institucionais - AERI no exercício
2012 tiveram como objetivo atender os seguintes itens:
(1) construir e manter a memória da AERI, com o registro de idéias, atividades e resultados mais
significativos do período;
(2) apresentar os dados qualitativos e quantitativos que possibilitem refletir sobre sua atuação como
organismo estratégico da UEFS;
(3) prestar contas de suas ações à Administração Superior, às instituições parceiras e à sociedade em
geral.
Desta forma, a AERI vem ao longo dos exercícios, fortalecendo e estreitando o relacionamento entre
a UEFS e seus grupos de colaboradores, criando novas perspectivas para estudantes, professores, técnicos
administrativos, instituições conveniadas e parceiros educacionais.
Cooperação Internacional
Com o objetivo de, a cada novo exercício, ampliar suas ações, a AERI vem solidificando-se como um
espaço de articulação e fomento de novas parcerias e convênios. É responsável pela cooperação entre a UEFS
e as demais instituições de ensino, pesquisa e fomento à educação, no âmbito nacional e internacional, na área
científica e cultural.
Nesse contexto, a AERI desenvolve ações voltadas à manutenção dos convênios vigentes e à inserção
de novos canais de cooperação internacional.
Sendo assim, a AERI tem, entre suas atividades, a promoção da cooperação com instituições e
organismos internacionais, no sentido de consolidar e cumprir suas atribuições institucionais, fomentando,
dessa forma, o crescimento da UEFS através do fortalecimento de ações e laços de parceria.
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A AERI pretende expandir e consolidar seus convênios internacionais na expectativa 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
Atualmente, um dos maiores desafios das universidades brasileiras é captação de recursos. Nesse
sentido, a maior parte dos projetos inseridos em 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 dessa perspectiva, a UEFS, através da AERI, participa dos Editais da Fapesb, por meio da
submissão de propostas com vistas a obtenção de recursos para fomentar e fortalecer as suas atividades.
Cabe-nos também a busca e identificação de oportunidades de envio de projetos institucionais e de parcerias,
atuando diretamente ou em conjunto com pesquisadores e outros setores.
Fortalecimento da Política de Internacionalização Universitária
A AERI compreende a Cooperação Internacional como relevante para a solidificação de uma
universidade integrada com os interesses globais e reconhece os principais desafios e diretrizes a serem
observados: Cooperação acadêmica efetiva com universidades de destaque no mundo; Aumento do número
de alunos em intercâmbio internacional; Mobilidade bilateral de alunos de graduação.
Partindo desse principio, 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.
Mobilidade Estudantil
A UEFS, através da AERI, considera a mobilidade estudantil e docente como uma oportunidade
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.
Como pode se verificar, é notório o incremento significativo proporcionado pela instalação de uma
cultura voltada para a internacionalização da educação superior, oportunizando além de novos conhecimentos
técnicos, aprendizados múltiplos e transdisciplinares. A Tabela 29 sumaria a evolução da mobilidade estudantil
e docente na UEFS no ano de 2012.
ATENDIMENTO A ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO EM INTERCÂMBIO
Como uma das ações da AERI, a divulgação de oportunidades de intercâmbio, o incentivo à
participação e a abertura de editais para mobilidade estudantil oportunizam o atendimento a estudantes,
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professores e pesquisadores acerca de informações sobre instituições de ensino superior internacional
conveniadas. Novas tecnologias de atendimento foram incorporadas, com atuação operacional sobre a mídia
eletrônica. Assim, foram produzidos e disponibilizados no site da AERI formulários eletrônicos, documentos
de orientação e links diversos. Também foram criadas contas nas redes sociais, de forma a ampliar o alcance
do atendimento e divulgação, antes restrito ao Portal da UEFS.
Desde o exercício de 2009, por meio da abertura de editais, registrou-se uma intensa demanda por
informações e orientações de discentes interessados em participar de programas de intercâmbio. Alem disso,
com o Programa Ciência sem Fronteiras, o número de atendimentos cresceu em relevantes proporções.
Destaca-se que o Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação,
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.
Com a realização do I Workshop Internacionalização Universitária, evento anual lançado em 2009
com o objetivo de propagar a importância da internacionalização para a prática acadêmica, pode-se perceber
a procura por informações sobre Universidades conveniadas e etapas do processo de seleção para a bolsa
intercâmbio.
Dessa forma, a AERI vem cumprindo seu objetivo: assessorar os corpos docentes, discentes e os
órgãos administrativos 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,
fomentado ainda pela criação do Programa Ciência sem Fronteiras do governo federal.
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 abertura de novos projetos de cooperação.
Para o alcance desses objetivos, a AERI vem buscando agir, reconhecendo a comunidade acadêmica
nacional e internacional como sua principal interlocutora, além de estabelecer o diálogo frequente com os
setores produtivos.
Eventos Realizados
A AERI tem como um dos seus objetivos articular-se com instituições e organismos de cooperação e
fomento, promovendo ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e cultural
com organismos nacionais e internacionais, de interesse da UEFS, oportunizando à comunidade universitária
o acesso aos contatos com mecanismos de incentivo ao ensino e à pesquisa.
Em 2012, foram realizados eventos, com a participação da comunidade acadêmica e comunidade
externa, conforme Tabela 30. Estes eventos representam um espaço significativo de conscientização para o
fomento à cultura da internacionalização da educação superior.
Nas Tabelas 31 e 32, encontra-se um resumo de informações quantitativas referentes a convênios
vigêntes na AERI.
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PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES DO GABINETE DA REITORIA
Em suas ações administrativas e nas relações com a comunidade universitária e com a comunidade
externa, o assessoramento do Reitor e do Vice-Reitor é realizado pelo Gabinete da Reitoria
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
Avaliar uma Instituição de Ensino Superior é algo muito complexo. A avaliação caracteriza-se por ser
um processo, ou seja, não tem término demarcado e realimenta-se no próprio proceder. Por esta característica
e pela amplitude do objeto, avaliar a universidade significa um contínuo repensar de seus fins e propósitos, é
uma espécie de retrato contínuo, sendo importante ferramenta para o planejamento e a gestão universitária.
A discussão da Comissão Própria de Avaliação da UEFS - CPA, desde o início, está fundamentada
sobre o papel da universidade pública na contemporaneidade e sobre o projeto de universidade que se quer.
Atualmente, os trabalhos da Comissão estão na segunda etapa indicada pelo SINAES, ou seja,
desenvolvimento de ações, levantamento de dados e informações e análise das informações. Para subsidiar
o levantamento de dados foram construídos questionários/roteiros voltados para a comunidade, pautados
numa discussão fundamentada sobre o papel da universidade pública na contemporaneidade.
No ano de 2012, a CPA/UEFS participou de reuniões na CEAES/CODES/SEC e dos Seminários de
Construção da Avaliação, realizados nas Universidades Estaduais da Bahia com os seguintes temas: Graduação
(UESC), Pesquisa e pós-graduação (UNEB), Extensão (UEFS) e Financiamento e sustentabilidade (UESB).
Em 2013, após a coleta, consolidação e análise dos dados a CPA/UEFS elaborará o 1º relatório da
Comissão.
ESTATUINTE

No primeiro semestre de 2012, a Comissão Geral promoveu um avanço significativo no processo
Estatuinte da UEFS, tendo discutido e votado até o capítulo III. Já no segundo semestre o processo enfrentou
dificuldades por conta da falta de quorum para realizar algumas das reuniões convocadas. Contudo, a comissão
assumiu o compromisso de intensificar as discussões na perspectiva de que o Congresso Estatuinte possa
aprovar o novo Estatuto da UEFS, a ser realizado no início do segundo semestre 2013.
A expectativa é de que com o Estatuto e Regimento Geral da UEFS reformulado se possa contribuir
de forma significativa para a consolidação das práticas democráticas e transparentes. Ou seja, os Estatutos
e Regimentos devem expressar toda a sua história, sua competência acumulada em princípios que guiem a
UEFS por caminhos que consolidem sua autonomia e excelência, fundadas em seu caráter público e gratuito,
na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e em um projeto socialmente referenciado.
CERIMONIAL
Vinculado à Reitoria, o Cerimonial Universitário – CEU é um setor que realiza diversas atividades
relacionadas a eventos institucionais. Em 2012, além de ter efetivamente organizado eventos internos e
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externos ao Campus Universitário em conjunto com outras instituições públicas, assessorou a Reitoria
acompanhando o Reitor e o Vice-Reitor em eventos em que estiveram representando a UEFS.
SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA UEFS
No que tange às Solenidades de Colação de Grau da UEFS, o CEU atuou como planejador, organizador,
coordenador, controlador e executor. No total, em 2012 a UEFS realizou 35 (trinta e cinco) Solenidades de
Colação de Grau.
Os eventos que contaram com a participação direta do Cerimonial em 2012 estão descritos na Tabela
33.
Nas Tabelas 34 a 39, encontra-se um resumo de informações quantitativas referentes a ações do
Gabinete da Reitoria no ano de 2012.

PLANEJAMENTO
ASPLAN é a unidade administrativa da UEFS de assessoramento à Reitoria e tem a competência para
desempenhar funções como: coordenação de trabalhos de planejamento institucional e de desenvolvimento
organizacional; desenvolvimento de projetos de atualização e melhoria da gestão universitária; gestão e
sistematização de dados e informações institucionais; bem como a gestão orçamentária, que envolve a
programação, o acompanhamento da execução orçamentária e o assessoramento às atividades do Orçamento
Participativo.
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
O PDI é um instrumento voltado para o planejamento institucional e contem as principais políticas,
objetivos, metas e linhas de ação. O documento foi sendo construído 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 norteiam suas práticas administrativas e acadêmicas.
O PDI 2011 – 2015 representa os anseios da comunidade universitária com relação à vida da
instituição, a saber: novos cursos, melhoria na infraestrutura, as políticas de ensino, pesquisa, extensão, gestão,
acesso e permanência e também de responsabilidade social.
A finalização do PDI conclui a meta de Melhoria que prevê 100% do PDI concluído, aperfeiçoado e
integrado aos Orçamentos Participativos, PPA 2012-2015 e Avaliação Institucional.
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Em 2012, a ASPLAN desenvolveu, por solicitação e em conjunto com a Assessoria Especial de
Informática, uma Oficina de Planejamento, objetivando consolidar o Planejamento da AEI. O processo de
diagnóstico se baseou nas opiniões de toda a equipe.
A Oficina contou com a presença de vinte e cinco colaboradores da AEI, entre assessores, gerentes,
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estagiários, servidores terceirizados e efetivos. Como resultado da Oficina, a ASPLAN elaborou um
documento diagnóstico-propositivo que foi entregue à Equipe da AEI. A ASPLAN faz o acompanhamento
das ações elencadas pela equipe.
Na coordenação das atividades do Plano Diretor de Gestão (PDG) do Governo do Estado da Bahia e
em parceria com a Secretaria da Administração (SAEB), a ASPLAN supervisiona o desenvolvimento das sete
oportunidades de melhorias definidas e priorizadas, assumidas pela gestão.
Dentre as sete metas de melhoria, encontram-se 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;
• 100% dos padrões de atendimento definidos priorizados, reestruturados e divulgados até
dezembro de 2010.
• 100% do PDI concluído, aperfeiçoado e integrado aos Orçamentos Participativos, PPA 20122015 e Avaliação Institucional até dezembro de 2010;
Em 2012 a elaboração do Plano de Comunicação, oportunidade de melhoria priorizada no PDG,
deu mais um passo importante. O resultado do diagnóstico extraído da pesquisa de satisfação executada
pela empresa de Administração Júnior – Consultoria, a qual levantou dados para implementação de recursos
humanos e materiais destinados a melhorar a qualidade da informação sobre a Universidade que é transmitida
aos públicos-alvo interno e externo.
Durante o ano de 2012, foram realizadas reuniões de acompanhamento, monitoramento e avaliação 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 de Compras e Gestão de Materiais
e Almoxarifado teve sua implantação consolidada na comunidade acadêmica.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Desde 2007 a UEFS adotou o Orçamento Participativo, proporcionando à comunidade universitária e
segmentos da comunidade externa sua participação na elaboração da matriz de prioridades e acompanhamento
na aplicação de recursos públicos a serem 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
representantes (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 TécnicoAdministrativos (SINTEST); e a Comunidade Externa (em 3 segmentos: a Sociedade Civil Organizada, o
Setor Público e o Empresariado Local).
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As principais atribuições do COP são: 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 informações ao COP.
Com foco no planejamento orçamentário, uma importante ferramenta utilizada no Orçamento
Participativo é a da inclusão de demandas das diversas unidades administrativas e acadêmicas, no Módulo
de Demandas do Sistema Sitiens, da UEFS. O Módulo de Demandas substituiu o Sistema de Planejamento
Orçamentário (SPO), que era usado anteriormente.
O Orçamento Participativo, em 2012, deu segmento à sua proposta de trabalho a de proporcionar à
comunidade universitária, transparência e acompanhamento da execução orçamentária da UEFS. As reuniões
do CAP têm como função primordial a de orientar as atividades a serem desenvolvidas pelo COP. Foi
realizada uma reunião com o CAP, em 28/02/2012, com o intuito de dar início aos trabalhos do Orçamento
Participativo no ano de 2012 e servir de reunião preparatória para o COP. Teve como pauta: informes; a
apresentação da execução do Orçamento 2012; e a apresentação do novo sistema de demandas de material
permanente e de consumo em substituição ao SPO, no caso, o Módulo de Demandas do Sitiens.
A primeira reunião do COP foi realizada no dia 12/07 e teve como pauta: informes; a execução do
Orçamento 2011; o andamento do Orçamento 2012; e as perspectiva do Orçamento 2013. Além disso,
discutiu-se sobre as obras em andamento, sobre a situação desafiadora para execução do Orçamento 2012
bastante subestimado, chegando-se a um consenso de que não deveriam ser incluídas novas demandas de
investimento. Assim, se daria andamento, além das obras já iniciadas, às demandas propostas no PPA 20082011 e nos OP de 2008 e 2009, com prioridade “1” possíveis ? de serem realizadas.
Já a segunda reunião do COP, realizada em 02/10/2012, teve como pauta: informes e a apresentação
do Orçamento Inicial 2013 e suas perspectivas. Foram apresentadas ainda a proposta e a cota orçamentárias
de 2013, bem como a adequação da proposta à cota e às perspectivas de novos investimentos para o exercício
de 2013.
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
É da competência da ASPLAN a gestão orçamentária da UEFS, que tem como principais atribuições:
a programação e o acompanhamento da execução orçamentária; bem como a implementação, coordenação,
supervisão e articulação do processo de planejamento orçamentário, por meio da elaboração de Planos
Plurianuais e de propostas orçamentárias anuais. Além disso, o acompanhamento e a avaliação da execução
física e financeira dos produtos das ações orçamentárias compõem também a gestão orçamentária
A ASPLAN conta com a parceria das áreas contábil-financeiras e administrativas da Instituição, por
meio da realização de reuniões de alinhamento e de tomada de decisões estratégicas, que visam uma gestão
orçamentária, mais participativa, transparente e eficiente.
No que se refere à dotação orçamentária da UEFS para o exercício de 2012, o orçamento inicial
foi de R$188.796.000,00 (cento e oitenta e oito milhões setecentos e noventa e seis mil). Deste montante,
R$177.388.000,00 (cento e setenta e sete milhões trezentos e oitenta e oito mil reais) sendo de recursos
oriundos do Tesouro do Estado, o que representava 93,96% do orçamento inicial aprovado.
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Cerca de R$1.295.000,00 (hum milhão duzentos e noventa e cinco mil reais) eram provenientes
de recursos de contribuições e/ou auxílios de órgãos e entidades federais e municipais (convênios) e
R$10.113.000,00 (dez milhões cento e treze mil reais) de recursos da fonte de arrecadação própria da
Instituição. Assim, os recursos provenientes de outras fontes, inicialmente, chegaram ao montante de
R$11.408.000,00 (onze milhões quatrocentos e oito mil reais).
O orçamento inicial foi elevado em 4,5%, com recursos do Tesouro do Estado, no valor de
R$8.502.696,00 (oito milhões, quinhentos e dois mil seiscentos e noventa e seis reais) resultantes de créditos
suplementares aprovados. Assim, a dotação proveniente de recursos do Tesouro foi elevada para um montante
de R$185.890.696,00 (cento e oitenta e cinco milhões oitocentos e noventa mil seiscentos e noventa e seis
reais).
Os recursos de outras fontes, relativos aos convênios firmados com órgãos e entidades federais,
municipais e privados, o incremento no orçamento foi de 357,78%, atingindo o valor de R$4.633.280,00
(quatro milhões seiscentos e trinta e três mil duzentos e oitenta reais) e elevando a dotação para R$5.928.280,00
(cinco milhões novecentos e vinte e oito mil duzentos e oitenta reais). Em relação aos recursos da fonte de
arrecadação própria da Instituição, a dotação foi acrescida em R$1.061.579,00 (hum milhão setenta e um mil
quinhentos e setenta e nove reais). Desta forma, o orçamento final das outras fontes de recursos totalizou o
montante de R$17.102.859,00 (dezessete milhões cento e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais), ou
seja, um incremento de 49,92%.
A dotação total do Orçamento de 2012 foi elevada em 7,52%, ou seja, um acréscimo de R$14.197.555,00
(quatorze milhões cento e noventa e sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais). Atingindo, assim, o
montante total de R$202.993.555,00 (duzentos e dois milhões novecentos e noventa e três mil quinhentos
e cinquenta e cinco reais). O montante executado do orçamento total, em 2012, foi de R$192.421.542,09
(cento e noventa e dois milhões quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e nove
centavos), o que representou 94,79% de execução.
O valor executado em 2012, com recursos do Tesouro, foi de R$185.807.369,34 (cento e oitenta
e cinco milhões oitocentos e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), o que
representou 99,96% do valor orçado. O valor executado pelas outras fontes de recursos foi de R$6.609.940,71
(seis milhões seiscentos e nove mil novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), representando
38,65% do orçado.
Em relação às despesas executadas com recursos do Tesouro, 97,74% do montante representaram
despesas correntes, ou seja, R$181.604.775,80 (cento e oitenta e um milhões seiscentos e quatro mil
setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Já, as despesas de capital representaram apenas 2,26%
do total executado do orçamento, ou seja, R$4.202.593,54 (quatro milhões duzentos e dois mil quinhentos e
noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Do montante de despesas correntes executado, os gastos com pessoal representaram 80,73%
do valor executado do orçamento. Sendo, R$142.587.672,15 (cento e quarenta e dois milhões quinhentos
e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e quinze centavos) com despesas de pessoal estatutário
e encargos, ou seja, 74,1% do total do orçamento executado; e R$12.759.242,95 (doze milhões setecentos e
cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) com despesas de locação de
mão-de-obra (terceirização), que representou 6,63%.
Para as fontes de recursos relativas aos convênios, a execução foi de R$1.658.545,05 (hum milhão
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seiscentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), o que representou
25,09% do total executado de recursos de outras fontes. Para os recursos da fonte de arrecadação própria, a
execução foi de R$4.951.395,66 (quatro milhões novecentos e cinquenta um mil trezentos e noventa e cinco
reais e setenta e seis centavos), ou seja, 74,87% do executado de recursos do total de outras fontes.
As Tabelas 40 a 43 demonstram os principais dados do acompanhamento orçamentário e das
metas governamentais em 2012.
ACOMPANHAMENTO DAS METAS GOVERNAMENTAIS
PROGRAMA 104 – Educação Superior no Século XXI
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 2012, foram concluídas as seguintes obras de ampliação: Anexo do Herbário; Galpão do Horto
Florestal e ampliação da Área de Compostagem da UEFS. Encontra-se em andamento a obra de ampliação
do Laboratório de Estruturas (LABEST).
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.
Em relação às outras fontes, a dotação inicial foi ampliada para atendimento ao valor repassado para a
obra de ampliação do LABEST, que se encontra na fase de licitação da segunda etapa da obra. Em relação ao
quantitativo da meta, atingiu-se 75% da meta programada.
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 administrativas
e acadêmicas.
Em 2012, foram concluídas as seguintes obras: serviços de adaptação de rede elétrica do Módulo
VI do Campus Universitário; a extensão de rede primária e secundária e montagem da subestação – área
trifásica do Centro de Convivência; a extensão de rede elétrica do prédio do Laboratório de História e
Filosofia; as pavimentações do galpão I do Restaurante Universitário e do Laboratório de História e Filosofia;
serviços de instalação de esgoto e do estacionamento da área dos bancos; recuperação e impermeabilização
dos reservatórios da UEFS. Encontra-se em andamento, os serviços referentes ao contrato de manutenção
preventiva de prédios públicos com a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB).
A programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi ampliada em 53% para atendimento
das demandas. Em relação ao quantitativo da meta programada, atingiu-se 87,5% do previsto.
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AÇÃO: 1752 – Equipamento de Unidades Universitárias – UEFS
O Projeto de Equipamento de Unidades Universitárias da UEFS visa proporcionar as condições
necessárias ao melhor desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão, equipando e reequipando
as unidades universitárias.
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.
Houve um pequeno incremento de 0,41% em recursos do Tesouro do Estado para o reequipamento
de unidades em 2012. Em relação às outras fontes de recursos, a dotação inicial foi revista, resultando em
remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outra ação orçamentária cuja realização
apresentava alta prioridade. Entretanto, da meta programada atingiu-se 100% do previsto, 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.
Em 2012 foram realizadas a construção da Casa de Máquinas e do Reservatório Elevado do prédio do
Auditório Central da UEFS. A implantação do Sistema de Ar Condicionado ainda encontra-se em processo
de licitação.
A programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi incrementada em 42,79% para
atendimento de despesas de exercícios anteriores pendentes. A meta programada ainda continua em curso,
em mais de 75% do previsto.
AÇÃO: 1787 – Construção de Unidades Universitárias – UEFS
O Projeto de Construção de Unidades Universitárias da UEFS visa construir unidades universitárias
para o atendimento de demandas acadêmicas e administrativas.
Foram concluídas as seguintes obras: construção da Praça do Módulo VII – Pôr do Sol; e a obra de
construção do Almoxarifado Central. Em andamento, encontram-se as obras de construção: da Clínica
Odontológica da UEFS, das Salas de Aula do Centro de Convivência e das Salas de Aula do Programa
PROFORMA. Encontram-se, em fase de elaboração dos projetos complementares, as obras: Pavilhão de
Aulas Universitário, Ambulatório de Medicina, Sede das Empresas Juniores, Restaurante Universitário e
do Centro Integrado dos Programas de Mestrado e Doutorado de Ciências Biológicas (CIMD). Em fase de
licitação, encontra-se a obra de construção do Laboratório de Caracterização Estrutural (LACES) e da obra
de construção do galpão do Centro Vocacional Tecnológico Territorial (CVTT).
A programação inicial do orçamento com recursos do Tesouro do Estado foi incrementada em 30,46%
para atendimento das demandas. Em relação às outras fontes de recursos, a execução foi comprometida em
função do estágio das obras, que se encontra em fase de elaboração dos projetos complementares ou em
licitação. Em relação à meta programada, atingiu-se 17% do previsto.
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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 Institucionais e 04
(quatro) Interinstitucionais, sendo 16 (dezesseis) cursos de Mestrado e 07 (sete) de Doutorado. Já, a PósGraduação Latu Sensu, em 2012, ofereceu 13 (treze) cursos de especialização.
A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista, resultando em remanejamento
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 715,64%. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
AÇÃO: 2671 – Capacitação de Profissionais de Ensino Superior – UEFS
A Atividade de capacitação de profissionais na UEFS visa atender a diretriz de gestão: Valorização
dos Servidores Técnico-Administrativos e Docentes. Por consequência, melhorar a qualidade dos processos
educacionais e administrativos desta Instituição, através da promoção de cursos, seminários e participação em
eventos técnicos, científicos e culturais.
Em 2012, 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 voltados para a
melhoria da qualidade dos processos administrativos e relações intra e interpessoais, bem como o custeio da
participação de servidores em eventos e cursos 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 70,39% do previsto. Não houve execução com recursos de outras fontes.
Em relação à meta programada, conseguiu-se atingir 100% do previsto.
AÇÃO: 3987 – Desenvolvimento de Ações de Interação da Universidade e Sociedade
O Projeto de Desenvolvimento de Ações de Interação da Universidade e Sociedade na UEFS visa
propiciar a interação dos estudantes de graduação com a realidade social, agregando valores culturais à
economia produtiva, com ênfase em gestão de formação profissional e fortalecimento da infraestrutura de
projetos de extensão.
A UEFS, através da Pró-Reitoria de Extensão, tem como objetivo ampliar a troca de experiências e a
cooperação com a sociedade, buscando um desenvolvimento mútuo, bem como a difusão do conhecimento
produzido em articulação com o ensino (graduação e pós-graduação) e a pesquisa, principalmente nos
territórios em que se insere, resultando em diversos projetos/programas/cursos, alguns em parceria com o
Governo do Estado. A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser
revista e suplementada, sendo acrescida em 244,99% do previsto. Da meta programada foram desenvolvidas
06 ações de interação da Universidade com a Sociedade, representando 100% do previsto. Destacam-se a
realização da 5ª Feira do Livro – Festival Literário e Cultural, a VIII Feira do Semiárido e o Edital Interno de
Financiamento de Projetos de Extensão.
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AÇÃO: 4125 – Publicidade de Utilidade Pública – Processo Seletivo da UEFS
A Atividade Finalística de Publicidade de Utilidade Pública da UEFS visa promover a divulgação do
Processo Seletivo de Acesso ao Ensino Superior (PROSEL) da Instituição.
A UEFS realiza, semestralmente, o PROSEL para os seus cursos regulares de graduação, realizando
campanhas de publicidade para os referidos processos.
Em 2012, 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 campanhas de
publicidade dos processos seletivos. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 4145 – Gestão de Atividades do Ensino de Graduação – UEFS
A Atividade Finalística Gestão de Atividades do Ensino de Graduação visa garantir o funcionamento
dos cursos de graduação da UEFS, dentro dos padrões de excelência acadêmica.
A UEFS mantém, atualmente, 27 (vinte e sete) cursos regulares de graduação, sendo 13 (treze) 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.
A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado teve que ser revista e
suplementada, sendo acrescida em 22,85% do previsto. Em relação ao orçamento das outras fontes, não houve
alteração em relação ao previsto inicialmente e nem execução. Entretanto, 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 permanência
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 da Bolsa Acadêmica; encaminhamento de
estudantes para estágios; moradia (Residência Universitária e Residência Indígena) e concessão de Bolsa
Auxílio Residência; Creche; assistência à saúde, assistência psicopedagógica; serviço social; viabilização
de passagens terrestres ou aéreas para participação em eventos acadêmicos; e apoio a eventos acadêmicos e
esportivos.
Foram executados investimentos nesta ação em 76% do orçado inicialmente, com recursos oriundos
ao Tesouro do Estado. Parte desses recursos foi remanejada para atendimento da necessidade de outras ações
orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
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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
7,27%, 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 Especial
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, resultando em
remanejamento de recursos, a partir da necessidade de atendimento a outra ação orçamentária de pessoal cuja
dotação estava subestimada. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
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, contratuais e eventuais 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 48,45%
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 atingiuse 100% do previsto.
AÇÃO: 4517 – Gestão das Atividades de Pesquisa – 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), bem como fortalecer a infraestrutura, visando à geração e difusão de novas tecnologias, potencializando
o desenvolvimento científico e tecnológico da Instituição.
A UEFS desenvolve ações, por meio dos projetos de pesquisa, de investigação e de busca de soluções
para os graves problemas da sociedade na qual está inserida, principalmente da região do Semiárido Baiano.
Atualmente, 565 projetos de pesquisa encontram-se cadastrados e em desenvolvimento na Instituição, sendo
mais de 49% com financiamento externo.
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Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para atendimento
de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação às outras fontes de
recurso, não houve alterações em relação ao previsto inicialmente. Da meta programada conseguiu-se um
acréscimo de 24,18%, ou seja, 110 projetos de pesquisa cadastrados e em desenvolvimento a mais do que o
previsto inicialmente.
AÇÃO: 4518 – Gestão das Atividades de Extensão – UEFS
A Atividade Finalística de Gestão das Atividades de Extensão da UEFS visa desenvolver, implementar
e potencializar programas, projetos e ações de extensão, fortalecendo o processo educativo, cultural, científico
e articulado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável na Instituição.
A UEFS, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, tem o objetivo de ampliar a troca de experiências 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, resultando em diversos programas, projetos, cursos e
eventos, inclusive em parceria com o Governo do Estado e outras Instituições.
Houve um acréscimo de 7,53% em relação à dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para
atendimento das diversas demandas. Em relação às outras fontes, não houve alterações em relação ao previsto
inicialmente. Da meta programada, foram implementadas 155 ações extensionistas, dentre programas,
projetos, cursos e eventos, o que representou 93,94% do previsto.
AÇÃO: 4520 – Gestão do Acervo do Sistema de Bibliotecas – UEFS
A Atividade Finalística de Gestão de Acervo Bibliográfico da UEFS visa assegurar o desenvolvimento
do ensino, da pesquisa e da extensão, com a manutenção e a atualização do acervo do Sistema de Bibliotecas
(SISBI) da Instituição.
O SISBI, atualmente, mantém 114.816 títulos de livros, periódicos nacionais e internacionais e outros
materiais bibliográficos e midiáticos.
Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para atendimento
de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta programada atingiu-se
100% do previsto.
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) do Governo do Estado, que apóia
a educação de jovens e adultos, visando reduzir o índice de analfabetismo na região de influência.
Em 2012, a UEFS apoiou o Programa TOPA, em parceria com a Secretaria de Educação, contabilizando
21 municípios envolvidos e um público de 12.704 atendidos pelo Programa.
Não houve alteração na dotação inicial dos recursos de outras fontes. Em relação à meta programada,
atingiu-se 100% do previsto.
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AÇÃO: 5161 – Apoio a Formação de Profissionais da Educação Básica– UEFS
O Projeto de Formação de Profissionais de Educação da UEFS visa apoiar a formação de professores
atuantes na educação infantil, fundamental e médio.
A UEFS, em parceria com Governo do Estado (SEC/IAT), mantém o Programa Especial de Formação
para Professores (PROFORMA) e, em convênio com o Governo Federal (por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES), mantém o Programa PARFOR, que visa a formação inicial
na modalidade presencial de profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica.
O orçamento inicial, com recursos de outras fontes, foi suplementado em 27,23% do previsto. Já o
orçamento da fonte do Tesouro do Estado representa recursos de contrapartida de convênio. Da meta
programada atingiu-se 100% do previsto.
AÇÃO: 5229 – Implantação de Unidades Universitárias – UEFS
O Projeto de Implantação de Unidades Universitárias visa à implantação de novas unidades
universitárias, para atender ao ensino, à pesquisa e à extensão da UEFS.
Em 2012, foram executados recursos com o 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, 06 (seis) unidades universitárias se encontram em curso de implantação.
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 Projeto
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.
Em 2012, a UEFS apoiou o Projeto UPT, contabilizando um público atendido de 1.710 estudantes, em
03 (três) municípios envolvidos. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
AÇÃO: 6457 – Gestão de Processos Seletivos – UEFS
A Atividade Finalística de Gestão de Processos Seletivos visa selecionar alunos, por meio do PROSEL
da UEFS, bem como o recrutamento e a seleção de docentes e técnico-administrativos, por meio de concursos
ou seleções públicas, assegurando a continuidade das atividades acadêmicas.
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 Medicina, que são
realizados no PROSEL do início de cada ano letivo.
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Em 2012, foram realizados concursos e seleções públicas para recrutamento de docentes do Magistério
Superior.
O orçamento inicial da fonte de recursos da arrecadação própria da Instituição não sofreu modificação,
sendo executada em mais de 59% do previsto. Houve remanejamento da dotação da fonte de recursos
do Tesouro do Estado para atendimento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta
prioridade. Da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
AÇÃO: 7514 – Desenvolvimento do Ensino Superior – UEFS
O Projeto de Desenvolvimento do Ensino Superior visa desenvolver o ensino superior na UEFS, por
meio da ampliação de vagas na Graduação e na Pós-Graduação, bem como por meio de ações de cooperação
e de intercâmbio com outras instituições de fomento técnico, científico e acadêmico.
Em 2012, destaca-se o Projeto para realização do curso de Direito, que visa formação de beneficiários
da Reforma Agrária, bem como o Programa de Mobilidade Acadêmica destinado a alunos da Graduação.
Houve remanejamento da dotação da fonte de recursos do Tesouro do Estado para atendimento de
outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação às outras fontes de recursos,
a dotação inicial foi suplementada em 731,97% para atendimento das demandas. Da meta programada atingiuse 100% do previsto.
PROGRAMA 128 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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, inclusive com a
implantação de projetos em comunidades, grupos sociais e empresas.
Atualmente, encontram em andamento os seguintes projetos: Programa de Pesquisa em Saúde e
Saneamento, visando a participação e mobilização social: metodologia em ações educativas em saneamento
ambiental para pequenos municípios; Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Semi-Árido; Avaliação
da efetividade das estratégias de gestão de base comunitária para a conservação da diversidade biocultural;
Programa para compreensão crítica das formas de expressões artísticas e culturais do corpo nas festas
populares, identificando as estéticas e os sabores do mesmo; e o Projeto de infraestrutura para Pesquisas
Avançadas no Semiárido.
Destacam-se, ainda, o financiamento interno dos Projetos de Pesquisa (por meio de editais), bem
como as ações de difusão da produção acadêmica e científica da UEFS Editora.
A dotação inicial da fonte do Tesouro do Estado foi acrescida em 89,78%, para atendimento de
demandas de alta prioridade. Em relação aos recursos de outras fontes, a dotação inicial foi suplementada em
1.445,12% do previsto. Da meta programada, encontram-se em andamento 5 (cinco) projetos.
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PROGRAMA 138 – ECONOMIA CRIATIVA
AÇÃO: 5240 – Promoção da Economia Criativa – UEFS
O Projeto de Incentivo e Difusão da Arte, Cultura e Lazer da UEFS visa incentivar e difundir ações
artísticas, culturais, de lazer, de esportes e de preservação do patrimônio cultural.
A UEFS, por meio do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), atua no fomento à cultura
e às artes, estimulando a pesquisa, a divulgação e a preservação dos valores e das mais diversas linguagens
artísticas e culturais, visando também à formação de platéias.
O CUCA é a unidade responsável pelo desenvolvimento do Programa de Incentivo à Arte, Cultura e
Lazer, e 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 lançamento de livros.
Houve remanejamento de parte da dotação da fonte do Tesouro do Estado para atendimento de outras
ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. Da meta programada atingiu-se 100% do
previsto.
PROGRAMA 152 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
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.
A Gestão da UEFS decidiu investir na implantação de sistemas de tecnologia da informação e da
comunicação, com o intuito de melhoria e modernização de seus processos administrativos.
Neste sentido, com base nas ações de melhorias detectadas no relatório de auto-avaliação do Plano
Diretor de Gestão (PDG) do Governo do Estado do Bahia, partiu-se para a aquisição e 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.
Foi contratada uma empresa para fornecimento de licenças de uso, customização, treinamento e
manutenção dos módulos adquiridos. Até o momento, já foram implantados 4 (quatro) módulos, pendente
somente de Gestão Orçamentária, Financeira e de Contratos.
Desta forma, a meta programada encontra-se em andamento em mais de 75%.
PROGRAMA 153 – RELAÇÃO GOVERNO-SOCIEDADE
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
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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 remanejamento de parte
dos recursos, para atendimento da necessidade de outras ações orçamentárias cuja realização apresentava alta
prioridade. No entanto, da meta programada atingiu-se 100% do previsto.
As Tabelas 44 a 49 apresentam os dados da prestação de contas 2012.

AÇÕES DA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO
A Auditoria de Controle Interno - AUDICON, em conformidade com os procedimentos contidos
nas Instruções Normativas nº. 07, de dezembro de 2006, e da Instrução Normativa nº. 01, de janeiro de
2007, ambas da Controladoria Geral da União, que estabelecem o conteúdo e as normas de elaboração e
acompanhamento da execução do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, apresenta o
seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2012.
O RAINT visa demonstrar as ações realizadas pela AUDICON com base no planejamento das
atividades de auditoria interna, estabelecidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT,
que contém a programação dos trabalhos da AUDICON para o exercício de 2012.
AÇÕES REALIZADAS PELA AUDICON

A AUDICON, durante a execução dos trabalhos, utilizou-se de procedimentos e técnicas de auditoria
interna nas unidades e setores da Instituição, com o objetivo de implementar uma efetiva política de avaliação
e aperfeiçoamento dos controles internos, tendo em vista inibir a improbidade, a negligência e a omissão.
Buscando antecipar-se a essas ocorrências como forma de garantir os resultados pretendidos e, principalmente,
contribuir para a melhoria da gestão universitária.
AUDITORIA EM PROCESSOS DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS
Em março de 2012, a AUDICON executou Auditoria em Processos de Recolhimento de Receitas, na
Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) e na Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIN),
com a finalidade de avaliar o processo de arrecadação e recolhimento de receitas da UEFS, assim como
verificar a consistência dos processos de receitas, analisando a formalização documental, registro contábil e
controles existentes.
Dessa forma, foram realizadas visitas para conhecimento/avaliação do processo de arrecadação e
recolhimento de receitas nas seguintes unidades/setores: Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA,
Observatório Astronômico Antares - OAA, Livraria Universitária, UEFS Editora, Gerência de Finanças e
Contabilidade - GEFIN, Coordenação de Seleção e Admissão - CSA, Museu Casa do Sertão e Centro de
Estudos Feirense - MCS e Imprensa Universitária - IU.
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AUDITORIA DE BENS PERMANENTES
Em 2012, a AUDICON executou Auditoria em Processos de Bens Permanentes, nos setores: PROAD,
GERAD e UNINFRA, a fim de verificar o registro dos bens permanentes no Sistema de Administração de
Patrimônio - SIAP e no Sistema de Patrimônio - PATRIM, assim como a unidade de localização, avaliando a
formalização documental, o registro contábil e os controles existentes.
O trabalho foi dividido em: Auditoria Financeira, com a análise técnica dos processos de compra
dos bens permanentes; Auditoria de Controle, para identificar os controles internos existentes quanto aos
bens permanentes da Instituição; e Auditoria Física, que corresponde às visitas in loco, nos diversos setores/
unidades da Instituição.
ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DA AUDITORIA INTERNA – PAINT
Em cumprimento ao que estabelece a Resolução específica do Conselho de Administração, foi
elaborado o PAINT para o exercício de 2013, com o objetivo de ordenar as atividades a serem desenvolvidas,
estabelecendo as áreas prioritárias a serem auditadas, as ações de controle e programação dos trabalhos
		 AUDITORIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, 2012
A UEFS recebeu a Ordem de Serviço nº 144/2012, emitida em 22 de agosto de 2012, apresentando
a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado – TCE, para realizar a auditoria de acompanhamento da
execução orçamentária e financeira, referente ao período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Os trabalhos, in loco,
foram iniciados em agosto de 2012 e encerrados em setembro de 2012. A AUDICON recebeu 14 (catorze)
solicitações de esclarecimentos da equipe do TCE, sobre os achados de auditoria, que foram respondidas
pelos setores/unidades da UEFS.
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA AUDICON
A AUDICON vem empreendendo esforços no sentido de capacitar seus colaboradores, no sentido
de aperfeiçoar os conteúdos relacionados ao desenvolvimento das ações de auditoria, buscando atender as
necessidades da Instituição ao sugerir melhorias nos controles internos administrativos, contribuindo, assim,
de forma independente, objetiva e com qualidade técnica, para o processo de melhoria da gestão universitária.
AÇÕES DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GELIC
Com o aumento das atividades desenvolvidas nas áreas de Contratos e Convênios e as novas
atribuições referentes às Licitações na modalidade de pregão eletrônico, foi possível perceber a inviabilidade
de funcionamento da Assessoria Técnica de Contratos e Convênios – ATCC e a necessidade imediata de sua
reestruturação.
Neste sentido, uma nova estrutura foi dada pela Administração da UEFS a esta Assessoria em
novembro de 2012, que passou a denominar-se Gerência de Licitações, Contratos e Convênios - GELIC.
Para tal, algumas ações foram necessárias como a realização de serviços de ampliação e adaptação do espaço
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físico, aquisição de novos equipamentos, informatização da unidade, ampliação e capacitação da equipe e a
criação de três Sub Gerências.
CONTRATOS
A UEFS encerrou o exercício de 2012 com um montante de 74 contratos em vigor, um valor total
alocado no orçamento da Instituição de R$ 28.639.380,25 (vinte e oito milhões seiscentos e trinta e nove mil
trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos). Sendo R$ R$ 17.890.434,72 (dezessete milhões oitocentos
e noventa mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) destinados aos serviços de
limpeza, vigilância, energia elétrica, telefonia, manutenção de equipamentos dentre outros. E, para garantir
o desenvolvimento das ações acadêmicas R$ 10.748.945,53 (dez milhões setecentos e quarenta e oito mil
novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
A GELIC presta suporte aos demais setores da UEFS desde a elaboração das minutas de contrato e
apoio dado aos Gestores e Fiscais até a execução financeira e orçamentária através do controle das despesas e
do saldo dos contratos.
CONVÊNIOS
A UEFS tem buscado constantemente a captação de recursos para o financiamento de projetos nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão. Neste sentido, diversos convênios foram firmados com Órgãos Federais,
Estaduais e Internacionais, resultando no montante de R$ 5.716.261,72 (cinco milhões, setecentos e dezesseis
mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos). A relação desses convênios pode ser visualizada
nas Tabelas de 50 a 52.
Os recursos recebidos proporcionaram a realização de ações relevantes a UEFS, como a implementação
de cursos de Graduação e Pós-Graduação, melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica,
construção, ampliação e recuperação de unidades administrativas e acadêmicas.
A GELIC tanto acompanha os convênios vigentes como também assessora os docentes e coordenadores,
desde a elaboração de seus projetos até a fase final de prestação de contas. Para isso, a capacitação do pessoal
foi uma ação relevante e necessária realizada em 2012, a exemplo dos cursos de Treinamento sobre o Sistema
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV e Sistema Informatizado da UEFS – SITIENS,
para implantação do Módulo de Convênios.

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Em 2012, a Unidade de Infraestrutura e Serviços - UNINFRA, através de seus diversos setores, buscou
atender às demandas da comunidade universitária. As principais ações da UNINFRA estão sumariadas nas
Tabelas de 53 a 60.
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AÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2012, a Assessoria Técnica de Recursos Humanos – ATRH realizou novas
convocações do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos Específicos da
UEFS, homologado em junho de 2010. Foram 41 servidores de nível superior – Analistas Universitários e
80 servidores de nível médio – Técnicos Universitários (ressalta-se que neste número não inclui aqueles que
convocados, não tomaram posse).
A Tabela 61 apresenta o quantitativo das convocações ocorridas no ano de 2012. É possível perceber,
em relação ao ano de 2011, uma queda de 30% nas convocações de servidores técnicos universitários, ao
passo que as convocações de servidores analistas permaneceram estáveis. Essa queda justifica-se pelo fato de
que as novas chamadas foram motivadas para suprir as vacâncias surgidas por exonerações e aposentarias,
ocorridas durante o período, não tendo, portanto, qualquer aumento no quadro de pessoal.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
A ATRH tem buscado a qualificação de pessoal através de capacitações internas, oferecidas no
âmbito da própria Instituição e quando isto não é possível, autoriza o apoio institucional para capacitações
externas, tendo em vista a atualização, complementação ou ampliação das competências necessárias para o
bom desempenho profissional. Na Tabela 62 verifica-se a quantidade de servidores capacitados em 2012.
OUTRAS ATIVIDADES OU AÇÕES
É da competência da ATRH, o acompanhamento dos processos administrativos relativos a mudanças
de regime tanto de servidores docentes quanto de servidores técnicos e avanços verticais e horizontais na
carreira docente.
Em 2012, foram tramitados 191 processos, dentre eles 76 foram de Progressão (Avanço Horizontal),
40 de Promoção (Avanço Vertical), e 75 processos de Mudança de Regime, sendo que 43 foram relacionados
aos servidores técnicos e 32 aos servidores docentes.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A preocupação com a eficácia e a eficiência dos processos administrativos e acadêmicos tem sido
constante entre as equipes gestoras da UEFS. Devido a diversos fatores, dentre eles o dinamismo quanto
ao acesso às informações em tempo real para a tomada de decisões administrativas ou pessoais, acabam por
fortalecer uma cultura de conscientização com a necessidade de implementação de planejamentos e políticas
que, em contrapartida, correspondam às suas expectativas.
Se por um lado o acesso às informações impulsiona, ainda que de forma reativa, para a satisfação
72

das demandas “impostas”, por outro, esbarra em uma conjuntura de adversidades que vão desde a falta de
pessoal qualificado, recursos financeiros, estrutura física até a legislação desatualizada ou incompatível com a
realidade desta área.
Mesmo não havendo um plano de T.I.C. governamental determinando políticas e diretrizes macros para
o estado, há de se ressaltar algumas ações de ordem prática que demonstram o conhecimento e a preocupação
com estes aspectos por parte das instâncias pertinentes. Estas ações têm sido organizadas e conduzidas pelo
FORTIC, promovendo encontros periódicos entre os Gestores de T.I. do estado. Independentemente da
publicação do Decreto 12.532/2010, tem-se registrado uma participação significativa nos encontros na qual
é lançada propostas e sugestões para equação de pendências antigas.
Outro aspecto a ser considerado como um avanço creditado ao referido decreto foi a definição dos
novos modelos de contratos terceirizados para gestão de T.I. (atendimentos de primeiro, segundo e terceiro
níveis) que passam a focar o tempo e a qualidade dos atendimentos, cujos padrões passam a ser determinados
pelas normas estabelecidas pela Information Technology Infrastructure Library (ITIL), que é um conjunto de
boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de T.I. A ITIL lida com
estruturas de processos para a gestão de uma organização de T.I., apresentando um conjunto abrangente de
processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais uma organização pode fazer
sua gestão tática e operacional em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios.

IMPRENSA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA
É atribuição da Imprensa Universitária (IU) atender às demandas da instituição, no que se refere
a serviços de reprografia e editoração gráfica. Ao longo dos anos, o setor vem desempenhando um papel
fundamental no desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas da UEFS.
Para fazer face à grande demanda solicitada pelos diversos setores da Instituição, a IU conta com um
parque gráfico com equipamentos de tecnologia de ponta, no tocante à prestação de serviços de gráfica rápida.
O público alvo do setor é constituído na sua maioria pela comunidade universitária, atendendo, também,
alguns segmentos da comunidade externa quando se faz necessário.
Em 2012, foi incorporado ao patrimônio da IU, uma Guilhotina Eletrônica, que somado aos
equipamentos já adquiridos vem contribuindo para a melhoria da qualidade dos trabalhos, reduzindo assim,
os prazos de entrega das solicitações de serviços.

SERVIÇOS REALIZADOS PELA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Entre os muitos serviços realizados pela Imprensa Universitária, além de acabamento, arte final
e editoração eletrônica, é feita também a impressão de convites, folders, cartazes, crachás, livros, revistas,
jornais, cadernos ou manuais dos Colegiados de Cursos, certificados, anais, documentos do ProSel e ProSel
Especial, Teses e Dissertações, dentre outros. As Tabelas de 63 a 66 apresentam os quantitativos de cópias
realizadas em 2012 pela Imprensa Universitária.
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UEFS EDITORA
Vinculada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias – ABEU, a UEFS Editora prioriza a
publicação de obras originais de caráter técnico e cientifico e cultural, fruto de trabalho de pesquisa docente.
A UEFS Editora está organizada em sua estrutura com um diretor, um editor e possui um conselho
Editorial, integrado por nove membros, os quais são professores da UEFS, indicados para a função por seus
respectivos departamentos.
A UEFS dispõe de uma Livraria Interuniversitária, ligada ao Programa Interuniversitário para
Distribuição do Livro – PIDL, que foi instalada em 1985 e é membro da ABEU. Trata-se de uma livraria que
operacionaliza o PIDL, criado em 1982, entre as Universidades do Nordeste, para agilizar a distribuição e
comercialização de livros e periódicos acadêmicos.
FLUXO EDITORIAL
Através do Edital 01/2012, a UEFS Editora recebeu um total de 39 (trinta e nove) originais, dos quais
10 (dez) livros já foram publicados. Alguns foram recomendados para publicação via FAPESB, após serem
aprovados em editais da Fundação. Os demais se encontram no prelo, com previsão de publicação para o
segundo semestre de 2013.
Outras publicações, provenientes de editais de anos anteriores da Editora e de outras Instituições (em
parceria), totalizam 30 livros publicados.
INVESTIMENTO E CUSTEIO
Em 2012, houve um acréscimo de gastos referentes à publicação de livros em comparação a 2011. Vale
ressaltar que as obras que utilizam gráficos e imagens coloridas em seu conteúdo aumentam significativamente
o custo da edição. Contudo, embora onere os gastos, é imprescindível para a execução do trabalho. Os gastos
com publicações de outra natureza também estão inclusos no orçamento da editora (revistas acadêmicas,
publicações em parceria com outras editoras). Neste ano foi publicada também a Agenda UEFS 2012.
COMERCIALIZAÇÃO DOS TÍTULOS PUBLICADOS
A definição de diretrizes editoriais, o número considerável de originais submetidos e já aprovados
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 significativo de títulos em seu
catálogo.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
No exercício de 2012 a UEFS Editora teve participação em diversos eventos, como, por exemplo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II Feira do Livro da Universidade Federal de Uberlândia;
Bienal Brasil do Livro – Brasília;
25º Feira Internacional do Livro de Bogotá;
Bienal de São Paulo;
V Feira do Livro de Feira de Santana;
V Feira do Livro Universitário da Paraíba;
Feira de Frankfurt;
Feira do Livro de Curitiba;
10º Bienal Internacional do Livro do Ceará;
Feira de Guadalajara – México;
VIII Feira do SemiÁrido.

A participação nesses eventos teve impacto significativo tanto na comercialização quanto,
especialmente, na divulgação da Editora e da Livraria.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Em 2012, a Assessoria de Comunicação Social - ASCOM e a TV Olhos D’Água, conseguiram a
habilitação da proposta de outorga de Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), com
fins exclusivamente educativos, para atuação no município de Feira de Santana.
A implantação da rádio, oficialmente pleiteada pela comunidade universitária e comunidade externa
desde 1994, ainda depende da outorga do Ministério das Comunicações, que permanece sem data prevista
para publicação em edital.
A habilitação se constitui em importante passo para a concretização de um serviço que, com sua
finalidade educativa e cultural, possibilitará o incentivo, a difusão e o resgate do patrimônio material e imaterial
de caráter educativo e cultural no plano nacional, com ênfase nos bens da região.
RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
Ainda em 2012, a ASCOM deu continuidade ao serviço de relacionamento da UEFS com seus
diversos públicos, através da divulgação de informações no portal da universidade, em outdoors e impressos.
Diariamente, foram produzidos e encaminhados textos jornalísticos à imprensa e à comunidade, além de
sugestões de pautas e da publicização das diversas ações da Universidade.
Com uma equipe composta por três jornalistas, a Assessoria se empenha em atender, através
de cobertura jornalística, aos eventos, programas e ações institucionais da Administração Central, dos
Departamentos, dos Colegiados de Cursos e do corpo docente e discente, promovendo a cobertura
jornalística, com a produção de textos e fotos e a edição do Jornal UEFS.
Atualmente, a ASCOM conta com dois secretários, que catalogam, diariamente, as notícias que
são publicadas nos jornais impressos locais, produzindo o clipping das notícias; acompanham as emissoras de
TV, através da mídia clipping do Estado, além das emissoras de radio locais. As informações que se tornam
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notícia sobre a UEFS são levadas a público por jornais, rádios, TVs e pela internet, por meio da ASCOM, que
promove a comunicação entre os profissionais de imprensa e os setores internos envolvidos na notícia.
PLANO DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação em 2012 deu continuidade à elaboração do Plano de Comunicação,
com a realização de:
- Seminário aberto à comunidade para debater o resultado da pesquisa e colher sugestões de melhorias
nos processos de comunicação interna realizado em agosto de 2012.
- Reuniões com diversos setores que operam em níveis diferentes com a comunicação interna na
UEFS: Ascom, Tv Olhos D’Água, Imprensa Gráfica, Assessoria de Planejamento, Assessoria de Informática e
Editora no período de agosto e setembro de2012.
- Elaboração do Plano (Parte Técnica) em outubro de 2012.

TV OLHOS D’ÁGUA
O ano de 2012 representa uma significativa transformação para a TV Olhos D’água, tanto do ponto
de vista estrutural quanto da produção e relação com a comunidade. Essas mudanças nasceram de discussões
junto à Administração Central, participação em Seminários, Workshop, dentre outros, resultando no novo
perfil da TV Olhos D’água, como pode ser percebido em matérias jornalísticas mais densas, coberturas de
eventos em tempo real e realização de documentários e programas voltados a temas de interesse público.
A convocação de novos servidores em 2012 veio dar estabilidade ao quadro de pessoal, além de prover
o setor com pessoas devidamente qualificadas para o exercício da função ou em formação.
No tocante aos equipamentos, houve grande avanço, uma vez que foram substituídas as câmeras, por
já não atenderem às demandas do setor, tendo em vista o uso do formato padrão para transmissões televisivas,
o HDV (High Definition Video).
Embora esta mudança atenda emergencialmente à demanda de atividades, o setor ainda precisa de
equipamentos com configurações e desempenhos específicos para o trabalho com edição de imagens.
Por fim, os equipamentos da TV Olhos d’água foram renovados de forma consubstanciada em 2012,
com vistas ao atendimento de necessidades em curto prazo.
AÇÕES REALIZADAS EM 2012
A TV Olhos D’Água, em 2012, passou a dar maior ênfase a produções mais elaboradas e mais amplas,
deslocando-se do meramente factual. Essa postura adotada se dá por entender que uma televisão pública
deve ter como uma das suas principais atribuições produzir conteúdos que possuam relevância social e assim,
interessem a comunidade de forma geral.
A transmissão ao vivo do Festival de Sanfoneiros foi um grande desafio tanto para a equipe técnica
quanto para os profissionais da redação. Outro evento de suma importância foi a Cobertura da 5ª edição
da Feira do Livro, promovida pela UEFS e entidades e instituições parceiras. Ao todo, foram produzidas 14
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matérias, além do vídeo de apresentação do evento. Um recorde para a TV Olhos D’Água, em coberturas com
estas características.
Considerando o papel da TV Olhos D’Água enquanto televisão pública, voltada para as questões que
dizem respeito ao cidadão de forma geral, a atenção da TV também foi voltada para a disputa eleitoral em
Feira de Santana no ano de 2012, sendo elaborada uma ampla matéria sobre o debate com os prefeituráveis,
promovido por diversas entidades representativas dos segmentos acadêmicos, desta Universidade.
A concretização deste projeto veio atender aos desejos da equipe, de levar à comunidade as informações
com isenção e equilíbrio, atendendo assim, às expectativas do público universitário, que buscava maiores
informações sobre os candidatos, a partir de um olhar diferente daquele apresentado durante a propaganda
eleitoral.
Ainda em 2012, outro fato que atingiu diretamente todos os segmentos envolvidos no cotidiano da
UEFS e a comunidade feirense de forma geral foi a mobilização de um grupo de estudantes com relação às
condições de funcionamento do Restaurante Universitário.
A TV Olhos D’Água, acompanhou todas as ocorrências, desde a primeira ação promovida dentro do
RU, passando pela ocupação do pórtico, às negociações entre as representações estudantis e a administração
superior, e o desfecho sobre a ocupação do espaço. Durante, esse período a atenção foi dedicada a todos os
acontecimentos, na busca do registro das eventualidades em tempo real, objetivando informar a comunidade
universitária e feirense sobre os fatos, conforme eles ocorriam..
ACESSIBILIDADE: SITE, TRANSCRIÇÕES E LEGENDAS
Na perspectiva de consolidar seu perfil de TV Pública, em 2012, a UEFS teve seu site reformulado,
atendendo efetivamente aos padrões estabelecidos pelo World Wide Web Consortium (W3C), responsável
pelo desenvolvimento de sites. Com esta mudança, buscou-se adequar o serviço ao uso com leitores de tela,
para pessoas com alguma deficiência visual grave, além de permitir o uso do seu conteúdo a partir de qualquer
dispositivo, seja ele tablet, celular ou mesmo um computador de mesa sem mouse.
Com os vídeos postados em uma conta no Youtube, é possível contar, além da gratuidade do serviço,
com os avanços alcançados pelo Youtube no que toca à acessibilidade da aplicação usada para assistir aos
vídeos. Atualmente, é possível acionar o aplicativo sem a necessidade de um mouse ou similar, como era o caso
no ano anterior. Com isso, pessoas com alguma deficiência motora ou visual severa têm maior facilidade de
acesso aos conteúdos da TV.
Em relação às pessoas surdas ou com níveis de audição extremamente baixos, o acesso aos vídeos
se dá através da transcrição e da sobreposição da tradução, em vídeo, por um intérprete de Libras ou, ainda,
à submissão de legendas. Para tanto, foi criado em 2012, o Grupo de Trabalho em Transcrições e Legendas
(GTTrans), cuja finalidade é transcrever e criar legendas de todo o arquivo de vídeo da TV Olhos d’água.
São mais de 550 vídeos no acervo, incluindo programas, documentários, matérias especiais e matérias
jornalísticas a serem transcritas. Destas, aproximadamente 40% já tem sua transcrição realizada, restando
apenas a submissão destas à norma NBR-15290, que trata da “Acessibilidade em comunicação na Televisão”
(ABNT, 2005) e sua consequente postagem.
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SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS – SISBI
O Sistema Integrado de Bibliotecas SISBI-UEFS, formado pela Biblioteca Central Julieta Carteado BCJC e por mais oito bibliotecas setoriais, tem um papel fundamental no desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão na UEFS.
Diante do constante crescimento da UEFS, existe a necessidade contínua de ampliação e atualização
do acervo do SISBI, para atender aos cursos existentes e à implantação de novos cursos de graduação e
pós-graduação. Em 2012, foi imprescindível o remanejamento de acervos em bibliotecas do SISBI. Com
a implantação de cursos do Programa de Formação de Professores - PROFORMA, a Biblioteca Setorial
Solar do Biju - BSSB, no Campus de Santo Amaro, recebeu um acervo especifico para os cursos de História,
Geografia e Matemática.
Atendendo também ao PROFORMA, a Biblioteca Setorial Campus de Lençóis - BSCL recebeu um
acervo direcionado ao curso de Biologia. Assim, essas bibliotecas tiveram que passar por um processo de
reorganização dos seus acervos, os quais eram compostos, principalmente, de publicações nas áreas de Letras
e Pedagogia. Estas publicações foram remanejadas para o acervo BCJC.
Em março de 2012, o SISBI participou da comemoração dos 70 anos da Biblioteconomia na Bahia e
no Nordeste, no Instituto de Ciência da Informação (ICI) da Universidade Federal da Bahia. A programação
foi marcada com o lançamento do livro Preservação documental: uma mensagem para o futuro, de Rubens
Ribeiro; Lançamento de Selo e Carimbo comemorativos; conferência magna proferida pelo Dr. Luís Augusto
Milanesi, da USP; e, logo após, aconteceu a seção de homenagens aos bibliotecários que contribuíram
para o aprimoramento da Biblioteconomia no nosso Estado. Três bibliotecárias da UEFS estavam entre os
homenageados: Julieta Carteado Monteiro Lopes (homenagem póstuma), Vera Vilene Ferreira Nunes e
Rejane Maria Rosa Ribeiro.
REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
O SISBI busca o uso de novas tecnologias para agilizar o desenvolvimento das atividades e dos
serviços. Dessa forma, em 2012, foram adquiridos leitores biométricos, para dar maior segurança às transações
de empréstimo de materiais pelo sistema Pergamum.
O SISBI promoveu o curso de atualização do software Pergamum, versão Web, destinado principalmente
aos servidores do SISBI, estruturado nos módulos: Parâmetros, Consulta ao Acervo, Circulação de Materiais,
Aquisição de Obras e Catalogação. No referido evento estiveram presentes também representantes da
Gerência Administrativa - GERAD, da Assessoria Técnica de Desenvolvimento Organizacional - ASPLAN
e da Assessoria Especial de Informática - AEI, além de representantes de Departamentos e Colegiados que
passarão a utilizar o sistema Pergamum para a solicitação de compra de material bibliográfico. Na oportunidade,
foi apresentada a Catalogação para Arquivo e Museu, contando com a presença de bibliotecários, servidores
do Museu Casa do sertão - MCS, Museu Regional de Arte - MRA, Centro de Documentação e Pesquisa CEDOC, Museu do Observatório Astronômico Antares - OAA e Museu de Zoologia da UEFS.
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INVESTIMENTO NA VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - SISBI
A atualização e a capacitação dos servidores do SISBI são fundamentais para o alcance da excelência
em nossas bibliotecas, pois a dinâmica da inovação tecnológica exige a busca constante de qualificação.
Em 2012, sete bibliotecárias e dois servidores técnico-administrativos do SISBI participaram do
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU, abordando a temática “A Biblioteca Universitária
como Laboratório da Sociedade da Informação”. O grupo participante do evento apresentou trabalhos,
contribuindo para que a UEFS fosse uma das instituições em evidência.
POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO
Através do Setor de Aquisição, o SISBI vem desenvolvendo suas atividades, ao longo dos anos, tendo
em vista atender às necessidades informacionais da comunidade acadêmica, independentemente do modo
de aquisição (compra, doação ou permuta), mas levando-se em conta a atualização, a qualidade e o volume
do acervo.
Atualmente, a maior parte da aquisição de livros e outros materiais bibliográficos para o SISBI-UEFS,
exceto periódicos (adquiridos por compra direta), é realizada através de licitação, na modalidade pregão.
Em 2012, foi realizado um pregão eletrônico no valor de R$ 498.772,13 (quatrocentos e noventa e oito mil,
setecentos e setenta e dois reais e treze centavos), composto por dezoito lotes, sendo dezesseis lotes de livros
nacionais e dois lotes de livros estrangeiros.
Salienta-se que a aplicação do referido montante em compra de material bibliográfico para o SISBI
fez-se necessário devido à implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação, como também de
extensão, elevando-se, consequentemente, o número de usuários que utilizam o acervo para o desenvolvimento
de atividades de estudo e pesquisa.
No que se refere à compra de material bibliográfico, contamos com a participação direta dos professores
da instituição, através das solicitações de compra de títulos referentes à literatura básica e à complementar,
para atender às necessidades bibliográficas de suas respectivas disciplinas.
Observa-se que as compras realizadas através do pregão têm representado uma relevante economia
financeira para a UEFS, o que vem de encontro com a política da administração superior que valoriza, entre
outras coisas, a eficiente aplicação dos recursos públicos.
De acordo com a Tabela 67, o investimento no SISBI-UEFS foi de R$ 115.118,91 (cento e quinze
mil, cento e dezoito reais e noventa e um centavos) para aquisição de 1.054 exemplares de livros nacionais e
estrangeiros. O baixo investimento, neste ano, deu-se por consequencia da morosidade do processo licitatório,
o que atrasou, inclusive, a entrega dos livros pelos fornecedores. Porém, como esse modo de aquisição permite
a prorrogação do prazo de entrega, através do contrato, muitos livros serão recebidos no próximo ano. Quanto
a periódicos, foram investidos R$ 88.039,41 (oitenta e oito mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos)
em renovações de publicações nacionais e estrangeiras e R$ 2.155,60 (dois mil, cento e cinqüenta e cinco reais
e sessenta centavos) em novas assinaturas de periódicos nacionais e estrangeiros.
A Tabela 68 especifica que, além da aquisição de material bibliográfico através de compra, o volume
de doações é bastante significativo e de grande relevância para a qualificação do acervo do SISBI-UEFS. Em
2012, o SISBI-UEFS recebeu a doação de 6.601 títulos de livros, totalizando assim 8.988 exemplares.
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Ainda em 2012, o SISBI adquiriu 47 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
em formato eletrônico, no valor de R$ 2.229,96 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis
centavos), que farão parte integrante do acervo e serão disponibilizadas para consulta na página da BCJC.
Esse acesso remoto, através de qualquer computador que estiver conectado à internet, além da praticidade,
garantirá que um número maior de usuários tenha acesso a esses itens.
SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
A BCJC realizou em 2012 uma pesquisa denominada Estudo do Usuário, cujo objetivo foi avaliar e melhorar
os produtos e serviços de informação oferecidos pela biblioteca à comunidade acadêmica: estudantes,
professores, funcionários e usuários externos. Esse estudo apontou as necessidades de informação e o grau
de satisfação dos usuários, visando o aprimoramento dos serviços e a qualidade do atendimento. A Tabela 69
traz o comparativo da estatística dos serviços disponibilizados pelo SISBI.
AÇÕES CULTURAIS DE EXTENSÃO - SISBI
O SISBI, através da Biblioteca Setorial Monteiro Lobato – BSML vem realizando ações estratégicas,
tendo em vista atrair o público infanto-juvenil de Feira de Santana para a biblioteca e, consequentemente,
para o contato com os livros. Uma dessas ações é o Projeto Passaporte Biblioteca, no qual a criança recebe
um passaporte e, a cada livro lido na biblioteca, ela recebe um carimbo com visto no passaporte. Quando o
passaporte ficar completo, o usuário ganha um brinde. Outra ação criada com esse objetivo é o Cineminha na
BSML, sessões de cinema para o público infantil com entrada gratuita, às quartas-feiras, às 09h e 15h.
O Programa Imagens, que está sediado na Biblioteca Central, vem, há 8 (oito) anos realizando atividades
que têm como enfoque principal a divulgação da sétima arte na UEFS. O público-alvo do Programa não é só
a comunidade acadêmica, mas também visa chegar a outras comunidades da sociedade feirense, bem como
de municípios circunvizinhos. Os eventos são organizados com parcerias de Núcleos e Grupos existentes na
Universidade, a exemplo do Grupo Dança-Teatro da UEFS.
A Feira do Livro, realizada normalmente no mês de agosto, destaca-se como um dos grandes eventos
culturais de Feira de Santana. Nessa 5ª edição, buscou-se atrair, também, a participação de pessoas com
necessidades especiais, através de atividades promovidas no stand da BSML. Naquele espaço, crianças com
deficiência visual foram protagonistas de atividades de leitura em braile e contação de histórias, atraindo um
grande público infanto-juvenil e adulto. Com essa iniciativa, tenta-se não só garantir o acesso à cultura a essas
pessoas, mas, principalmente, chamar a atenção para a necessidade de se promover a acessibilidade nos vários
eventos da comunidade feirense, em respeito ao direito de todos ao conhecimento, à cultura e ao lazer.
Em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, o SISBI promoveu a Exposição Fotográfica:
36 anos de Biblioteca na UEFS, onde os visitantes também puderam apreciar a exposição “O Ciclo do Tempo”.
Durante a Semana, ocorreram atividades como: exibição de filmes e contação de histórias, curso Auxiliar de
Bibliotecas e Noções de Arquivamento, além da Oficina de Pequenos Reparos em Materiais Bibliográficos.
A finalidade do evento foi despertar o público para a importância do Livro como elemento fundamental de
acesso ao conhecimento, assim como resgatar a compreensão da biblioteca enquanto instrumento para a
formação do leitor.
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AÇÕES ASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIAS

SERVIÇO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO - SESU
O Serviço de Saúde Universitário (SESU) desenvolve ações voltadas para a Comunidade Universitária
com atendimentos e procedimentos que visam à prevenção, proteção e à promoção da saúde, alicerçada na
linha preventiva e, quando possível, também na linha curativa.
Algumas mudanças foram inseridas nos serviços de atendimento do SESU. Dentre estas, o pedido
de revisão da obrigatoriedade da inspeção de saúde para os aprovados no Processo Seletivo da UEFS, que
após análise pelas instâncias competentes ficou definido que, em 2013.1, os aprovados estariam isentos de tal
serviço para a condição da matricula.
Uma unidade que pertence ao SESU e que possui importante papel é a Central de Material Esterilizado
(CME), que tem suas atividades atreladas à Enfermagem.
Observa-se que serviços especializados como Psicologia e Medicina apresentaram um aumento
considerável no número de atendimentos. No que tange ao dado relativo à Psicologia, fica evidenciado o que
já havia sido observado no exercício de 2012, ou seja, a real necessidade de implantação de um Programa de
Saúde Mental, formado por uma equipe multidisciplinar, composta por Psicólogos, Psiquiatras, Terapeutas
Ocupacionais e Assistentes Sociais, garantindo assim que todos os meandros deste tipo de atendimento sejam
contemplados.
SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social, desde 2010, intensificou as suas atividades voltadas à Comunidade Universitária.
Atualmente vem desenvolvendo os seguintes Projetos: A Importância do Serviço Social na Educação Superior,
que tem como objetivo contribuir para o fortalecimento do Serviço Social na Educação Superior, e, Um Novo
Olhar para a Saúde Mental, cuja finalidade é acolher os estudantes com transtornos mentais.
Em 2012, foram encerradas as atividades dos Projetos: A Importância da Equipe Multidisciplinar e
o Apoio Familiar para as Pessoas com Sofrimento Psíquico da Comunidade Universitária; O Serviço Social,
Escola e Família: Na busca pela efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Centro de Educação
Básica, CEB-Escola.
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Já o Projeto Diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da UEFS – QVT encontrase em fase de compilação de dados com previsão de término para o primeiro semestre de 2013. A intenção
da pesquisa é saber como está a qualidade de vida no trabalho dos servidores que trabalham nas unidades
administrativas desta Instituição
INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA
A Coordenação de Integração Comunitária – CICOM, durante o ano de 2012, viabilizou 2.085 (duas
mil e oitenta e cinco) pernoites de professores de vários departamentos da UEFS, na Casa do Professor.
No decorrer dos anos 2011 e 2012, foi autorizado um total de 3.041 (três mil e quarenta e um) pernoites.
Conforme a Tabela 70, observa-se que a demanda maior para pernoites vem sendo de professores do sexo
masculino.
Entre outras atividades, a CICOM continua supervisionando e acompanhando os contratos e os
serviços das cantinas e restaurante por empresas terceirizadas na UEFS, com suporte técnico de docentes
(Comissão de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos das Cantinas e Restaurante), estagiários do Curso
de Engenharia de Alimentos e Nutricionista da UNDEC. Em parceria com a Comissão, a UNDEC continua
oferecendo qualificação ao profissional da área alimentícia, visando assegurar a saúde dos consumidores,
através de Cursos de Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos, oferecido semestralmente,
tendo como clientela os funcionários das Cantinas e Restaurante, bem como CEB – Escola e Creche. Em
parceria com outras entidades e, também através de Comissão Organizadora de Eventos dos Servidores da
UEFS, a CICOM promove e proporciona eventos comemorativos (São João, Dia do Servidor Público e
Confraternização Natalina), visando integrar servidores e melhorar as relações interpessoais.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
O Setor de Assistência Jurídica, em 2012, desenvolveu suas atividades em atendimento normal, foi
realizada análise de alguns processos ajuizados pelo setor, como também atividades de orientação jurídica
através de atendimentos presenciais.
CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CRECHE E ESCOLA
Durante o ano de 2012, o CEB-UEFS alcançou algumas conquistas que merece registro: Andamento
do Projeto de Reforma e Ampliação da Creche com a construção da Planta Baixa; Apreciação, pela Instituição,
do Projeto de ampliação dos Recursos Humanos, encaminhado em 2011; Recesso da Creche durante o mês
de janeiro. Com essa medida foi possível realizar reparos na infraestrutura do prédio, além de viabilizar férias
coletivas.
Na Tabela 71 são apresentadas as informações por categoria de alunos matriculados no CEB-Creche,
no exercício de 2012.
O CEB-UEFS atende à crianças, filhos de servidores tanto da comunidade interna quanto externa em
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II com duração de 9 anos, através da parceria entre a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana e a UEFS; o acesso à escola acontece por meio de sorteio público. Foram
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matriculados 669 alunos em 2012, distribuídos por categoria, conforme exposto nas Tabelas 72 e 73.
No ano de 2012 foram desenvolvidas diversas ações. Vejamos alguma delas:
• Participação na OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas;
• Jornada Pedagógica com professores, coordenadores e gestores;
• Implementação do Projeto Apoio Pedagógico na Escola;
• Reelaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola;
• Lançamento de livros produzidos pelas turmas;
• Apresentação de recitais de poesia pelos alunos;
• Realização de Feira Cultural e Feira de Guloseimas;
• Concessão de entrevistas à mídia televisiva, impressa e radialística da UEFS, da cidade e do estado
acerca do resultado apresentado pelo IDEB da escola.
Estas ações, em diferentes frentes, contribuem com impactos positivos em toda a comunidade
universitária e comunidade feirense.
Na Tabela 74 é apresentada a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
O CEB alcançou o melhor desempenho quando se considera o grupo das escolas municipais de Feira de
Santana. Com estes resultados, a escola chegou à meta que deveria alcançar em 2022, que previa a média 6,0.
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Dentre os serviços de assistência estudantil prestados pela Coordenação de Assuntos Estudantis –
CODAE, destaca-se a Residência Universitária da UEFS que faz parte da política de ações afirmativas da
UEFS, pois trata-se de um espaço destinado aos alunos que comprovadamente sejam carentes de recursos
sócio- econômicos, sem família residente no Município de Feira de Santana. Com a ampliação da casa, o local
recebeu uma melhor estrutura para as acomodações feminina e masculina.
Em 2012, a casa esteve ocupada por 146 estudantes, sendo 61 do sexo masculino e 85 do sexo
feminino, sendo duas vagas femininas ocupadas por residentes quilombolas e 04 reservadas para portadores
de necessidades especiais, de ambos os sexos. A Residência Indígena atualmente possui 18 vagas. Destas, 15
vagas estão ocupadas, sendo 10 do sexo feminino e 05 do sexo masculino. No momento, existem 03 vagas
disponíveis, as quais serão destinadas para a próxima seleção da Casa Indígena. As Tabelas 75 e 76 sumariam
essas informações.
BOLSAS INSTITUCIONAIS
A UNDEC é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de 200 bolsas, tendo um quantitativo
de 112 vagas de bolsas Estágio Acadêmico ofertado para estudante de graduação da UEFS, e 98 vagas de
Bolsas Auxílio Especial. A primeira bolsa com acesso dado através de processo seletivo feito pelo setor que
o estudante irá desenvolver suas atividades e a segunda ofertada somente para estudantes residentes, cujo
processo seletivo é feito conjuntamente pelo Serviço Social e Setor que o estudante irá atuar. As Tabelas 77
e 78 trazem as informações referentes à distribuição de vagas das bolsas nas modalidades Estágio Acadêmico
e Auxílio Especial, além das informações referentes aos alunos em estágio efetivo e cadastrados no balcão de
estágio da CODAE.
Já as Tabelas 79 e 80 referem-se ao apoio da CODAE aos eventos e ao apoio logístico aos estudantes.
84

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES
Em 2012, o Programa de Concessão de Passagens Terrestres, viabilizou um total de 489 passagens
terrestres para apoio à participação de estudantes em eventos acadêmicos. A UEFS investiu no referido
Programa o montante de R$ 92.089,73 (noventa e dois mil oitenta e nove reais e setenta e três centavos).
Foi liberada ajuda parcial de custo para locação de ônibus para dez diretórios acadêmicos, totalizando um
custo anual de R$ 42.150,00 (quarenta e dois mil e cento e cinquenta reais). Tal procedimento se justifica
uma vez que o fretamento do ônibus possibilita a participação de um número maior de discentes, o que seria
impossível através de fornecimento individual de passagens
Ainda dentro desse programa, em função das constantes promoções de passagens aéreas, a UNDEC,
visando o princípio da economicidade, liberou este tipo de passagem quando a mesma apresentou preços
mais baixos que as terrestres, sendo liberadas 113 passagens para estudantes, no valor total de R$ 52.042,24
(cinquenta e dois mil quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para tal demanda.
Durante o ano de 2012, a UNDEC investiu um total de R$ 186.281,97(cento e oitenta e seis mil
duzentos oitenta reais e noventa e sete centavos), entre passagens terrestres, aéreas e locação de ônibus. A
Unidade promoveu estudos para viabilização de outras formas de contratação para atendimento aos diversos
tipos de necessidades.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa Alimentação foi instituído através da Resolução CONSAD
07/2007, destinado a subsidiar alimentação integral e parcial para atender a categoria de estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da Instituição. A quantidade de bolsas
com subsídios está descrita na Tabela 81. Este programa foi normatizado através da Portaria Interna em 2007,
entretanto, sua efetivação se deu em outubro do mesmo ano. Na Tabela 82, pode-se observar que, no ano de
2012, o Programa foi suspenso em abril, em virtude da ocupação do Restaurante Universitário por um grupo
de estudantes.
SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP
Serviço de Apoio Psicopedagógico – nessa instituição tem caráter preventivo, no sentido de procurar
criar competências e habilidades para a 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.
Percebe-se que ao longo do tempo, os serviços têm sido solicitados por alunos da graduação com uma
frequência maior, o que nos possibilita avaliar que há o entendimento de que os problemas de aprendizagem
não podem ser solucionados apenas com a instrumentalização dos educadores.
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AÇÕES
DEPARTAMENTAIS

AÇÕES DEPARTAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – DCBIO
Fazendo parte das rotinas administrativas, em 2012, o DCBIO promoveu reuniões com o grupo
de coordenadores, funcionários da secretaria e dos laboratórios didáticos, no sentido de buscar soluções para
problemas existentes, dificuldades encontradas, estimulando o espírito de equipe.
Também foi preocupação da nova Diretoria equacionar algumas questões sobre o espaço físico.
A página web do Departamento está sendo atualizada através de consulta a todos os professores
e coordenadores de núcleos e laboratórios. A comissão interna de biossegurança vem atuando junto aos
pesquisadores para conscientização e aconselhamento das situações de risco dos Laboratórios de Pesquisa e
Didático.
ESTRUTURA ACADÊMICA
As práticas de ensino de graduação também são atendidas, de modo que os professores
desempenhem atividades no Curso de Graduação em Ciências Biológicas e demais cursos que são atendidos
por este Departamento.
Durante o exercício de 2012, foi solicitada reforma nas Salas de Anatomia Humana, visando a
aquisição de novos cadáveres e o tratamento de peças moles.
Foram contratados quatro novos servidores (três biólogos e um técnico administrativo), Criado
os Laboratórios de Microscopia Eletrônica de Varredura – LABMEV, Farmacologia - LAFAR e Psicologia
Experimental – LAPE. Ainda em 2012 houve a criação da área VI, para suprir as demandas específicas das
disciplinas do Curso de Ciências Agrárias.
PESQUISA E EXTENSÃO
Através da qualificação dos docentes do DCBIO, se torna possível um envolvimento maior
desses professores nos programas de pós-graduação, implantação de novos programas e projetos de pesquisa
aprovados por agências fomentadoras como a FINEP, CNPQ, dentre outros, visando suprir as questões de
infraestrutura do Departamento, a exemplo do Herbário e do Museu de Zoologia.
No que tange à extensão, observa-se que alguns professores estão investindo em projetos dessa
natureza, buscando preencher uma lacuna existente.
		BIOTÉRIO CENTRAL
O Biotério dá suporte a diversas pesquisas e teses conduzidas pelo Departamento de Ciências
Biológicas, Departamento de Saúde, Departamento de Farmácia da UEFS e também por outras Instituições
como a UFBA.
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HERBÁRIO
O Herbário da UEFS foi fundado em 1980, como parte integrante do Departamento de Ciências
Biológicas. Atualmente, o herbário ocupa uma área de 850 m2. Os espaços estão organizados em: Sala de
Processamento de Dados, Sala de Processamento de Material, Sala de Montagem, Sala de Duplicatas, Sala de
Arquivo, Sala da Coleção Geral, Sala da Curadoria e Almoxarifado.
Possui hoje uma coleção de mais de 165.000 exemplares, cadastrados no banco de dados
HERBARIO 2.0, criado pelo Curador do Herbário. Com este acervo, o HUEFS possui, hoje, a maior coleção
de Angiospermas do Nordeste.
HERBÁRIOS COM OS QUAIS FORAM REALIZADAS PERMUTAS
ALCB - Alexandre Leal Costa, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA
BAH - Laboratório de Botânica, EPABA-EBDA, Salvador, BA
BHCB - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG
CEN - CENARGEN, EMBRAPA, Brasília, DF
CEPEC - Centro de Pesquisa do Cacau, Ilhéus, BA
CTES - Instituto de Botánica del Nordeste, Correntes, ARG
ESA - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP
F - Field Museum of Natural History, Chicago, USA
HRB - Herbário RadamBrasil, IBGE, Salvador, BA
IAC - Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, SP
ICN - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, RS
IPA - Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, Recife, PE
K - Royal Botanic Gardens, England
MBM - Museu Botânico Municipal, Curitiba, PR
NY - New York Botanical Garden, NY, USA
SP - Instituto de Botânica, São Paulo, SP
SPF - Universidade de São Paulo, São Paulo, SP
UB - Universidade de Brasília, Brasília, DF
UEC - Universidade Federal de Campinas, Campinas, SP
VIC - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG
NÚCLEOS
O DCBIO conta atualmente com três Núcleos, a saber:
• Núcleo Integrado de Educação Sexual (NIES);
• Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade (NUPAS);
• Núcleo de Estudos Integrados em Genética e Evolução (LOCUS).
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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, Licenciatura em Filosofia.
Na Pós-Graduação, oferece os cursos de Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências
- UEFS/UFBA; Mestrado em História; Especialização em História da Bahia; Especialização em Filosofia
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 fim de
proporcionar aos servidores e usuários um ambiente de trabalho tanto aprazível quanto acadêmico.
NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA
São 09 núcleos/grupos de pesquisa, 6 laboratórios e outros 3 setores que integram a estrutura do
DCHF. Assim, segue as ações desenvolvidas por cada um desses setores.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DCIS
O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas – DCIS, em 2012, desenvolveu ações na busca do
fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão nas áreas de Direito, Administração, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas.
Em 2012, apoiou vários eventos promovidos pelo Departamento, Colegiados e Áreas de
Conhecimento de Cursos e Grupos Estudantis. Eventos estes que integraram os conhecimentos das Ciências
Sociais Aplicadas com a comunidade externa, bem como visaram fomentar internamente discussões e
análises, buscando o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
PÓS-GRADUAÇÃO

O DCIS possui um número significativo de docentes afastados para acesso em programas Stricto
Sensu, ratificando assim sua política de qualificação e melhoria do seu quadro.
PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2012
Em relação à pesquisa, o DCIS em 2012 solidificou os projetos existentes, dinamizando e apoiando
os novos.
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PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2012
A Extensão, no exercício de 2012, implementou projetos, promoveu eventos acadêmicos de integração
da UEFS com a comunidade externa.
APOIO A ESTUDANTES
O envolvimento de estudantes nas ações do Departamento é uma forma de oportunizar sua
participação nas atividades acadêmicas ligadas a determinados componentes curriculares.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDU
O Departamento de Educação (DEDU), em 2012, expandiu suas ações de ensino, pesquisa e extensão,
além das administrativas. O ensino, pesquisa e extensão de qualidade é um dos elementos essenciais para o
bom desempenho deste Departamento.
Notadamente, a educação tem sido o elemento de trabalho acadêmico e o Departamento tem assumido,
historicamente, o principal agente da formação pedagógica dos cursos de licenciatura da UEFS, os quais 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.
Na pós-graduação, o Departamento mantém o Programa Stricto Sensu Mestrado em Educação.
Atualmente, o Departamento de Educação conta com 96 professores efetivos, 13 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.
PROJETOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDOS 2012
O DEDU vem a cada ano expandido a sua inserção na pesquisa. Em 2012, houve a participação de 24
professores em 31 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UEFS. Destacam-se
os projetos desenvolvidos, financiados por agências de fomento, como FAPESB, CNPq e UEFS, que tem
promovido uma política para financiamento de projetos de pesquisa e isto tem contribuído significativamente
para que mestres e doutores com recente titulação possam iniciar o desenvolvimento de seus projetos.
Os 31 projetos de pesquisas desenvolvidos pelos professores do DEDU, contam com a participação
de estudantes de graduação e do mestrado, seja como bolsista de iniciação científica, seja como orientandos
de mestrado ou voluntários.

PROGRAMAS DEDU
O projeto “Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas”, financiado pelo Prodocência/Ministério
da Educação (MEC), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), seguiu
com suas atividades de formação inicial e continuada de professores, sendo criado um sub-projeto: “Entre
Professores”.
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Além disso, vem mantendo a parceria com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), que tem como objetivo fomentar a iniciação à docência de estudantes dos Cursos de Licenciatura
da UEFS, estimulando a sua permanência na docência, como carreira profissional. Este Programa está ligado
à Pró-Reitoria de Graduação e conta com o envolvimento de seis professores deste Departamento.
Cada professor é coordenador de um sub-projeto que envolve os cursos de Licenciatura em Biologia,
Matemática, Pedagogia, História, Geografia e Filosofia. A atuação destes professores garante a participação
de 120 bolsistas que atuam diretamente nas escolas, sob a co-orientação dos professores das escolas, que são
os supervisores.
Estes programas consolidam a atuação do DEDU 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 sociedade.
AÇÕES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS EM 2012
O Departamento de Educação tem uma vasta inserção nas atividades extensionistas empreendidas
pela UEFS. Em 2012, teve sob a responsabilidade direta dos docentes alocados neste Departamento, catorze
projetos de extensão cadastrados junto à PROEX.
Também em 2012, os professores deste Departamento, realizaram eventos que contou com a
participação da comunidade acadêmica e comunidade externa, assegurando, mais uma vez, o compromisso
deste Departamento com a sociedade.
APOIO A ESTUDANTES
Em 2012, registrou-se mais participação de bolsistas nas ações desenvolvidas pelo Departamento de
Educação nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. Hoje são 25 bolsistas de Iniciação Científica dos
diversos cursos de Licenciatura da UEFS e 19 Bolsas de Extensão, além de 01 bolsa Estágio Acadêmico. O
envolvimento de estudantes nas atividades do Departamento tem solidificado as ações de natureza formativa
e dinamizado as atividades dos núcleos e grupos de pesquisa.
NÚCLEOS
O Departamento de Educação é composto por 16 núcleos de pesquisa, abrangendo diferentes áreas
do conhecimento.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEXA
O Departamento possui três cursos de graduação: Licenciatura em Matemática, Licenciatura em
Química e Engenharia de Computação (parcialmente com o Departamento de Tecnologia); três cursos de
pós-graduação: Matemática (especialização e mestrado profissional) e Educação Matemática; e três cursos de
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pós-graduação strictu sensu: Ensino, Filosofia e História das Ciências (Mestrado/Doutorado UEFS/UFBA),
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (Mestrado), Difusão do Conhecimento (Doutorado UFBA/
UEFS/UNEB/LN-CC/UFABC/IFBA/SENAI).
Em 2012, o DEXA empreendeu esforços para superar as dificuldades com o objetivo de garantir o
sucesso da qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, investindo na capacitação do Corpo Docente.
Procurou dentro das possibilidades, modernizar sua infraestrutura como a aquisição de equipamentos
para laboratórios; promoveu ações participativas, visando maior integração entre as Áreas Acadêmica e
Administrativa.
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA
O Curso de Especialização em Matemática foi criado em 2008 pela Área de Matemática do DEXA,
com o objetivo de aumentar o número de profissionais qualificados em Matemática na região de Feira de
Santana. O público alvo do curso são egressos de Cursos de Licenciatura ou Bacharelado em Matemática,
professores de Matemática que atuam no Ensino Médio e Fundamental, profissionais de áreas afins à
Matemática e interessados em adquirir a formação necessária para ingressarem em um curso de Mestrado
em Matemática. Trata-se de um curso presencial e as aulas acontecem as quintas e sextas-feiras, no Módulo
5 - UEFS. A carga horária do curso é de 435 horas, distribuídas em oito disciplinas. A duração prevista é de 18
meses, incluindo a elaboração e defesa da monografia.

PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS
O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) é um dos
programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). Este Programa é resultado do investimento
da UFBA e da UEFS (com apoio da 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). Atualmente, finalizou o DINTER com a Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) e o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad) com a Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
PRODUÇÃO DOCENTE
O corpo docente do Programa reúne pesquisadores de três áreas e sua produção científica abarca,
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.
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO
AMBIENTE (PPGM)
O PPGM visa formar e aperfeiçoar pessoal para atender às demandas das instituições públicas
e privadas de âmbito regional e nacional e desenvolver atividades de pesquisa e ensino, envolvendo temas
ambientais, sobretudo quando vinculados à modelagem do ou no espaço geográfico. Os profissionais por
ele formados estarão capacitados para contribuir, fazendo uso do ferramental das geotecnologias, com a
produção de conhecimentos interdisciplinares e na preservação e utilização sustentável dos recursos naturais,
respondendo às demandas específicas e gerais da sociedade civil.
O Programa iniciou a primeira turma em 2006, quando obteve aprovação junto à Capes para o nível
de Mestrado, com conceito 3. Possui uma área de concentração em Modelagem em Ciências da Terra e do
Ambiente, com duas linhas de pesquisa: Estudos Ambientais e Geotecnologias Aplicadas.
O Programa continua realizando, em rede solidária com outros Programas da UEFS, captação de
recursos para instalação dos laboratórios de Geotecnologias (LAPIG), Espectroradiometria (ESPECTRO),
Análise Geoquímica e Química Ambiental (LGQA). O Laboratório de Geoquímica e Química Ambiental
(LGQA encontra-se em funcionamento parcial, ainda sob processo de instalação de novos equipamentos,
provenientes dos últimos editais FINEP e FAPESB. O ESPECTRO encontra-se em funcionamento,
atendendo além dos alunos do PPGM, de outros Programas e Projetos de Pesquisas interinstitucionais, a
exemplo da UFBA e CBPM.
Nas novas instalações do PPGM, além dos espaços citados, temos uma biblioteca, sala de estudos,
secretaria e coordenação.
DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO - DMMDC
O DMMDC tem como área de concentração a Modelagem da Geração e Difusão do Conhecimento,
cujo objetivo é buscar compreender a complexidade dos processos de geração e difusão do conhecimento,
por meio de múltiplas perspectivas epistemológicas e desenvolvimento de aportes teórico-metodológicos,
construindo modelos de interpretação, análise e explicação desses processos e seus impactos na sociedade.
Embora o título do doutorado explicite “difusão do conhecimento”, os estudos que vêm sendo desenvolvidos
pelos grupos e pesquisadores que trabalham com este objeto têm levantado elementos para o argumento de
que nos processos de difusão estão embutidos aqueles de geração do conhecimento.
NÚCLEOS
O Departamento de Exatas possui 07 laboratórios e 02 núcleos. Além disso, e agrega 22 linhas de
pesquisas, abrangendo diferentes áreas do conhecimento.
EXTENSÃO
O NIS/DEXA promoveu o curso de extensão “Matemática e as Novas Tecnologias”, destinado a
graduandos da UEFS e à comunidade externa.
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APOIO A ESTUDANTES
Em 2012, foram aprovados cinco Projetos de Bolsas Monitoria de autoria de professores do DEXA,
resultando em alguns alunos contemplados.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA – DFIS
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 PósGraduação Lato Sensu, o Curso de Especialização em Astronomia: uma ciência interdisciplinar. Atende
também aos Cursos de Bacharelado em Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia
da Computação, Ciências Farmacêuticas, Licenciatura em Matemática, Licenciatura e Bacharelado em Física
e em Química na oferta de disciplinas.
PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2012
No DFIS, os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes contam com a colaboração de 16
alunos da graduação na condição de bolsistas dos Programas FAPESB, PROBIC/UEFS e PIBIC/CNPq.
PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2012
Foram aprovados, no DFIS, 08 projetos e 02 programas de extensão no exercício de 2012.
EVENTOS ACADÊMICOS E CULTURAIS REALIZADOS 2012
Em 2012, o Departamento de Física realizou 03 eventos acadêmicos através de Seminários,
Colóquios, Semana Acadêmica, Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa, contando com um público de
aproximadamente 550 pessoas.
APOIO A ESTUDANTES 2012
O Departamento de Física conta com 04 bolsistas de Monitoria, 23 PIBID, 06 FAPESB, 10 PIBEX, 03
PIBIC/CNPq e 07 PROBIC/UEFS, totalizando 53 estudantes assistidos nos diversos projetos desenvolvidos
pelo DFIS.
LABORATÓRIOS
O DFIS possui 15 Laboratórios, sendo 06 Laboratórios Didáticos e 09 de Pesquisa.
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DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES – DLA
O Curso de Letras da UEFS se constituiu, primeiramente, como Curso de Licenciatura Curta em
Letras Vernáculas na extinta Faculdade Estadual de Educação, que funcionava no Prédio do CUCA, formando
a sua primeira turma em 1968.
Integrando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, o DLA – Departamento de Letras e
Artes - conta com um quadro de professores e funcionários que buscam a qualificação e a eficácia de seus
desempenhos naquilo que lhes compete fazer.
Em sua estrutura, o DLA é composto por 04 áreas de conhecimento; 07 colegiados, sendo 02 de
graduação, 02 de especialização e 03 de mestrados; 07 laboratórios nas áreas de graduação e pós-graduação;
05 salas especiais e 11 núcleos.

GRADUAÇÃO
No aspecto acadêmico, o curso de Letras oferece cinco modalidades de cursos de graduação para
opção no Processo Seletivo – 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.
Os Cursos de Graduação em Letras, na UEFS, cumprem 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.
PÓS-GRADUAÇÃO
Na pós-graduação, o DLA oferece propostas de formação e qualificação multidisciplinar, sem esquecer
da visão regional, política, social e da cidadania, sempre com a preocupação em atender ao aperfeiçoamento
profissional e à demanda globalizada de profissionais.
Do ponto de vista acadêmico, abarca os Estudos Linguísticos, Literários, Artísticos da Diversidade
Cultural e Vozes da Francofonia em Língua Francesa (primeiro Curso a ser oferecido no Estado da Bahia),
focando a cultura em seus aspectos regionais e globais.
Em relação aos matriculados, seus programas de pós-graduação constituem-se de alunos oriundos de
várias localidades do Brasil e também do exterior; ratificando a qualidade e atualização do seu corpo docente
que se empenha em manter a pesquisa e produção da mesma como busca do conhecimento.
ORIENTAÇÕES 2012
Foram defendidas 25 dissertações em 2012, nos Mestrados de Literatura e Desenho com a aprovação
de todas. Nas especializações, tivemos 41 apresentações de monografias dos cursos de Estudos Literários e
Estudos Linguísticos.
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PESQUISA E PUBLICAÇÕES
Os Projetos de Pesquisa existentes no 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, conforme a atuação dos Núcleos. 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 tem um amplo acervo já lançado e a produção anual, mais que um desejo,
é uma necessidade de demonstração de pesquisa científica e acadêmica. Os docentes participam ainda de
organização de livros, sendo vários também autores de contos e 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 anual. Assim, no ano de 2012, alguns
professores lançaram livros, capítulos de livros , bem como organização de livros e Revistas.
EXTENSÃO
As atividades de Extensão do DLA é uma forte ação da UEFS, tomando-se como base o quantitativo
de estudantes regularmente matriculados na graduação, na pós-graduação, e pela comunidade externa que
participa das atividades de arte, cultura, literatura e estudo de línguas estrangeiras. Atingem um público
médio de mais de 2.000 pessoas anuais, através da parceria DLA e dos seus Núcleos, Projetos e Programas de
Extensão.
APOIO A ESTUDANTES 2012
O DLA conta com 10 bolsistas de Monitoria, 42 de Pesquisa, totalizando 52 estudantes assistidos nos
diversos projetos desenvolvidos pelo DLA.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE – DSAU
O Departamento de Saúde – DSAU, no ano de 2012, desenvolveu suas ações, visando a busca
constante para a construção da excelência e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e do
contínuo exercício do diálogo, da integração e da solidariedade.
GRADUAÇÃO
O DSAU é responsável pelo oferecimento de cinco cursos de Graduação (Bacharelados em Ciências
Farmacêuticas, Enfermagem, Medicina e Odontologia; Licenciatura em Educação Física) e por três cursos
de Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva, Mestrado Profissional em Saúde Coletiva e em
Enfermagem). Todos os cursos desenvolvem atividades acadêmicas e de pesquisa de diversas naturezas.
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NÚCLEOS – DSAU
Os núcleos têm papel essencial no desenvolvimento de estudos e pesquisas e nas áreas específicas e
contribuem, sobremaneira, para a qualificação da produção científica dos Programas de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva do DSAU, bem como nos Mestrados Profissionais tendo caráter de atendimento incluindo as
ações de aprendizagem-ensino-serviço.
LABORATÓRIOS
As atividades didáticas que exigem ambiente de laboratório são ministradas em 12 laboratórios
didáticos e 01 laboratório de Informática. Ressalta-se que os laboratórios também são utilizados para a
realização de estudos, pesquisa e extensão.
BOLSISTAS
O Departamento de Saúde possui um quadro extenso de estudantes bolsistas que auxiliam no
desenvolvimento das pesquisas e no apoio às atividades administrativas.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA – DTEC
As ações do Departamento de Tecnologia (DTEC) relativo ao ano de 2012, destaca-se o apoio
estrutural através de seus laboratórios didático-pedagógico por meio de seus professores de forma integral
para três cursos de graduação da UEFS, a saber: Engenharia Civil, Engenharia de Computação e Engenharia
de Alimentos, e com oferta de disciplinas para outros cursos, tais como Farmácia, Geografia, Educação Física,
Biologia e Matemática.
Na pós-graduação, o DTEC tem um programa em Engenharia Civil e Ambiental no nível de Mestrado.
Além disso, o DTEC, através de seus professores desenvolve várias pesquisas nas áreas de Engenharia Civil,
Ciência e Tecnologia de Alimentos e Engenharia de Computação, sendo em sua maior parte financiada por
agências de fomento, tais como CAPES, CNPq e FAPESB.
Na extensão, atua em três projetos, Estação Climatológica, Escritório de Engenharia Pública e o
Programa de Educação Tutorial (PET).

PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2012
O Departamento de Tecnologia vem apresentando um aumento significativo de novos projetos
de pesquisa no ano de 2012. Atualmente possui 72 projetos em andamento. Do total de projetos, 73% são
financiados por órgãos de fomento como Fundação de Amparo à Pesquisa do estado da Bahia (FAPESB),
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Agencia Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), dentre outros.
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PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2012
O DTEC, ao longo do ano 2012, implementou ações que possibilitaram a inclusão da comunidade
externa através dos Projetos e Programas de Extensão.
EVENTOS ACADÊMICOS E CULTURAIS REALIZADOS EM 2012
Tendo como proposta integralizar as três engenharias, o DTEC proporcionou suporte para que os
eventos acadêmicos fossem realizados com sucesso e desta forma pudessem cumprir a sua função de agregar
e difundir conhecimento, visando a melhoria do contexto em que estamos inseridos, como o semi-árido.
INCENTIVOS ESTUDANTIS
O Departamento de Tecnologia vem fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão através da
implementação de várias modalidades de bolsas, propiciando aos alunos da graduação a oportunidade de
engajar-se em diversos projetos desenvolvidos por este Departamento.
NÚCLEOS
As atividades de extensão do DTEC atende a comunidade universitária e a comunidade externa,
podendo assim beneficiar-se da aprendizagem proporcionada pelas experiências, pelos serviços prestados e
pela 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
ressaltarmos que tanto o Núcleo de Computação Aplicada à Engenharia (NUCAE), como o Ramo Instituto
de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), têm sido um forte suporte para ajudar os alunos das
engenharias e professores nas atividades didáticas e de pesquisa contribuindo, dessa forma, como ferramenta
para auxiliar na construção dos conhecimentos.
É salutar enfatizarmos a contribuição do Escritório de Engenharia Pública (EPTEC), que tem atuado
com o intuito de melhorar a qualidade de vida, elevando o nível de segurança, eficiência e regularidade das
construções habitacionais populares e dos equipamentos urbanos, rurais e comunitários, com ênfase na busca
da eficiência das moradias das populações carentes de Feira de Santana e região.

LABORATÓRIOS
O LABOTEC I, II e III foram amplamente utilizados pelas três engenharias e pelos programas de PósGraduações. Além disso, ofereceu suporte didático e pedagógico à maioria das disciplinas da graduação dos
cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Ciências Biológicas e
Geografia, ao Programa em Engenharia Civil e Ambiental e da Pós-Graduação em Modelagem em Ciências
da Terra e do Ambiente.
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APÊNDICE

TABELA 01 - RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROSEL 2012.1 e 2012.2 CANDIDATO/VAGA POR CURSO
CURSOS

N.º DE INSCRITOS

N.º DE VAGAS

RELAÇÃO CANDIDATO VAGA

2012.1

2012.2

2012.1

2012.2

2012.1

2012.2

Bacharelado em Agronomia

40 (+2)

40 (+2)

392

250

9,8

6,25

Bacharelado em Administração

40 (+2)

40 (+2)

706

706

17,65

17,65

Bacharelado em Ciências Contábeis

40 (+2)

40 (+2)

515

505

12,87

12,62

Bacharelado em Ciências Econômicas

40 (+2)

40 (+2)

261

269

6,52

6,72

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

30 (+2)

-

491

-

16,36

-

Bacharelado em Direito

40 (+2)

40 (+2)

1730

1939

43,25

48,47

Bacharelado em Enfermagem

40 (+2)

40 (+2)

712

1023

17,8

25,57

Bacharelado em Engenharia Civil

40 (+2)

40 (+2)

1234

1570

30,85

39,25

Bach. em Engenharia da Computação

40 (+2)

40 (+2)

470

487

11,75

12,17

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

40 (+2)

40 (+2)

263

377

6,57

9,42

Bacharelado em Medicina

30 (+2)

-

3551

-

118,36

-

Bacharelado em Odontologia

30 (+2)

30 (+2)

802

1275

26,73

42,05

Bacharelado em Psicologia

30 (+2)

30 (+2)

1.408

946

46,93

31,53

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas

40 (+2)

40 (+2)

365

374

9,12

9,35

Lic. e Bacharelado em Filosofia

40 (+2)

40 (+2)

138

142

3,45

3,55

Lic. e Bacharelado em Física

40 (+2)

40 (+2)

71

64

1,77

1,6

Lic. e Bacharelado em Geografia

40 (+2)

40 (+2)

165

217

4,12

5,42

Licenciatura em Letras com Espanhol

20 (+2)

20 (+2)

63

56

3,15

2,8

Licenciatura em Letras com Francês

15 (+2)

15 (+2)

29

31

1,93

2,6

Licenciatura em Letras com Inglês

20 (+2)

20 (+2)

83

90

4,15

4,5

Licenciatura em Letras Vernáculas

40 (+2)

40 (+2)

138

138

3,45

3,45

Licenciatura em Educação Física

40 (+2)

40 (+2)

403

365

10,7

9,12

Licenciatura em História

40 (+2)

40 (+2)

240

275

6

6,87

Licenciatura em Matemática

40 (+2)

40 (+2)

116

100

2,9

2,5

Licenciatura em Música

20 (+2)

-

71

-

3,55

-

Licenciatura em Pedagogia

40 (+2)

40 (+2)

260

256

6,5

6,4

Licenciatura em Química

30 (+2)

30 (+2)

107

127

3,56

4,23

999

889

14784

11.582

15,64

13.39

TOTAL

Fonte:UEFS/PROGRAD/CSA,2012.

TABELA 02 - DEMONSTRATIVO DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PELO PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO E REINGRESSO
CANDIDATOS
INSCRITOS

CANDIDATOS
CONVOCADOS

2012

2011

2012

2011

2012

VAGAS

CURSO

2011
REINTEGRAÇÃO
Bacharelado em Agronomia

-

-

-

-

-

-

Bacharelado em Administração

8

8

2

8

2

4

Bacharelado em Ciências Contábeis

2

2

3

2

7

1

Bacharelado em Ciências Econômicas

8

5

-

5

4

2

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

4

4

-

4

-

-

Bacharelado em Direito

2

2

1

2

-

-

Bacharelado em Enfermagem

2

2

-

2

-

-

Bacharelado em Engenharia Civil

8

8

-

8

1

1

Bach. em Engenharia da Computação

4

6

1

6

1

-

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

5

3

-

3

-

-

Bacharelado em Medicina

2

2

-

2

-

-

100

VAGAS

CURSO

CANDIDATOS
INSCRITOS

CANDIDATOS
CONVOCADOS

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2

2

-

2

-

-

Bacharelado em Odontologia
Bacharelado em Psicologia

-

-

-

-

-

-

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas

8

6

-

6

1

2

Lic. e Bacharelado em Filosofia

-

-

-

-

-

-

Lic. e Bacharelado em Física

8

8

0

8

-

1

Lic. e Bacharelado em Geografia

8

8

3

8

3

3

Licenciatura em Letras com Espanhol

4

4

-

4

1

-

Licenciatura em Letras com Francês

4

4

1

4

2

-

Licenciatura em Letras com Inglês

4

4

-

4

1

-

Licenciatura em Letras Vernáculas

8

8

-

8

-

-

Licenciatura em Educação Física

8

8

1

8

1

1

Licenciatura em História

8

8

-

8

5

-

Licenciatura em Matemática

8

8

1

8

-

-

Licenciatura em Música

-

-

-

-

-

-

Licenciatura em Pedagogia

8

8

-

-

-

2

Licenciatura em Química
SUBTOTAL

-

-

-

-

-

-

123

118

13

110

29

17

REINGRESSO
Lic. e Bach. em Ciências Biológicas

4

4

-

1

-

-

Lic. e Bacharelado em Geografia

4

4

1

1

1

1

Lic. e Bacharelado em Física

-

1

1

-

1

-

SUBTOTAL
TOTAL

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2012.

8

9

2

2

2

1

131

127

15

112

31

18

TABELA 03 - DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE TRANSFERENCIA - 2012
CURSOS

VAGAS

INSCRITOS

CONVOCADOS

Bacharelado em Direito

12

186

6

Bacharelado em Enfermagem

2

27

2

Bacharelado em Odontologia

1

21

1

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas

4

2

1

Lic. e Bacharelado em Física

10

0

-

Licenciatura em Educação Física

6

3

3

Licenciatura em História

2

1

0

Licenciatura em Matemática

4

1

1

Licenciatura em Letras com Francês

5

0

0

Licenciatura em Letras com Inglês

5

1

0

Licenciatura em Letras Vernáculas

5

1

0

Licenciatura em Pedagogia

4

1

0

Licenciatura em Química

8

1

0

TOTAL

68

245

14

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2012.
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TABELA 04 - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ALUNOS EVADIDOS DA UEFS, POR CURSO, EM 2012
MOTIVO
CURSO

ALUNOS MATRICULADOS

ABANDONO DE
CURSO

TRANSFERÊNCIA EXTERNA

CANCELAMENTO DE VAGA

TRANCAMENTO

TOTAL

2012.1

2012.2

2012.1

2012.2

2012.1

2012.2

2012.1

2012.2

2012.1

Bacharelado em Agronomia

42

75

-

-

-

-

-

2

-

2012.2
-

2

Bacharelado em Administração

418

424

17

15

-

-

-

2

1

1

36

Bacharelado em Ciências Contábeis

364

367

12

10

-

-

-

2

-

1

25

Bacharelado em Ciências Econômicas

385

395

12

9

-

-

-

8

-

2

31

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

106

126

2

2

-

-

1

1

-

-

6

Bacharelado em Direito

382

397

6

10

-

-

2

-

-

8

26

Bacharelado em Enfermagem

311

318

6

4

-

-

-

-

-

4

14

Bacharelado em Engenharia
Civil

398

406

5

3

-

-

-

3

-

3

14

Bach. em Engenharia da Computação

241

260

5

3

-

-

-

-

1

1

10

Bacharelado em Engenharia de
Alimentos

305

306

14

8

-

-

1

7

-

1

31

Bacharelado em Medicina

179

146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bacharelado em Odontologia

240

247

3

2

-

-

-

3

-

-

8

Bacharelado em Psicologia

31

62

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Lic. e Bach. em Ciências Biológicas

314

368

4

11

-

-

3

3

-

1

22

Lic. e Bacharelado em Filosofia

96

123

10

9

-

-

-

-

-

1

20

Lic. e Bacharelado em Física

197

190

29

26

-

-

2

3

1

3

64

-

-

-

4

-

1

63

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

6

-

-

-

1

-

3

14

-

1

-

2

-

2

19

Lic. e Bacharelado em Geografia

347

354

32

26

Licenciatura em Letras com
Espanhol

166

159

3

1

Licenciatura em Letras com
Francês

100

96

2

3

Licenciatura em Letras com
Inglês

151

154

7

3

Licenciatura em Letras Vernáculas

308

307

8

6

Licenciatura em Educação Física

296

309

11

4

-

-

-

-

-

-

15

Licenciatura em História

318

340

14

9

-

-

-

2

-

1

26

Licenciatura em Matemática

292

262

26

11

-

-

-

2

-

3

42

Licenciatura em Música

49

48

-

1

-

-

-

1

-

-

2

Licenciatura em Pedagogia

316

307

2

8

-

-

-

2

1

1

14

Licenciatura em Química

82

102

3

1

-

-

-

3

-

-

7

6.434

6.648

233

185

-

1

9

51

3

39

522

TOTAL

Fonte:UEFS/PROGRAD/DDA, 2012.

TABELA 05 - DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS EGRESSOS DA UEFS, POR CURSO, EM 2012
ALUNOS EGRESSOS

CURSOS

2012.1

2012.2

Bacharelado em Administração

23

27

Bacharelado em Ciências Contábeis

34

31

Bacharelado em Ciências Econômicas

11

25

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

21

02

Bacharelado em Direito

28

34

Bacharelado em Enfermagem

20

38

Bacharelado em Engenharia Civil

18

17

Bach. em Engenharia da Computação

10

09

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

14

16

102

ALUNOS EGRESSOS

CURSOS

2012.1

2012.2

Bacharelado em Medicina

31

0

Bacharelado em Odontologia

18

27

Lic. em Ciências Biológicas

11

14

Bach. em Ciências Biológicas

18

34

Lic. e Bacharelado em Filosofia

0

0

Lic. e Bacharelado em Física

03

03

Lic. e Bacharelado em Geografia

31

30

Licenciatura em Letras com Espanhol

17

05

Licenciatura em Letras com Francês

10

02

Licenciatura em Letras com Inglês

12

08

Licenciatura em Letras Vernáculas

33

28

Licenciatura em Educação Física

23

19

Licenciatura em História

15

28

Licenciatura em Matemática

30

20

Licenciatura em Música

0

0

Licenciatura em Pedagogia

40

31

Lic. Plena em Pedagogia Ens. Fund. (Feira)

66

0

Licenciatura em Química

0

0

537

448

TOTAL

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2012.

TABELA 06 - INCENTIVOS ESTUDANTIS - TOTAL DE BOLSAS CONCEDIDAS, 2011-2012
Nº DE BOLSAS

BOLSA

TOTAL

2011

2012

Monitoria

44

78

122

PET-MEC

36

36

72

PET Saúde Família

132

12

144

PET Saúde Mental

24

12

36

PET Vigilância em Saúde

16

12

28

-

12

12

PET Saúde da Mulher
PET Urgência e Emergência
PIBID
TOTAL

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2012.

-

12

12

116

308

424

368

482

850

TABELA 07- DEMONSTRATIVO DE VIAGENS DE CAMPO REALIZADAS NOS SEMESTRES, 2012.1-2012.2
SEMESTRE

DEPARTAMENTO/OUTROS

2012.1

2012.2

TOTAL

BIO

18

8

26

CIS

3

5

8

CHF

13

17

30

DLA

6

7

13

EDU

10

11

21

EXA

9

12

21

SAU

7

9

16

TEC

4

4

8

PROFORMA

61

17

78

TOTAL

131

90

221

Fonte:UEFS/PROGRAD, 2012.
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TABELA 08 - QUANTITATIVO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS STRICTO SENSU, UEFS 2011-2012
DEPTO

CURSO

MATRICULADOS
2011

2012

25

11

26

29

Programa de Pós-Graduação em Zoologia

18

13

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

21

22

CHF

Programa de Pós-Graduação em História

15

14

EDU

Programa de Pós-Graduação em Educação

13

20

-

40

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

21

17

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e
Interatividade

10

15

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos

10

14

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural

20

25

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

21

20

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Profissional

30

-

-

20

11

15

241

275

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

Programa de Pós-Graduação Biotecnologia (M/D)

Matemática – Profissional (PROFMAT)
EXA

LET

SAU

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Profissional
TEC

Programa de Pós-Graduação Civil e Ambiental

TOTAL

Fonte: UEFS/PPPG,2012.

TABELA 09 - PUBLICAÇÕES RELACIONADAS À PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UEFS, 2012
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

ARTIGOS NACIONAIS / INTERNACIONAIS

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

42

Programa de Pós-Graduação em Botânica

77

Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade

3

Programa de Pós-Graduação em Educação

9

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos

11

Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural

10

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental

11

Programa de Pós-Graduação em História

1

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

11

Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais

20

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Acadêmico)

24

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Profissional)

15

Programa de Pós-Graduação em Zoologia

50

TOTAL

284

Fonte: URFS/CADERNO DE INDICADORES - RELATÓRIO CAPES, 2012.
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TABELA 10- CONCEITOS DA CAPES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UEFS
NÍVEL / CONCEITO CAPES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

Biotecnologia

4

4

Botânica

5

5

Desenho, Cultura e Interatividade

3

Educação

3

Enfermagem

3*

Engenharia Civil e Ambiental

3

Estudos Linguisticos

3

História

3

Literatura e Diversidade Cultural

3

Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente

3

Planejamento Territorial**

3*

Recursos Genéticos Vegetais

4

Saúde Coletiva

3*

Saúde Coletiva

3

Zoologia

3

4

4

Cursos Interistitucionais (em Parcerias/Convênios)
Ensino, Filosofia e História das Ciências (UEFS/UFBA)
Ciência da Computação (UEFS/UFBA/Unifacs)

5

5

3

4

Difusão do Conhecimento (UEFS / UFBA / UNEB / Cefet-Ba / FVC
/ Ufabc / LNCC)

4

Controladoria e Contabilidade (USP / UEFS***/ IFBA/ UESC /
UNEB /UESB /UFBA)

6

Matemática (SBM/Outras Instituições)

3*

Fonte: UEFS/PPPG,2012.

* Mestrado Profissional
** Primeiro Edital lançado em 2012 com Seleção em 2013.
*** Instituição Receptora

TABELA 11 - PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NA PPPG POR DEPARTAMENTO, 2012
DEPARTAMENTOS

PROJETOS

ACRESCIMO %

2011

2012

Ciências Biológicas

113

126

11,50

Ciências Humanas e Filosofia

40

50

25,00

Ciências Sociais Aplicadas

17

21

23,53

Educação

23

30

30,43

Ciências Exatas

48

60

25,00

Física

29

35

20,69

Letras e Artes

39

45

15,38

Saúde

93

119

27,96

Tecnologia

65

73

12,31

6

8

33,33

473

567

19,87

Institucional
TOTAL

Fonte: UEFS/PPPG, 2012.
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TABELA 12 - PROJETOS DE PESQUISA COM FINANCIAMENTO EXTERNO CADASTRADOS NA PPPG - 2012
PROJETOS CADASTRADOS

PROJETOS COM FINANCIAMENTO EXTERNO

PESQUISADORES DA UEFS

Ciências Biológicas

126

93

110

Ciências Exatas

50

11

55

Ciências Humanas e Filosofia

21

10

63

Ciências Sociais Aplicadas

30

17

30

Educação

60

32

63

Física

35

8

28

Letras e Artes

45

7

53

Saúde

119

49

149

Tecnologia

73

46

63

TOTAL

559

273

614

DEPARTAMENTO

Fonte: UEFS/PPPG, 2012

TABELA 13 - RESUMOS DE INCENTIVOS ESTUDANTIS 2012
BOLSAS OFERTADAS

BOLSA

2011

2012

Programa Institucional de Bolsa Extensão - PIBEX

114

125

Programa e Projetos Interinstitucional

106

106

TOTAL

220

231

Fonte: UEFS/PROEX, 2012

TABELA 14 - INCENTIVOS ESTUDANTIS- TOTAL DE BOLSA OFERTADAS PROEX, 2012
Nº DE ESTUDANTES

BOLSA

2011

2012

Estudante Voluntário

57

43

TOTAL

57

43

Fonte: UEFS/PROEX, 2012.

TABELA 15 - RESUMOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO INSTITUCIONAIS, 2012
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS
AÇÕES

PROGRAMAS

QUANTIDADE

ESTUDANTES

PROFESSORES

SERVIDORES TÉCNICOS

MEMBROS
DA COMUNIDADE EXTERNA

32

91

173

20

33

104

266

400

36

134

CURSOS

22

20

41

4

25

EVENTOS

65

-

-

-

-

223

377

614

60

192

PROJETOS

TOTAL

Fonte: UEFS/PROEX, 2012

ESTIMATIVA DE
PÚBLICO ATENDIDO

63.673

TABELA 16 - RESUMOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO INTERISTITUCIONAIS, 2012
ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS
PROGRAMA/PROJETO

ESTUDANTES

PROFESSORES

SERVIDORES TÉCNICOS

MEMBROS DA
COMUNIDADE
EXTERNA

MUNICÍPIOS

PESSOAS

Todos Pela Alfabetização
- TOPA

5

21

5

963

21

11.516

Universidade Para Todos
- UPT

118

12

4

17

3

1.690

TOTAL

123

33

9

980

24

13.206

Fonte: UEFS/PROEX, 2012.
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TABELA 17 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO DISTRIBUIDAS POR EIXO TEMÁTICO PROEX, 2012
EIXO TEMÁTICO

PROGRAMAS

PROJETOS

CURSOS

EVENTOS

TOTAL

Educação

9

35

12

20

76

Tecnologia e Produção

2

10

1

15

28

Meio Ambiente

2

11

1

3

17

Cultura

1

7

2

10

20

Comunicação

0

3

0

0

3

Direitos Humanos e Justiça

0

10

0

6

16

Saúde

17

27

5

11

60

Multidisciplinar

1

1

0

0

2

Trabalho

0

0

1

0

1

TOTAL

32

104

22

65

223

Fonte: UEFS/PROEX, 2012

TABELA 18 - VISITAÇÃO PÚBLICA NOS MUSEUS E GALERIAS 2010 - 2012
ANOS / PÚBLICO

GALERIA / MUSEU

2010

2011

2012

Galeria de Arte Carlo Barbosa

3.404

2.284

2049

Museu-Galeria Caetano Veloso

1.587

100

0

Museu Regional de Arte - MRA

6.394

1.501

0

TOTAL

11.385

3.885

2049

Fonte: UEFS / CUCA, 2012.

TABELA 19 - HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA SETORIAL PIERRE KLOSE E ERNESTO SIMÔES
FEIRA DE SANTANA, 2012
ANOS

ATIVIDADES

2010

2011

2012

Fluxo

2.982

2.105

1983

Consulta

6.342

4.815

4956

9.324

6.920

6939

TOTAL

Fonte: UEFS/CUCA/BSPK, 2012

TABELA 20 - ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CUCA,2012
ATIVIDADE

QTDE

PÚBLICO ESTIMADO

Viva o Teatro

2

540

Mostra de Cenas

4

1100

Quinta na Toca

2

400

FENATIS

7

11570

SETOCA

2

2740

Intervenção Urbana – Arte Efêmera

1

550

Aula Pública de Dança

1

1200

Forrolé

1

1800

Espetáculo de Encerramento do ano

6

6000

Eleição da Rainha do Bando Anunciador

1

260

Aula Pública da OCA

2

400

Workshop Vídeo

1

12

Encerramento das Oficinas

2

550

Natal – Som, Luz e Cor

2

800

Projeto 5 e Meia

4

200

Concerto do Grupo de Câmara

1

100

107

OBJETIVOS

Identificar e promover artistas e
formas de expressão da cultura
popular.

ATIVIDADE

QTDE

PÚBLICO ESTIMADO

XII Enccuca – Encontro de Corais do Cuca e concerto da Primavera

1

150

Esses Cariocas

1

150

Mater Class com o pianista Marcelo Dias

2

140

Resultado das Oficinas do Seminário de Música

2

140

Audições Finais do Curso Básico

3

210

Audição Didática de Piano

1

30

Comemoração pelos 50 Anos do Seminário de Música

1

70

Recital de Formatura de Piano

1

100

Recital da turma de violoncelos

1

40

Concerto de Natal

1

80

Exposição Obras Consignadas

1

104

Exposição Inspirações

1

187

Exposição New York Street Scenes

1

345

Exposição Tomar uma Coca-Cola com você

1

146

Exposição Habitar

1

890

Exposição Transitando do Recôncavo ao Sertão

1

377

Festival de Sanfoneiros

1

2000

Tributo a Luiz Gonzaga

1

700

TOTAL

61

34081

Fonte: UEFS/CUCA, 2012

OBJETIVOS

Identificar e promover artistas e
formas de expressão da cultura
popular.

TABELA 21 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS - CUCA, 2012
OBJETIVO

GRUPOS INSCRITOS

PÚBLICO
ESTIMADO

PARTICIPANTES

Caminhada do Folclore

Valorizar e preservar as diversas
formas de manifestação da cultura
popular.

106

25.000

4.480

Bando Anunciador

Oportunizar a discussão dos valores e da identidade cultural da
cidade.

—*

6.000

6.000

Aberto do Cuca

Disponibilizar à comunidade os espaços do CUCA e das Instituições
parceiras para o desenvolvimento
de diversas atividades artísticas e
culturais.

89

2.300

89

Festival de Sanfoneiros

Manter acesa a tradição do sanfoneiro na cultura nordestina

56

1.700

56

Tributo a Luiz Gonzaga

Homenagear um dos mais importantes músicos do país

—*

700

700

251

35.700

11.325

EVENTOS

TOTAL

Fonte: UEFS/CUCA, 2012.

* O Bando Anunciador, Aberto do CUCA, Tributo a Luiz Gonzaga e Dia Internacional da Animação, 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.
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TABELA 22 - COMPARATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS - CUCA, 2011-2012
GRUPOS INSCRITOS
EVENTOS

PÚBLICO ESTIMADO

PARTICIPANTES

2011

2012

2011

2012

2011

2012

106

25.000

25.000

3.393

4.100

2.600

6.000

2.600

6.000

Caminhada do Folclore

106

Bando Anunciador

—*

Aberto do Cuca

—*

89

1.900

2.300

1.900

89

Festival de Sanfoneiros

42

56

1.500

1.700

1.500

56

Tributo a Luiz Gonzaga

—*

—*

500

700

500

700

Dia Internacional da Animação

—*

—**

400

—**

400

—**

TOTAL

148

251

31.900

37.712

12.304

12.957

Fonte: UEFS/CUCA, 2012.

* O Bando Anunciador, Aberto do CUCA, Tributo a Luiz Gonzaga e Dia Internacional da Animação, 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.

TABELA 23 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO ABERTO DO CUCA 2012
ÁREA

ATIVIDADE

NÚMERO

Exposições

8

Feira de Artesanato

2

Intervenções urbanas

2

Oficina de Confecção de Bonecas

1

Oficinas de Pintura

5

Oficinas de Reciclagem

2

Oficina de xilogravura

1

Oficina de Cerâmica

1

Oficina de Desenho

1

Artes Visuais

23

Total
Música

Apresentações de recital

6

Shows

27
33

Total
Teatro

Espetáculos

8

Aulas Pública de teatro

1

Espetáculos

16

Aula Pública de Dança

1

9

Total
Dança

17

Total
Mostra de cinema e vídeo

Literatura

Fonte: Direção do CUCA

Documentário

1

Exibição de Filmes

4

Total

5

Lançamento de Livros e Periódicos

1

Literatura de Cordel

1

Total

2

TOTAL GERAL

89

109

TABELA 24 - DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR SETOR 2012
ATIVIDADE

OBJETIVO

PÚBLICO

Seminário de Música

Desenvolver atividades de iniciação e formação musical junto à
comunidade.

1410

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.

9000

Coordenação de Teatro

Desenvolver oficinas no campo das artes dramáticas, voltadas
para o público infantil, adolescente e adulto, inclusive em caráter profissionalizante.

16350

Desenvolver o intercâmbio e a formação artística, no campo
das artes plásticas, caracterizando-se como um ambiente faOficina de Criação Artística – OCA vorável à inovação, através de experiências artísticas contemporâneas, em diálogo com o patrimônio material e imaterial da
região em que está inserida.
Museu Regional de Arte - MRA

Galeria de Arte Carlo Barbosa

Museu Galeria Caetano Veloso

962

Contribuir com o processo de formação educacional de jovens
e crianças, valendo-se do Museu como espaço educativo-didático.

*

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 artístico, fazendo valer assim seu papel de
instrumentos de promoção da inserção social auto-sustentada
da classe artística, em Feira de Santana e Santo Amaro.

2.049

*
29.771

TOTAL

Fonte: CUCA, 2012.

TABELA 25 - EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CUCA 2011-2012
EVENTOS EM 2011

NATUREZA DO EVENTO

TOTAL GERAL

GRATUITOS

PAGANTES

2011

2012

Acadêmico **

33

51

124

84

Cultural *

02

04

26

06

Outros ***

03

01

16

04

TOTAL

38

56

166

94

Fonte: UEFS/CUCA, 2012.

TABELA 26 - BOLSA TRABALHO ARTE E CULTURA OFERTADA EM 2011- 2012
Nº DE BOLSAS

BOLSA

Programa Institucional Bolsa Trab. Arte e Cultura
Fonte: UEFS/CUCA, 2012.

TOTAL

2011

2012

35

35

35

35

TABELA 27 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NAS LINHAS DE PESQUISA DEFINIDAS (ESTRELAS E GALÁXIAS)
PRODUÇÃOCIENTÍFICA

TIPO DE PUBLICAÇÃO

ANO
2011

2012

Artigos Científicos

Revistas Internacionais

1

2

Resumos Científicos

Congressos Nacionais

3

3

4

5

Fonte: UEFS/DFIS/OAA, 2012.

TOTAL
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TABELA 28 - DEMONSTRATIVO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, 2012
ENTIDADE FINANCIADORA

PROJETO
Economia Verde e Sustentabilidade no Museu Antares de Ciência e Tecnologia

VALOR (R$)

FAPESB

9.950,00

XXV EREA: Encontro Regional de Ensino de Astronomia (Professores dos Ensinos
Fundamental e Médio)

CODES/SEC

15.000,00

Galáxias Peculiares: Continuidade do Projeto de Longo Prazo no Observatório do
Pico dos Dias (LNA/MCTI)

FAPESB/UEFS

9.500,00

TOTAL

34.450,00

Fonte: UEFS/OAA/MACT, 2012.

TABELA 29 - DEMONSTRATIVO INTERCÂMBIO ESTUDANTIL, 2012
PERÍODO

NÚMERO DE ESTUDANTES

2012.1

2012.2

38

65

INSTITUIÇÃO

10

Universidade de Évora

9

Universidade de Coimbra

15

Universidade Técnica de Lisboa

2

IPB

2

Universidade Santiago de Compostela

6

Universidade de Évora

16

Universidade Técnica de Lisboa

4

Universidade do Minho

11

Universidade de Coimbra

1

IPB

3

Universidade de Rennés

3

Universidade Murcia

1

Universidade de Jaen

1

Universidade de Cantabria

1

Universidade Alicante

1

Universidade del Pais Vasco

PAÍS

Portugal

Espanha

Portugal

França

Espanha

1

Universidade Cádiz

1

Universidade do Nordeste da Argentina

1

Universidade de Buffalo

EUA

1

Universidade Wiscosin

EUA

1

U. North Carolina

9

Universidade Sapienza di Roma

1

Universidade Aberdeen

Reino Unido

2

U. Van Hall Larenstein

Holanda

Fonte: UEFS/AERI,2012
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Argentina

Itália

TABELA 30- EVENTOS REALIZADOS PELA AERI EM 2012
EVENTO

CARACTERÍSTICAS

REALIZAÇÃO

IV Workshop Internacionalização Universitária

Atividade realizada com o objetivo de estimular a comunidade acadêmica a refletir ações voltadas à implantação de uma política de
internacionalização na UEFS, possibilitando o intercâmbio de conhecimento e de experiências que fomentem a qualidade acadêmica e a
relevância social do ensino superior.

jun/12

III Feira de Mobilidade Estudantil

Espaço coletivo de socialização de agentes de fomento e intercâmbio.

jun/12

Cafés Palestras

Evento bimestral que objetiva socializar experiências exitosas, compartilhar idéias e saberes.

mai/julh/set/nov/12

Palestra

Visita do Cônsul americano para discorrer sobre a eleição nos Estados Unidos

out/12

XVI Reunião Anual
da Regional Nordeste do FAUBAI

Encontro de capacitação técnica sobre assuntos relacionados à cooperação internacional. Esta edição foi realizada UEPB.

set/12

Fonte: UEFS/AERI,2012

TABELA 31 - CONVÊNIOS NACIONAIS VIGENTES AERI, 2012
INSTITUIÇÃO

OBJETO/OBJETIVO

VIGÊNCIA

Termo de Cooperação a ser desenvolvido
por meio de projetos ou ações.

07/03/2008 a 07/03/2013

Estabelecer cooperação acadêmico-cienSociedade Mineira de Cultura com a intervetífica, nas áreas da pesquisa, do ensino e
niência da Pontificia Universidade Católica da extensão, promovendo o intercâmbio
PUC
discente e docente.

16/09/2008 a 16/09/2013

Associação Guardiã da Apa do Pratigi/AGIR Cooperação Técnico-cientifica com vistas
- renovação
à Promoção de estudos e pesquisas.

12/03/2013 - 12/03/2016

Banco Santander Brasil

Estabelecer intercâmbio de estudantes
de graduação para incrementar a qualidade de formação dos alunos das instituições de ensino participantes.

23/05/2013 – 31/12/2014

Number One Inglês Completo/Curso Galileu

Concessão de desconto sobre valor normal das parcelas relativas aos cursos de
inglês ministrados na Unidade FSA, a alunos, professores e servidores da UEFS;

Dezembro/2012 – Dezembro/2013

Plantações Michelin da Bahia

Realização do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Dr. Sérgio Ricardo Andena,
professor da Universidade Estadual de
Feira de Santana, vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana.

17/01/2013 -17/01/2015

Universidade Federal de Juiz de Fora

Estabelecer intercâmbio, em mutua colaboração, por docentes e discentes, em
programas de pós-graduação e pesquisas.

13/07/2012 – 13/07/2017

Prefeitura Municipal de Jacobina

Fonte: UEFS/AERI, 2012.
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TABELA 32 - CONVÊNIOS INTERNACIONAIS VIGENTES AERI, 2012
INSTITUIÇÕES

PAÍS

OBJETO/OBJETIVO

Universidad Nacional
del Nordeste – UNNE
(Argentina)

ARGENTINA

1- Fomentar intercâmbio de informações acadêmicas de graduação e pós-graduação; 2- Transferência de conhecimento e experiência nas áreas de Ciências
da Terra, Ciências Biológicas, Humanas e Filosofia, Econômicas, Ambientais,
Ciências Sociais, Tecnologia, Informática, Educação, Letras, Artes e Saúde; 3Intercâmbio docente; 4- Intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação; 5- Fomentar a realização de ações conjuntas de pesquisa.

Universität Salzburg

AUSTRIA

1- Intercâmbio de materiais de educação e pesquisa, publicações e informações acadêmicas; 2- Intercâmbio de professores e pesquisadores; 3- Pesquisa
conjunta e reuniões para educação e pesquisa; 4- Intercâmbio Estudantil.

BELGICA

: 1- Intercâmbio de publicações e documentação científico-pedagógica; 2- Intercâmbio de professores e pesquisadores para atividades de ensino e pesquisa;
3- Organização conjunta de congressos, colóquios e seminários; 4- Publicações conjuntas

BENIN

1- Intercâmbio docente, discente e de pesquisadores; 2- Atividades de pesquisa
conjuntas; 3- Colaboração e participação em seminários e encontros acadêmicos; 4- Troca de material didático e de outras informações; 5- Programas
acadêmicos especiais.

Université Catholique
de Louvain – UCL
(Bélgica

University in Abomey-Calavi

Université
Marien
Ngouabi (Congo)
CONGO

1- Mobilidade estudantil; 2- Intercâmbio de professores e pesquisadores; 3-Organização conjunta de seminários, colóquios e congressos e outras manifestações científicas; 4- Intercâmbio de informações sobre a prática docente e de
pesquisa; 5- Intercâmbio de publicações de natureza científica e técnica; 6- Publicação mútua de livros e autores de documentos científicos e didáticos.

Université de Lubumbashi (Congo)

Union Nacional de Arquitectos e Ingenieros
de la Construccion –
UNAICC (Cuba)

Instituto Nacional Alejandro de Humboldt
(Cuba)

Universidad
güey (Cuba)

1- Cooperação técnica e científica nas áreas de ensino, pesquisa, extensão
e profissional; 2- Intercâmbio de professores, pesquisadores e estudantes; 3Realização de estudos e pesquisas, consultorias, estágio e outras atividades
acadêmicas

CUBA

CANADÁ

Michigan State University
University of North
Carolina – School of
Public Health (EUA)

1- Atividade de pesquisa conjunta; 2- Cooperação pedagógica; 3- Intercâmbio
de estudantes, professores e pesquisadores; 4- Intercâmbio de documentos
científicos e de ensino; 5- Participação em seminários e encontros acadêmicos;
6- Apoio à gestão universitária; 7- Design e geração de intercâmbio de informação e documentação de caráter acadêmico, científico, tecnológico, pedagógico
e projetos de pesquisa; 8- Confecção, direção e condução de dissertação de
Mestrado e Tese de Doutorado em ramos afins.
1- Atividade de pesquisa conjunta; 2- Cooperação pedagógica; 3- Intercâmbio
de estudantes, professores e pesquisadores; 4- Intercâmbio de documentos
científicos e de ensino; 5- Participação em seminários e encontros acadêmicos; 6- Apoio à gestão universitária.

Cama-

Université Du Québec
à Montreal

1- Intercâmbio discente e docente; 2- Atividades conjuntas de pesquisa; 3- Organização e participação em seminários e colóquios; 4- Intercâmbio de materiais de ensino e publicações científicas; 5- Intercâmbio de informações científicas e técnicas; 6- Intercâmbio de experiências em matéria de administração e
gestão universitária; 7- Programas conjuntos de formação; 8- Co-tutela de teses
de doutorado entre as duas instituições.

EUA

1- Cooperação mútua nas áreas de ensino e pesquisa; 2- Intercâmbio de estudantes.
Intercâmbio de professores e pesquisadores; 2- Pesquisa conjunta e reuniões
para educação e pesquisa; 3- Intercâmbio de materiais de educação e pesquisa, publicações e informações acadêmicas.
1- Fomentar intercâmbio de informações e programas acadêmico-científicos;
2- Estabelecer relações acadêmicas, científicas e culturais entre ambas as instituições, nos campos da docência, pesquisa e extensão universitária.
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INSTITUIÇÕES
Universidade Santiago
de Compostela (Espanha)

PAÍS

ESPANHA

OBJETO/OBJETIVO
- Intercâmbio de professores para docência em graduação e pós-graduação;
2- Intercâmbio estudantil da graduação e pós-graduação; 3- Participação de
professores e pesquisadores em projetos e programas de pesquisa; 4- Desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos e eventos acadêmicos.

Universidad de Cantabria (Espanha)
Université de Montpelier II (França)

1- Mobilidade estudantil, de formadores, professores pesquisadores de ambas
as instituições na formação de professores; 2- Pesquisa em Didática; 3- Organização de Colóquios e Seminários;

Université Rennes II
(França)

1- Intercâmbio de estudantes e professores-pesquisadores

Université Pierre Mendès France, Grenoble
II (França)

FRANÇA

1- Intercâmbio de equipes (docentes-pesquisadores, pesquisadores, doutorandos e equipe técnica-administrativa); 2- Intercâmbio Estudantil (Graduação,
Pós-graduação e Doutorado); 3- Criação de programas de ensino e/ou pesquisa em conjunto.

Université de Cergy
Pontoise
Università degli Studi di Firenze – UNIFI
(Itália)

ITÁLIA

Universidad de Guadalajara

- Intercâmbio de visita entre docentes e pesquisadores; 2- Intercâmbio de
publicações e informações; 3- Intercâmbio estudantil da graduação e pós-graduação.
1- Mobilidade de estudantes de licenciatura e pós-graduação, pesquisadores e
professores; 2- Estágio de pós-doutorado; 3- Desenvolvimento de projetos de
pesquisa conjunta.

Universidad Veracruzana (México)
Universidad Nacional
Autónoma de México –
UNAM (México)

1- Intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores; 2- Estágios práticos; 3- Organização de eventos acadêmicos.

MÉXICO

1- Intercâmbio de professores, pesquisadores e estudantes; 2- Intercâmbio de
informações e materiais.
1- Mobilidade de estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e
professores; 2- Estágio de pós-doutorado; 3- Desenvolvimento de projetos de
pesquisa conjunta.
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INSTITUIÇÕES

PAÍS

OBJETO/OBJETIVO

Universidade Autônoma de Lisboa – Portugal

1- Intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2- Intercâmbio Estudantil; 3- Desenvolvimento de programas, projetos, pesquisas e eventos acadêmicos; 4Estágios Práticos.

Universidade de Coimbra (Portugal)

1- Intercâmbio docente e estudantil; 2- Pesquisas conjuntas, eventos científicos; 3- Realização de publicações conjuntas.

Universidade de Évora
(Portugal)

1- Intercâmbio docente e estudantil; Elaboração conjunta de programas de
pós-graduação; 3- Programas de pesquisa e de formação cultural e científica.
1- Intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2- Intercâmbio Estudantil; 3- Intercâmbio de professores para docência em cursos de graduação (1º ciclo) e
pós-graduação (2º e 3º ciclos); 4- Desenvolvimento de programas, projetos e
pesquisas; 5- Cooperação em programas de formação de pessoal técnico e de
pesquisa.

Universidade do Minho (Portugal)

Universidade do Porto
– Faculdade de Engenharia – FEUP (Portugal)

1- Cooperação acadêmica nas áreas de Engenharia Civil e Ambiental; 2-Intercâmbio de estudantes de Pós-graduação, docentes-pesquisadores; 3- Projetos
PORTUGAL de pesquisa comuns em campos específicos.

Instituto Politécnico de
Bragança – IPB (Portugal)

1- Cooperação no âmbito da Pesquisa e Docência; 2- Cooperação técnica; 3Projetos conjuntos; 4-Intercâmbio docente e estudantil; 5- Intercâmbio de documentação e informação.

Universidade Trás os
Montes e Alto Douro –
UTAD (Portugal)

1- Intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2- Intercâmbio Estudantil; 3- Capacitação docente; 4- Desenvolvimento de programas, projetos e pesquisas.

Instituto
Politécnico
do Cávado e do Ave –
IPCA (Portugal)

1- Mobilidade Estudantil, Docente e de Pesquisadores;

Universidade Técnica
de Lisboa – UTL (Portugal)

: 1- Cooperação no âmbito da Pesquisa e Docência; 2- Cooperação técnica;
3- Projetos conjuntos; 4-Intercâmbio docente e estudantil; 5- Intercâmbio de
documentação e informação.

Instituto Superior de
Educação e Ciências

1- Intercâmbio de docentes e pesquisadores; 2- Intercâmbio Estudantil; 3- Capacitação docente; 4- Desenvolvimento de programas, projetos e pesquisas.

Universidad Ort Uruguai

URUGUAI

1- Mobilidade de estudantes de licenciatura e pós-graduação, pesquisadores e
professores; 2- Estágio de pós-doutorado; 3- Desenvolvimento de projetos de
pesquisa conjunta.

COMBIOSERVE – Em
rede (Áustria, Reino
Unido, Espanha, HoÁustria, Reino Unido, Espanha, Holanda, Bolívia, México e Brasil.
landa, Bolívia, México
e Brasil)

Fonte: UEFS/AERI, 2012

TABELA 33 - COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CERIMONIAL - 2012
EVENTOS COBERTOS

TIPOS DE COBERTURA

Aula Magna 2012.1

Organização, convite, recepção, condução do evento

Posse de Servidor

Organização, pauta e abertura do evento

Posse Diretor Departamento

Organização, pauta e abertura do evento

Seminário Violência na Escola

Organização, pauta e abertura do evento

Posse Coordenador Colegiado

Organização, pauta e abertura do evento
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EVENTOS COBERTOS

TIPOS DE COBERTURA

3º CNEU Congresso de Extensão

Organização, pauta e abertura do evento

Fórum de Pró-Reitores

Organização, pauta e abertura do evento

Lançamento de Livros (Ed. UEFS)

Organização, pauta e condução do evento

Inicio do Bloco de Formaturas 2011.2

Organização Geral do Evento

Formatura Sem solenidade – 2011.2

Organização, pauta e condução do evento

Aniversário da UEFS – 36 anos

Envio de convites, organização do evento e da pauta, recepção e condução do evento.

II COBESA (Congresso Baiano de Eng. Sanitária e Ambiental

Envio de convites, organização do evento e da pauta, recepção e condução do evento

5 ª Feira do Livro

Organização, pauta, abertura e condução do evento.

Inauguração do LABOTEC/3

Organização, pauta e abertura do evento

Iº Workshop Palma Forrageira

Organização, pauta e abertura e condução do evento

Solenidade Academia de Medicina

Assessoria ao Reitor

Aula Inaugural do Semestre. 2011.2

Organização, convite, recepção, condução do evento

Seminário Psicanálise

Assessoria ao Vice- Reitor

Congresso de Música

Organização, pauta, recepção, condução do evento.

5º ANAPEL

Organização, pauta e abertura e condução do evento

VIII Feira do Semi-Árido

Envio de convites, organização do evento e da pauta, recepção e condução do evento.

Aula Inaugural de Direito para SMT

Condução do Evento, pauta, recepção e abertura.

Inicio do Bloco de Formaturas 2012.1

Organização Geral do Evento

Formatura sem Solenidade

Organização, pauta e abertura do evento

7º Simpósio do Idoso da 3ª idade

Organização, pauta e abertura do evento

Fonte: UEFS/GABINETE DA REITORIA, 2012.

TABELA 34 - DESPESAS DE SERVIÇOS SOB A GESTÃO DO GABINETE DA REITORIA - 2012
SERVIÇOS

VALOR (R$)

Hospedagem

135.102,00

Alimentação

99.043,00

Passagens Aéreas

816.811,55

Coffe Break

111.745,00

Floricultura

4.203,00

Placas

2.194,00

Publicação de Atos Oficiais

254.989,55

Postagem de Correspondências

71.557,15

Lanches e Desjejum

68.833,30

TOTAL

1.564.478,55

Fonte: UEFS/GABINETE DA REITORIA, 2012.
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TABELA 35 - PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - PREGÃO PRESENCIAL, 2012
Nº

VALOR (R$) CONTRATADO

OBJETO

001/2012

Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos de
flores naturais para atendimento de demandas da UEFS.

75.000,00

002/2012

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção e fornecimento de bolsas para atender aos diversos eventos promovidos pela UEFS.

50.470,00

003/2012

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de camisas personalizadas para atender aos diversos eventos promovidos pela UEFS.

19.100,00

004/2012

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação com locação de materiais para o auditório central durante as
solenidades de formatura 2012.2 e demais eventos da UEFS.

70.999,97

005/2012

Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches para
o concurso da Prefeitura Municipal de Feira de Santana - PMFS.

10.761,00

006/2012

Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação
(almoço e jantar), serviço de buffet para atendimento de demanda desta
universidade.

293.400,00

007/2012

Prestação de serviços técnicos especializados de webdesignes.

008/2012

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 07 tipos de
lanches (servidos nos turnos da manhã, tarde ou noite), para atendimento
das demandas da uefs.

235.800,00

009/2012

Prestação dos serviços de fornecimento de lanches para o PROSEL 2012.2
e 2013.1.

52.546,00

010/2012

Contratação de empresa prestadora de serviços de hospedagem com café
da manhã, almoço, jantar e lanche para atender ao programa todos pela
alfabetização - TOPA.

326.910,00

012/2012

Contratação de locação de 02 containeres padrão modelo chuveiro.

11.000,00

014/2012

Aquisição de café torrado e moído.

28.320,00

016/2012

Fornecimento e instalação de móveis planejados do prédio do Programa de
Pós Graduação em Modelagem - PPGM.

48.455,00

019/2012

Aquisição de sandálias personalizadas.

15.500,00

TOTAL

12.800,00

1.251.061,97

Fonte: UEFS / GABINETE DA REITORIA/COPEL, 2012.

TABELA 36 - PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - PREGÃO ELETRÔNICO, 2012
Nº

OBJETO

001/2012

Prestação de serviço de fornecimento de passagens terrestres, intermunicipais e interestaduais.

002/2012

Aquisição de Brinquedos para Undec /Creche.

003/2012

Aquisição de Toners para reabastecimento dos estoques do almoxarifado central.
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VALOR (R$)
CONTRATADO
300.000,00
13.886,66
9.238,00

VALOR (R$)
CONTRATADO

Nº

OBJETO

004/2012

Aquisição de equipamentos destinados a montagem do Laboratório de Ciências Biológicas e Artes do Programa de Formação de Professores.

49.825,50

005/2012

Aquisição de material de consumo para atender demandas da Residência Universitária da UEFS

7.005,00

006/2012

Locação de 2 (dois) containeres padrão modelo chuveiro.

007/2012

Aquisição de condicionadores de ar

008/2012

Contratação de empresa para prestação de serviços instalação de lousas de vidro
nas salas de aula e laboratório didáticos da UEFS.

89.700,00

011/2012

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de softwares dos appliance firewall UTM e segurança de e-mails existentes.

28.690,00

012/2012

Aquisição de hodrômetro

10.104,50

013/2012

Aquisição de cartuchos e tonners

014/2012

Aquisição de pincel para quadro branco.

015/2012

Contratação de empresa especializada nos serviços de impressão e reprografia com
operador.

395.640,00

016/2012

Aquisição de material permanente para o curso de licenciatura em educação física.

14.280,00

017/2012

Aquisição de material de escritório para abastecer o estoque do almoxarifado central.

60.195,00

018/2012

Aquisição de material de uso odontológico em atendimento a demanda do almoxarifado de odontologia e do SESU-Odonto.

22.880,00

019/2012

Aquisição de papel toalha

16.680,00

020/2012

Aquisição de papel apergaminhado e papel couche

14.500,00

021/2012

Contratação de serviços de conservação e limpeza.

4.404.399,96

023/2012

Aquisição de cadeiras universitárias

024/2012

Aquisição de estantes e acessórios para biblioteca central da UEFS

54.654,50

025/2012

Aquisição material elétrico

17.928,00

026/2012

Aquisição de papel alcalino formato A4 cor branca.

90.300,00

027/2012

Aquisição de material para tratamento de água da piscina do parque esportivo, dos
poços das cantinas e do restaurante universitário.

19.350,00

029/2012

Contratação empresa especializada para serviço rastreamento.

13.886,60

030/2012

Aquisição de software para a Assessoria Especial de Informática - AEI.

23.400,00

033/2012

Aquisição de estantes para o Museu de Zoologia da UEFS

11.400,00

035/2012

Aquisição material hidraulico e ferragens

19.606,60

038/2012

Aquisição livros para Biblioteca Central.

371.007,73

040/2012

Aquisição condicionadores de ar para assegurar a regulação da temperatura da umidade, da limpeza e da distribuição de ar nos ambientes da UEFS.

121.332,72

041/2012

Aquisição de cadeiras para auditório do prédio do programa pós graduação modelagem e ciência da terra e ambiente da UEFS.

36.699,60

042/2012

Serviço de instalação de losas de vidro nas salas de aula e laboratório didáticos para
a UEFS.

139.922,40

10.057,00
110.501,90

166.330,80
5.412,00

236.748,00

TOTAL

6.885.562,47

Fonte: UEFS / GABINETE DA REITORIA/COPEL, 2012.
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TABELA 37 - PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - CARTA CONVITE, 2012
VALOR (R$)
REFERENCIAL

Nº CC

OBJETO

CC 01

Obra Civil de Pavimentação do Galpão I do
Restaurante – Uefs

72.782,10

CC 02

Serviço de Sinalização Viária Horizontal e Vertical

52.271,56

CC 03

Obra Civil de Conclusão da Ampliação do Laboratório De Estruturas – Labest

93.603,54

CC04

Obra Civil de Construção da Casa de Compressores para a Clinica de Odontologia da Uefs

94.571,82

VALOR (R$)
ADJUDICADO

VALOR (R$)
ECONOMIZADO

80.060,31

7.278,21

K= 1,10

(+) 10%

56.975,99

4.704,43

K= 1,09

(+) 9%

86.115,26

7.488,28

K= 0,92

(-) 8 %

84.168,92

10.402,90

K= 0,89

(-) 11 %

Fonte: UEFS / GABINETE DA REITORIA/COPEL, 2012.

TABELA 38 - PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - TOMADA DE PREÇOS, 2012
VALOR (R$)
REFERENCIAL

Nº TP

OBJETO

TP 01

Contratação de Empresa Especializada em Elaborar e Reproduzir Provas Inéditas do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior de 2012.2
da Uefs

TP 02

Contratação de Empresa Especializada em Elaborar e Reproduzir Provas Inéditas do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior de 2013.1
da Uefs

TP 03

Obra Civil de Construção do Laboratório de Caracterização Estrutural – Laces

TP 04

Instalação do Sistema de Ar Condicionado do Auditório Central da Uefs

VALOR (R$)
ADJUDICADO

120.000,00

120.000,00

200.948,94

160.500,00

VALOR (R$)
ECONOMIZADO
0
40.448,94
(-) 20,13 %

352.200,46

309.936,40

42.264,06
(-) 12 %

514.467,38

452.731,29

61.736,09
(-) 12 %

Fonte: UEFS / GABINETE DA REITORIA/COPEL, 2012.

TABELA 39 - PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS - CONCORRÊNCIA, 2012
Nº CP

CP 01

VALOR (R$)
REFERENCIAL

OBJETO

Concessão Remunerada de Uso do Espaço Físico do (RU) para Fornecimento Exclusivo de
Refeição (café da manhã, almoço e jantar)

Fonte: UEFS / GABINETE DA REITORIA/COPEL, 2012.
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VALOR (R$)
ADJUDICADO

Receita =
2.500,00

Receita =
2.500,00

Despesa=
3.900.542,00

Despesa=
3.864.850,00

VALOR (R$)
ECONOMIZADO
Receita = 0,00
Despesa =
35.692,00
(-) 0,92 %

TABELA 40 - DEMONSTRATIVO DO RESUMO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO (EM R$) - UEFS 2012
CLASSIFICAÇÃO

FONTES

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO FINAL

Pessoal e Encargos

Tesouro

139.316.000,00

142.520.792,00

142.518.530,48

99,9984%

139.316.000,00

142.520.792,00

142.518.530,48

99,9984%

24.808.000,00

29.197.985,00

29.185.032,29

99,9556%

871.000,00

1.932.579,00

1.012.292,99

52,3804%

25.679.000,00

31.130.564,00

30.197.325,28

97,0022%

Tesouro

13.264.000,00

14.171.919,00

14.103.806,57

99,5194%

Outras Fontes

10.537.000,00

15.170.280,00

5.597.647,72

36,8988%

23.801.000,00

29.342.199,00

19.701.454,29

67,1438%

177.388.000,00

185.890.696,00

185.807.369,34

99,9552%

11.408.000,00

17.102.859,00

6.609.940,71

38,6482%

188.796.000,00

202.993.555,00

192.417.310,05

94,7899%

PESSOAL E ENCARGOS
Manutenção

Tesouro
Outras Fontes

MANUTENÇÃO
Ações do PPA

AÇÕES DO PPA
Tesouro
Outras fontes
TOTAL

EXECUTADO

%

Fonte: UEFS/ASPLAN/SICOF, 2012.

TABELA 41 - DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO – OUTRAS FONTES (EM R$) UEFS 2012

CLASSIFICAÇÃO

FONTE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO FINAL

EXECUTADO

%

Manutenção

40

871.000,00

1.932.579,00

1.012.292,99

52,38%

871.000,00

1.932.579,00

1.012.292,99

52,38%

40

9.242.000,00

9.242.000,00

3.939.102,67

42,62%

61

1.095.000,00

5.585.653,00

1.566.370,88

28,04%

63

200.000,00

200.000,00

6.532,30

3,27%

66

0,00

142.627,00

85.641,87

60,05%

AÇÕES DO PPA

10.537.000,00

15.170.280,00

5.597.647,72

36,90%

TOTAL

11.408.000,00

17.102.859,00

6.609.940,71

38,65%

MANUTENÇÃO

Ações do PPA

Fonte: UEFS/ASPLAN, 2012.

TABELA 42 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL (EM R$) UEFS 2012

CLASSIFICAÇÃO

VALORES EXECUTADOS

%

GASTOS COM PESSOAL

155.346.915,10

81

PESSOAL E ENCARGOS

142.587.672,15

74

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

12.759.242,95

7

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

31.950.344,25

16

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

187.297.259,35

97

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

5.120.050,70

3

192.417.310,05

100

TOTAL

Fonte: UEFS/ASPLAN/SICOF Gerencial, 2012.
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121
233.390,00
233.390,00
419.229,00
419.229,00
212.000,00

Capacitação de Profissionais de Ensino Superior –
UEFS

Profissional de Ensino Superior Capacitado

Desenvolvimento de Ações de Interação da Universidade e Sociedade

Ação Desenvolvida

Publicidade de Utilidade Pública – Processo Seletivo
da UEFS

Campanha Realizada

2671

3937

3987

3822

4125

3049

212.000,00

847.440,00

Curso de Pós-Graduação em funcionamento

3967

2.983.931,00

142.788,00

847.440,00

Auditório Universitário Construído

3975

142.788,00

Gestão de Atividades do Ensino de Pós-Graduação –
UEFS

Construção do Auditório Central – UEFS

1779

2.014.420,00

2648

Unidade Universitária Equipada

3979

2.014.420,00

2.983.931,00

Equipamento de Unidades universitárias – UEFS

1752

610.192,00

Unidade Universitária Construída

Unidade Universitária Recuperada

3979

610.192,00

3974

Recuperação de Unidades universitárias-UEFS

1745

348.090,00

Construção de Unidades Universitárias – UEFS

Unidade Universitária Ampliada

3973

348.090,00

ORÇADO

1787

Ampliação de Unidades universitárias-UEFS

DESCRIÇÃO

1743

PRODUTO

AÇÃO/

TABELA 43 - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE PROJETOS - UEFS 2012

137.169.12

137.169,12

361.573,39

361.573,39

170.382,72

170.382,72

496.078,75

496.078,75

1.386.752,83

1.386.752,83

142.766,91

142.766,91

1.159.616,19

1.159.616,195

610.190,19

610.190,18

248.089,06

248.089,06

EMPENHADO

137.169,12

137.169,12

325.139,39

325.139,39

170.382,72

170.382,72

469.256,05

469.256,05

550.568,62

550.568,62

103.435,91

103.435,91

903.122,99

903.122,99

280.279,13

280.279,13

240.517,06

240.517,06

PAGO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

64,70

64,70

86,25

86,25

73,00

73,00

58,54

58,54

46,47

46,47

99,99

99,99

57,57

57,57

99,99

99,99

71,27

71,27

%
EXEC.

60
-

60
1

2

2

6

6
-

-

196

196
-

-

36

36
-

-

-

2

7

8

12

-

-

-

3

4

-

-

EXECUTADO

-

PREVISTO

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

1

-

-

-

1

-

1

-

EM
CURSO

EXECUÇÃO FÍSICA

100

-

100

-

100

-

100

-

17

-

-

-

100

-

87,5

-

75

-

%
EXEC.
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1.450.180,00
1.450.180,00
110.647.109,00
110.647.109,00
4.450.807,00

Gestão de Ações de Assistência ao Estudante Universitário – UEFS

Aluno Universitário Assistido

Administração de Pessoal e Encargos do Magistério
Superior – UEFS

Grupo Ocupacional a Serviço da População

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

Grupo Ocupacional a Serviço da População.

4201

3948

4507

4501

4511

4501

246.145,00
2.900.000
2.900.000
1.953.879,00

Unidade Universitária Atendida.

Gestão das Atividades de Pesquisa- – UEFS

Pesquisa Desenvolvida

Gestão das Atividades de Extensão – UEFS

Ação de extensão desenvolvida

Gestão do Acervo do Sistema de Bibliotecas-UEFS

Acervo Atualizado

Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Jovens e
Adultos- UEFS

Programa Apoiado

Apoio a Formação de Profissionais de Educação Básica-UEFS

4649

4517

3724

4518

4651

4520

5026

5152

3599

5161

246.145,00

975.100,00

975.100,00

1.276.103,00

1.276.103,00

3.059.695,00

Funcionamento das Atividades Acadêmicas – UEFS

4515

3.059.695,00

4.450.807,00

1.201.000,00

Curso de Graduação em Funcionamento

3968

1.201.000,00

ORÇADO

Gestão das Atividades do Ensino de Graduação –
UEFS

DESCRIÇÃO

4145

PRODUTO

AÇÃO/

709.680,22

670.684,43

670.684,43

245.781,19

245.781,19

890.437,77

890.437,77

1.193.319,10

1.193.319,10

2.907.702,39

2.907.702,39

4.449.549,67

4.449.549,67

110.646.805,38

110.646.805,38

1.450.111,65

1.450.111,65

1.112.993,07

1.112.993,07

EMPENHADO

702.979,22

601.499,43

601.499,43

224.267,59

224.267,59

872.472,77

872.472,77

1.161.702,14

1.161.702,14

2.385.949,73

2.385.949,73

4.389.557,28

4.389.557,28

110.620.903,88

110.620.903,88

1.410.994,97

1.410.994,97

1.043.853,99

1.043.853,99

PAGO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

36,32

23,13

23,13

98,85

98,85

91,32

91,32

93,51

93,51

95,02

95,02

99,97

99,97

99,99

99,99

99,99

99,99

92,67

92,67

%
EXEC.

155
1

165
1

-

-

1

565

455

1

-

-

-

1

1

-

-

1

1
-

-

1

1
-

-

3.324

3.324
-

-

27

27
-

-

EXECUTADO

-

PREVISTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EM
CURSO

EXECUÇÃO FÍSICA

-

100

-

100

-

93,94

-

124,18

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

%
EXEC.
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2.209.360,00

1.022.750,00
998.680,00

Apoio ao Projeto Universidade para Todos – UEFS

Projeto Apoiado

Gestão de Processos Seletivos – UEFS

Processo Seletivo Realizado

Desenvolvimento do Ensino Superior – UEFS

Ensino Superior Desenvolvido

Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e de Inovação – UEFS

Projeto Desenvolvido

Promoção da Economia Criativa – UEFS

Ação Desenvolvida

Modernização dos Processos de Gestão Administrativa
–UEFS

Projeto Desenvolvido

Publicidade Institucional- Ações da UEFS

Ação Divulgada

5237

3497

6457

4389

7514

5027

5228

3084

5240

3822

5225

3084

4124

3502

Fonte: UEFS/ASPLAN/Siplan/2012.

423.013,00

Unidade Universitária Implantada

4652

43.000,00

43.000,00

998.680,00

1.022.750,00

2.209.360,00

423.013,00

2.720.000,00

2.720.000,00

903.000,00

903.000,000

148.814,00

148.814,00

Implantação de Unidades Universitárias

5229

1.953.879,00

ORÇADO

Projeto de Formação Apoiado

DESCRIÇÃO

4620

PRODUTO

AÇÃO/

42.158,87

42.158,87

998.679,17

998.679,17

723.512,34

723.512,34

1.589.867,99

1.589.867,99

49.191,31

49.191,31

1.607.859,18

1.607.859,18

672.758,75

672.758,75

124.600,00

124.600,00

709.680,22

EMPENHADO

42.158,87

42.158,87

637.983,71

637.983,71

645.531,42

645.531,42

1.049.416,02

1.049.416,02

41.642,35

41.642,35

1.600.505,68

1.600.505,68

603.421,25

603.421,25

124.600,00

124.600,00

702.979,22

PAGO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

98,04

98,04

99,99

99,99

70,74

70,74

71,96

71,96

11,63

11,63

59,11

59,11

74,50

74,50

83,73

83,73

36,32

%
EXEC.

1
1

1

43

43

1

-

-

-

2

7

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

6

4

-

-

-

4

-

2

2

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

-

-

EXECUTADO

PREVISTO

EM
CURSO

EXECUÇÃO FÍSICA

100%

-

100

-

100

-

28,57

-

100

-

100

-

100

-

-

-

100

%
EXEC.

TABELA 44 – DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DA UEFS EM 2012
DESCRIÇÃO

VALORES em R$

TESOURO
177.388.000,00

Receita Prevista Inicial

8.502.696,00

(+) Suplementação
Receita Prevista Final

185.890696.,00

Receita Arrecadada ou Recebida

185.807.369,34

Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial)

104,75%
185.807.369,34

Despesa Executada
Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida)

100,00%

OUTRAS FONTES
11.408.000,00

Receita Prevista

5.694.859,00

(+) Suplementação

17.102.859,00

Receita Prevista Final

5.263.636,46

Receita Recebida/Arrecadada
Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Inicial)

46,14%
6.609.940,71

Despesa Executada
Percentual de Execução (Despesa Executada /Receita Arrecadada ou Recebida)

125,58%

RESUMO
188.796.000,00

Receita Prevista Inicial

14.197.555,00

(+) Suplementação
Receita Prevista Final

202.993.555,00

Receita Arrecadada ou Recebida

191.071.005,80

Percentual Arrecadado (Receita Arrecadada ou Recebida/Receita Prevista Final)

94,13%
192.417.310,05

Despesa Executada
Percentual Executado (Despesa Executada /Receita Prevista inicial)

100,70%

Fonte: SICOF

TABELA 45 – COMPARATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS 2011/2012
DESCRIÇÃO

2011

2012

% Var.

RECEITAS CORRENTES
395.088,18

361.338,76

-8,54%

Rec. Serviços

3.029.409,47

2.318.746,77

-23,46%

Transf. Correntes

2.156.264,14

1.178.373,38

-45,35%

285,00

1.344,79

371,86%

3.425.861,00

1.362.132,76

-60,24%

-

0

0,00%

200.000,00

41.700,00

-79,15%

9.206.907,79

5.263.636,46

-42,83%

Rec. Patrimonial

Outras Rec. Correntes
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
Receita de Serviços
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de bens
Transf. de Capital
TOTAL

Fonte: SICOF
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TABELA 46 – COMPARATIVO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE 2011 E 2012
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

7.521.097,04

1.132.520,27

8.653.617,31

170.807.462,30

6.298.680,66

177.106.142,96

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
DESCRIÇÃO

2012

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

142.587.672,15

0

142.587.672,15

Outras Despesas Correntes

39.017.103,65

5.692.483,55

44.709.587,20

4.202.593,54

917.457,16

5.120.050,70

185.807.369,34

6.609.940,71

192.417.310,05

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
DESCRIÇÃO

Variação Percentual 2012/2011

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

12,30%

0,00%

12,30%

Outras Despesas Correntes

7,44%

10,19%

7,78%

-44,12%

-18,99%

-40,83%

11,29%

-44,28%

8,65%

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
TOTAL
Fonte: Sicof
TABELA 47 – BALANÇO FINANCEIRO RESUMIDO, 2012.
ESPECIFICAÇÃO
Orçamentária
Extra-Orçamentária
Saldo do Exercício Anterior

RECEITA
2011

DESPESA
2012

2012

9.206.907,79

5.263.636,46

177.106.142,96

192.417.310,05

735.160.202,46

818.718.333,44

564.861.923,48

633.403.301,04

6.780.776,62

9.179.820,43
9.179.820,43

7.341.179,24

751.147.886,87

833.161.790,33

Saldo para Exercício Seguinte
Total
Fonte: SICOF

2011

751.147.886,87

833.161.790,33

TABELA 48 – RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL, 2012

CONTAS

2011

2012

9.187.531,58

7.345.649,70

-20,05%

Ativo Permanente

67.386.141,90

77.706.135,31

15,31%

ATIVO REAL

76.573.673,48

85.051.785,01

11,07%

6.778.308,92

7.022.685,11

3,61%

0

0

0,00%

6.778.308,92

7.022.685,11

3,61%

69.795.364,56

78.029.099,90

11,80%

Ativo Financeiro

Passivo Financeiro
Passivo Permanente
PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
Fonte: SICOF
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VARIAÇÃO

TABELA 49 – COMPARATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RESUMIDAS DE 2011 E 2012.
DESCRIÇÃO

VARIAÇÕES ATIVAS
2011

VARIAÇÕES PASSIVAS

Var.%

2012

Var.%

2011

2012

173.755.053,44

193.488.908,16

11,36%

52.119,43

840,00

-98,39%

411.484,99

3.863.772,96

838,98%

1.372.947,22

1.043.334,77

-24,01%

12.661.710,07

8.233.735,34

188.253.315,15

206.630.591,23

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receita Orçamentária

9.206.907,79

5.263.636,46

-42,83%

Despesa Orçamentária
Mutações Patrimoniais da Despesa

7.530.842,35

7.943.493,75

5,48%

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Variações no financeiro
Variações no permanente
Receita Extra-Orçam. - Cotas
Financeiras

864.085,30
18.866,26
170.632.613,45

319.892,86

544.053,27 2783,74%
192.559.514,89

Reduç. Ativo Financeiro

-

Reduç. Ativo Permanente

-

Acrésc. Passivo
Financ.

-

Acrésc. Passivo
Perm.

-

Transf. de Bens e
Valores

-

SUPERÁVIT/DÉFICIT

0

0

188.253.315,15

206.630.591,23

RESULT. PATRIMONIAL

-62,98%

12,85%

9,76%

9,76%

TABELA 50 - RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS, 2012
CONVÊNIO

OBJETO

VALOR (R$)

CAPES - PARFOR 162/2010

Formação Inicial na modalidade presencial de profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica.

195.030,00

CAPES - PIBID 122/2010

Formação Docente na UEFS e a integração com a Educação Básica.

9.500,00

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” recomendados pelo sistema de
acompanhamento e avaliação da CAPES - PROAP.

678.150,00

CAPES-UAB - EST184/2010

Implantação de cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta
do Brasil - UAB

2.891,63

INCRA-763232/2011

Realização do curso de Direito para formação de beneficiários do
público da Reforma Agrária de acordo com o Manual do Pronera.

163.749,34

MEC - 006/2009

Apoiar programas e projetos de extensão universitária com ênfase
na inclusão social.

12.958,00
1.062.278,97

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2012.
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TABELA 51 - RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS, 2012
CONVÊNIO

OBJETO

VALOR (R$)

SEMA - 002/2012

O mapeamento de experiências socioambientais voltadas à sustentabilidade no Estado da Bahia, tendo como foco instituições, entidades,
movimentos, organizações, grupos sociais e suas ações em favor da sustentabilidade.

75.827,01

SECTI - 004/2012

Desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos derivados do
estudo das toxinas animais, abrangendo as áreas de Bioquímica e Biologia Molecular, Fisiopatologia, Imunologia, Pesquisa Traducional (Inovação) e Ações em Saúde (Clínica, Difusão e Produção) voltadas para a
saúde humana e animal.

3.177.120,32

SECTI- 021/2009

Ampliação do acervo da unidade de habilidades clínicas e atitudes do
curso de medicina da UEFS.

135.321,00

UEFS/FAPESB
001/2012

Doutorado Interinstitucional em Controladoria e Contabilidade USP/UEFS
e Entidades Associadas (DINTER/USP/UEFS).

206.500,00

UEFS/FAPESB
007/2010

Implantação de Infraestrutura de Curso de Doutorado em Saúde Coletiva.

94.716,87

UEFS/FAPESB
008/2012

Fomento aos programas internos de pesquisa na UEFS, através de projetos selecionados em Editais da própria Instituição.

55.516,32

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.

UEFS/FAPESB
018/2009

Gestão de Inovação Tecnológica

UEFS/FAPESB
025/2011

Estruturação do Sistema de Inovação Tecnológica da UEFS.

UEFS/FAPESB
048/2010

Consolidação da Assessoria de Relações Institucionais da Universidade
Estadual de Feira de Santana: Apoio ás Assessorias Internacionais

8.057,44

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.

383.990,00

UEFS/SEC - TOPA
080/2011

Programa TOPA - Todos pela alfabetização

261.566,84

11.606,34
101.133,48

4.511.355,62

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2012.

TABELA 52 - RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS, 2012
CONVÊNIO
COMBIOSERVE 282899/2012

OBJETO
Avaliando a efetividade das estratégias de gestão de base
comunitária para a conservação da diversidade biocultural COMBIOSERVE.

VALOR (R$)
142.627,13

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2012.

TABELA 53 - RELAÇÃO DE OBRAS CONCLUIDAS UEFS, 2012
DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

Obra Civil de Recuperação e Impermeabilização de Reservatórios da UEFS

34.034,00

Ampliação da Àrea de Compostagem

101.594,15

Adequação da Rede Elétrica de Distribuição dos Alimentadores do Módulo VI

94.266,21
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DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

Obra Civil de Construção do Anexo do Herbario

117.207,90

Obra Civil de Pavimentação da Àrea externa do Laboratório de História e Filosofia

34.125,82

Serviço de Limpeza Mecanizada do Campus

57.021,25

Obra Civil de Conclusão das Casas de Máquinas e Reservatório Elevado do Auditório

93.889,45

Obra Civil de Construção da Praça Por do Sol

155.906,01

Obra Civil de Ampliação do Galpão do Horto Florestal

169.613,25

Obra Civil de Construção do Estacionamento para os Bancos - Centro de Convivência

124.286,13

Serviço de Extensão de Rede Primária, Secundária e Montagem de Subestação aérea trifásica com
potência de 225KVA, 13,8KV, 220-127V para atendimento ao Centro de Convivência

98.712,58

Obra Civil de Pavimentação do Galpão I do Restaurante Universitário

80.060,31

Locação , Montagem e Desmontagem dos Stands para VIII Feira Semi-árido - Concluido

15.120,00

Fornecimento e instalação de gesso acartonado no Campus Universitário

10.267,21

Ampliação da Rede de lógica dos galpões dos Bancos e Execução da Laje da Fossa do RU

7.044,08

Serviço de recuperação da Cúpula do Museu do Centro de Cultura e Arte (CUCA)

10.282,00

Elaboração dos Projetos de cálculo estrutural das coberturas metálicas da Quadra do Parque Esportivo e da Biblioteca Central Julieta Carteado da UEFS

7.572,00

Instalação Elétrica das Estufas e Moinho do Horto Florestal da UEFS

6.483,00

Levantamento Topográfico do Campus - Concluido

83.712,41

Fonte: UEFS/UIS, 2012.
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TABELA 54 - RELAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO UEFS, 2012
DESCRIÇÃO
Sinalização Viária(horizontal e Vertical) do Campus Em execução
Auditório Central da UEFS - Obra de Conclusão Etapa I - Executando

VALOR (R$)
56.985,99
2.521.038,79

Galpão Almoxarifado Central - Fechamento - Executando

661.666,87

Galpão Clinica de Odontologia - Fechamento - Executando

841.208,12

Construção das salas de aula - Centro de Convivência - 2ª Etapa - UEFS - Em Execução

1.223.732,19

Construção de salas de aula para o Programa Proforma - 2ª Etapa - UEFS - Em Execução

361.941,75

Projetos Complementares CIMD - Em Execução

68.836,43

Projetos Empresa Junior - Em Execução

58.065,27

Elaboração de projetos executivos para o Campus da
UEFS (Pavilhão de Aulas, Ampliação do Restaurante
Universitário, Ambulatório de Medicina, Ampliação
Residência dos Indios, Ampliação da Biblioteca, Restaurante Universitário, Reservatório Elevado - Em
execução

584.170,34

Manutenção de prédios públicos

Sondagem 06 Módulos - Licitação Projetos Complementares

SERVIÇO

14.585,02

Extensão de Rede da Clinica de Odonto

32.329,17

Iluminação do Horto e Extensão de Rede
de Almoxarifado

36.093,68

Manutenção da Quadra Poliesportiva I

37.699,43

Manutenção da Quadra Poliesportiva II

57.081,76

Manutenção da Quadra Poliesportiva III

47.880,04

Manutenção da Quadra de Tênis

19.208,06

QGBT (1ª Etapa)

29.866,40

Iluminação da Quadra Poliesportiva I e II
(2ª Etapa)

34.314,38

Iluminação da Quadra Poliesportiva III e
Quadra de Tênis (3ª Etapa)

10.281,71

Instalação do novo quadro do Pavilhão de
Educação Física - PEF - (4ª Etapa)

20.863,49

Instalação do novo Quadra da Sala de
Bomba(5ª Etapa)

40.997,79

Recuperação das Passarelas Módulos I
a VII

45.146,41

Recuperação dos Passeios Módulos I a VII

49.606,30

Recuperação dos Passeios Módulos I a VII
( demolição, compactação e revestimento)

36.565,53

Iluminação Externa proforma e Salas de
Aula

15.899,64

Adequação do Galpão para o funcionamento dos bancos

29.720,24

Fonte: UEFS/UIS, 2012.
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TABELA 55 - RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2012
VALOR ESTIMADO
(R$)

DESCRIÇÃO
Obra Civil de Conclusão do Laboratório de Estrutura (LABEST)

93.603,54

Implantação do Sistema de Ar Condicionado do Auditório Central

514.467,38

Obra Civil de Construção do Laboratório de Caracterização Estrutural (LACES)

375.168,78

Obra Civil de Construção da Casa de Compressores para a Clinica de Odontologia

94.571,82

Obra Civil de Construção do Galpão Pré-moldado para Implantação do CVTT

95.233,10

Pintura do Prédio da Administração Central
Recuperação do Solar do Bijú - Santo Amaro
Recuperação do Museu do Cuca

Fonte: UEFS/UIS, 2012.

TABELA 56 - RELAÇÃO DE PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO UIS - 2012
Nº

DESCRIÇÃO

01

Laboratório De Caracterização Estrutural (Laces) (R$200.000,00) - Sendo Concluido Os Projetos Complementares Para Licitar

02

Conclusão Do Laboratório De Estrutura (Labest) (R$70.000,00) - Finalizando O Orçamento Para Licitar

03

Centro De Mestrado E Doutorado Do Departamento De Biologia (Cimd)(R$1.000.000,00) - Aguardando Ordem
De Serviço Dos Projetos Sucab

04

Fechamento do Galpão da Empresa Junior (R$200.000,00) - Aguardando Ordem De Serviço Dos Projetos
Sucab

05

Laboratório De Geografia - Projeto Arquitetônico Pronto

06

Iluminação Externa Do Horto - Contrato De Manutenção Enviado Para Sucab 17/05/12

07

Extensão de Rede Para Clinica de Odontologia E Almoxarifado Central - Contrato De Manutenção Enviado
Para Sucab 17/05/12

08

REFORMA DA CLINICA ODONTOLOGICA DO CSU PARA CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE MEDICINA - PROJETO ENVIADO PARA Profª ADENILDA COLEGIADO DE MEDICINA

09

Ampliação Da Creche - Em Desenvolvimento Projeto Arquitetônico Básico

10

Cobertura Da Quadra Poliesportiva E Reforma Do Banheiro Para Pne Do Parque Esportivo

11

Reforma Dos Vestiários Do Parque Esportivo

12

Cobertura da Biblioteca Central Julieta Carteado - Projeto Arquitetônico Pronto Sendo Contratados O Projeto
Estrutural do Telhado (Dispensa)

13

Reforma do Prédio do Ex- Combatente Para Utilização Pelo Cuca - em Andamento Projeto de Reforma

14

Reforma do Ranário

15

Reforma da Experimentoteca do Antares - Projeto Arquitetônico Pronto

16

Galpão do Antares (Cvtt) - Licitação em 2011 Fracassada

17

Solar do Bijú - Sendo Encaminhado Para Sucab Pedido De Licitação Para Recuperação do Prédio

18

Tenda do Cuca - Teatro de Arena

19

Reforma Do Museu Do Cuca - Orçamento Apresentado R$ 535.822,36

20

Sinalização Horizontal E Vertical do Campus - Aguardando Licitação

21

Ar Condicionado Auditório Central - Ajustes na Planilha para Licitar

22

Reforma do Galpão Do Patrimônio

23

Passarela do Mp ao Pat Do Módulo Vii

24

Passeio dos Pontos de Ônibus

25

Recuperação do Passeio do Módulo I ao VII - Sendo Finalizado Orçamento

26

Pavimentação do Campus
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Nº
27

DESCRIÇÃO
Projetos Complementares: Pavilhão De Aulas, Reforma e Ampliação do Restaurante Universitário, Ampliação
da Biblioteca, Ambulatório de Medicina, Ampliação da Casa do Indio, Restaurante Universitário, Reservatório
Elevado - Aguardando Licitação Sucab

Fonte: UEFS/UIS, 2012.

TABELA 57 - SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA DO CAMPUS UEFS, 2012
MODALIDADE DE SERVIÇO

TOTAL (R$)

Manutenção na estrutura da rede de telefonia analógica localizada no Módulo IV

3.400,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS
ESPECIAIS

5.593,00

Serviço de cadastramento para revitalizar a rede de telefonia analógica desta universidade

5.460,00

Aquisição de material para compor a Iluminação Natalina

31.929,45

Serviços de coleta, transporte e tratamento com destinação final de resíduos dos serviços de limpeza do campus universitário e unidades extra campus.

5.490,00

Contratação de serviço de manutenção dos grupos geradores do LABIO e BIOTÉRIO.

4.602,00

TOTAL

56.474,45

Fonte: UEFS/UIS, 2012 .

TABELA 58 - COMPARATIVO DE VIAGEM REALIZADAS EM 2011-2012
MÊS

2011

Janeiro

2012

123

Fevereiro

211

Março

291

Abril

262

272

Maio

270

405

Junho

221

284

Julho

208

257

Agosto

301

431

Setembro

249

333

Outubro

409

397

Novembro

388

429

Dezembro

264

351

Fonte: UEFS/UIS/ Setor de Transporte, 2012.

TABELA 59 - CONSUMO DE COMBUSTIVEL 2012
VOLUME CONSUMIDO (LITROS)

TIPO DE COMBUSTIVEL

2012.1

2012.2

Álcool

356,50

226,45

Diesel

26.889,58

21.447,25

Gasolina

33.135,39

41.772,65

TOTAL

60.381,47

63.446,35

VALOR TOTAL UTILIZADO (R$)

TIPO DE COMBUSTIVEL

2012.1

2012.2

Álcool

716,65

485,42

Diesel

51.387,88

43.271,52

Gasolina

86.433,48

115.716,16

138.538,01

159.473,10

TOTAL

Fonte: UEFS/UIS/ Setor de Transporte, 2012.
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TABELA 60 - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS GERIDOS E RECURSOS APLICADOS 2012
Nº DO CONTRATO

POSIÇÃO
DO CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA

40/2006 CONCLUÍDO

16º Aditivo

ACMAV - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR
GLOBAL
(R$)

INÍCIO

TÉRMINO

Prestação de Serviço de
Conservação e limpeza

12/08/2010

12/05/2012

APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA

Prestação de serviços de
recolhimento, transporte,
descontaminação e destinação de lâmpadas especiais

19/04/2011

18/04/2012

3º Aditivo

AUTO SERVICE RADIADORES E SERVIÇOS
LTDA

Prestação de serviços de
manutenção preventva e
corretiva e de reparo, com reposição de peças e/ou acessórios em veículos movidos
a álcool e gasolina, da frota
da UEFS

26/12/2012

25/12/2013

57.477,73

030/10

2º Aditivo

BDS - EMPRESA BAHIANA DE CONTROLE
DE PRAGAS LTDA - ME

Serviços de limpeza e
destinação final de detritos
oriundos de fossas sépticas,
caixas de inspeção e caixas
de gordura.

02/10/2012

01/10/2013

154.246,00

Dispensa
de Licitação
006/2011

1º Aditivo

BRK SEGURANÇA
INTEGRADA LTDA

Prestação de Serviços de
Vigilância e Segurança Patrimonial

16/03/2011

15/09/2011

2.511.136,74

3401/
CCO/09/2010

3º aditivo

COELBA

Fornecimento de estrutura
tarifária horosazonal verde
(Alta Tensão)

01/10/2010

30/09/2012

3.441.061,32

COELBA

Fornecimento de energia
elétrica em baixa tensão de 7
Unidades Consumidoras

01/06/2010

31/05/2012

62.029,46

COMBUSTÍVEIS SAEB/
UEFS

Combustíveis carros oficiais

01/01/2009

21/12/2009

225.000,00

035/2010

COMBUSTÍVEIS SAEB/
UEFS

Combustíveis carros oficiais

01/01/2010

31/12/2011

1.200.000,00

052/2010

Contrato inicial
- 2º Aditivo

CORDEIRO E MELO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

Prestação de serviços de
manutenção preventva e
corretiva e de reparo, com reposição de peças e/ou acessórios em veículos movidos a
diesel, da frota da UEFS

28/12/2012

27/11/2013

245.912,20

016/2011

Contrato inicial

CS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Prestação de Serviços de
Manutenção Predial

10/06/2011

10/09/2012

2.589.019,05

001/2009

3º Aditivo

DÍGITRO TECNOLOGIA
LTDA

Serviço de locação de Central telefônica

03/02/2012

02/02/2014

240.013,44

025/2008

5° aditamento
de prazo

ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER S.A.

Manutenção preventiva e
corretiva elevador Administração Central

15/05/2012

14/05/2013

9.223,20

ENS

Prestação de Serviços de
Manutenção Predial

01/04/2011

31/6/2011

526.232,22

EMBASA

Consumo água

23/10/2006

22/10/2007

120.000,00

010/2011

053/2010

Inexigibilidade
034/2010
023/2008

Termo aditivo
nº 01/09 concluído

012/2011
-
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3.743.017,68

10.760,00

Nº DO CONTRATO

47/2010

034/10

POSIÇÃO
DO CONTRATO

INÍCIO

TÉRMINO

VALOR
GLOBAL
(R$)

Locação de equipamentos
pra serviços de terraplanagem e limpeza do Campus
da UEFS

20/12/2010

19/07/2011

26.950,40

GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME

Locação de sistema de som
para formaturas e outros
eventos

21/09/2012

20/12/2012

104.146,15

18/09/2010

14/09/2012

168.744,24

EMPRESA CONTRATADA

Termo de
GOUTTER COMÉRCIO
distrato/Gestão
E SERVIÇO LTDA - ME
Gepro
2º Aditivo

OBJETO DO CONTRATO

046/2008

4º Aditivo

ISOTHERM ENGENHARIA LTDA

Manutenção Refrigeração
UEFS - Campus e Extra-Campus(Splits, minisplits,
self contained, câmara
frigirífica)

009/2011

2º Aditivo

LC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
ME

Prestação dos serviços de
Copa e Cozinha

31/03/2012

30/03/2013

462.849,12

038/2009

Gestão
PROAD

LIDER RECURSOS
HUMANOS LTDA

Prestação de serviços de Suporte Administrativo de edificios públicos-manutenção.

15/09/2009

14/12/2010

1.156.725,60

3º Aditivo

MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA - ME

Prestação de serviços de
Locação de iluminação
Ambiente e Cênica para o
Auditório Central no Campus
da UEFS para as Solenidades de Formaturas e demais
eventos por dois períodos de
60 dias e Locação de Iluminação Cênica para o CUCA e
outros eventos da UEFS no
período de 01 ano(estimativa
de cem diárias)

06/11/2012

05/11/2013

213.582,89

4º Aditivo

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Fretamento de veículos para
atender ao transporte de
Servidores (Zona Urbana de
Feira de Santana) da UEFS.

20/10/2009

17/10/2011

498.790,56

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Contratação de empresa
especializada para fretamento de veículos para atender
ao transporte de docentes
(Salvador/Shopping Iguatemi/
Feira de Santana/Salvdor/
Shopping Iguatemi) e viagens de campo do Programa
de Graduação da UEFS

03/01/2011

31/12/2011

566.524,14

Dispensa
de Licitação
008/2011

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Locação de veículos para
UEFS - Transporte de funcionários

18/02/2011

18/04/2011

106.400,00

053/2010;
005/2011

REHP INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

Prestação de Serviços de
Instalação de condicionadores de ar tipo split

03/02/2011

02/02/2012

55.100,00

058/2009

041/2009

061/2009

Termo de Distrato, a partir
de 30/09/2012
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EMPRESA CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO

INÍCIO

TÉRMINO

VALOR
GLOBAL
(R$)

ROQUE NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Prestação de serviços de
ornamentação com locação
de materiais e móveis para o
Auditório Central, durante as
solenidades de formatura e
demais eventos.

15/02/2011

14/05/2011

4.500,00

2º aditivo/
ENCERRADO

Coleta de Resíduos dos
SERQUIP TRATAMENGrupos A, B, D e E, incluindo
TO DE RESÍDUOS LTDA transporte e destino final na
UEFS e Extra-Campus.

08/11/2010

07/11/2011

68.713,74

039/2011

1º Aditivo

Coleta de Resíduos dos
Grupos A, B, D e E, incluindo
contentorização, transporte
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e destino final em algumas
unidades da UEFS (incluindo
uniddes Extra-Campus).

24/11/2011

23/11/2012

32.640,00

013/2008

2º aditivo

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefonia fixa comutada
LOCAL

15/02/2010

14/02/2012

523.314,00

014/2008

6° Aditivo

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Telefonia fixa comutada LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL

15/08/2012

14/02/2013

10.233,00

022/2009

5º Aditivo

TOTAL LOCAÇÕES
LTDA ME

Locação de toldos, palcos e
tablados para diversos eventos da UEFS

10/05/2012

09/05/2013

253.356,66

005/2010

1º Aditivo

VIVO S.A.

Telefonia Móvel

19/01/2011

18/01/2012

VIVO S.A

Cessão de uso de uma
área de terra medindo
15,00X20,00 m², situada na
lateral do CAU II

30/06/2010

28/06/2012

27.432,00

Contrato inicial

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Serviços de locação de
veículos para UEFS - Transporte de funcionários

19/04/2011

18/06/2011

111.720,00

023/2011

1º Aditivo

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Serviços de locação de
veículos para UEFS

01/08/2012

30/06/2013

607.914,45

024/2011

Contrato inicial

SANTIAGO E SÃO JORGE TURISMO LTDA

Serviços de locação de
veículos para UEFS

05/08/2011

05/07/2012

240.000,00

ROQUE NOGUEIRA DE
OLIVEIRA

Prestação de serviços de
ornamentação com locação
de materiais e móveis para o
Auditório Central, durante as
solenidades de formatura e
demais eventos.

13/10/2011

17/12/2011

24.496,00

Contrato inicial

ALGECO LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA

Contratação de Locação de
02 (dois) Containeres Padrão, Modelo Chuveiro, para
utilização durante o Encontro
Nacional de Estudantes de
Educação Física.

23/08/2012

21/09/2012

11.000,00

Contrato inicial

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Contratação de serviço de Telefonia Fixa
Comutado(STFC)-Modalidade LDN/LDI.

14/08/2012

13/08/2012

87.913,40

Nº DO CONTRATO

Dispensa
de Licitação
007/2011

064/2008

Termo de uso
de bem imóvel
Dispensa
de Licitação
015/2011

038/2011
Dispensa de
Licitação

033/2012

035/2012

POSIÇÃO
DO CONTRATO

1º Aditivo

Renovação
do termo em
08/06/2011

1º Aditivo
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Nº DO CONTRATO

POSIÇÃO
DO CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA

1º Aditivo

LINCONS MONTAGENS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR
GLOBAL
(R$)

INÍCIO

TÉRMINO

Prestação de serviço de
Suporte à Administração de
edificios públicos-manutenção.

06/09/2012

05/09/2012

184.703,66

BAHIAPHONES TELEMATICA LTDA ME

Contratatação de empresa
especializada para execução
do cadastramentos de toda a
rede física externa de telefonia analógica, conectadas ao
PABX do campus da UEFS.

04/10/2012

04/01/2012

5.460,00

IVOMAX SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA

Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços de recolhimento,
transporte, descontaminação
e destinação de lâmpadas
especiais utilizadas no Campus e setores Extra-campus
da UEFS.

03/09/2012

02/09/2012

5.593,00

VIRTUAL CONSTRUTORA DE SERVIÇOS UNDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - ME

Instalação de lousas de vidro
em salas de aula com fornecimento de todo o material.

03/10/2012

02/05/2013

22.425,00

Contrato Inicial

NOSSA SENHORA DA
VITÓRIA TRANSPORTES LTDA.

Fretamento de veículos para
atender a UEFS no transporte de Servidores (SSa/
Shopping Iguatemi/FSa/SSa/
Shopping Iguatemi), viagens
de campo do Programa de
Graduação e Viagens Acadêmicas (Ensino, Pesquisa e
Extensão) ou para Eventos
da UEFS.

01/10/2012

30/09/2012

1.090.000,00

051/2012

Contrato Inicial

REFRIMAQ REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS
LTDA ME

Contratação da Empresa
para prestar serviços de Instalação de Condicionadores
de Ar Tipo Split para UEFS.

28/12/2012

27/11/2013

60.825,00

047/2012

Contrato Inicial

ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA

Prestação de serviços de
conservação e limpeza por
posto de serviço.

02/01/2013

01/01/2014

4.404.399,96

MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.

Prestação de serviço de
manutenção preventiva,
corretiva e de reparo, com
reposição eventual de peças,
acessórios e lubrificantes,
condicionada esta à prévia
aprovação de orçamento
específico nos elevadores da
UEFS.

24/01/2012

24/01/2014

27.337,68

005/2012

037/2012

034/2012

23/2012

006/2012

001/2012

Contrato inicial

Contrato inicial

1º Aditivo

1º Aditivo

TOTAL

26.298.919,69

Fonte: UEFS/UIS, 2012.
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TABELA 61 - DEMONSTRATIVO DE CONVOCAÇÃO CONCURSADOS UEFS, 2012
MÊS

SERVIDORES TÉCNICOS

SERVIDORES ANALISTAS

25

16

Janeiro
Março

20

-

Maio

14

18

Agosto

10

4

Outubro

11

3

Novembro

10

2

90

43

TOTAL

Fonte: UEFS/ATRH, 2012.

TABELA 61 A - DOCENTES DA UEFS POR VÍNCULO
CLASSE
REDA

Efetivos

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

Substituto

5

7

7

18

9

2

4

13

3

68

Visitante

1

2

-

-

1

-

-

2

-

6

Auxiliar

5

9

26

9

7

-

23

80

7

166

Assistente

16

39

64

40

35

5

31

82

27

339

Adjunto

31

28

14

24

33

22

16

48

35

251

Titular

23

9

4

6

8

4

13

31

10

108

Pleno

15

3

-

1

2

1

9

3

1

35

96

97

115

98

95

34

96

259

83

973

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/Subgerência de Desenvolvimento de Pessoal, 2012.

TABELA 61 B - QUANTITATIVO DE DOCENTES POR CARGA HORÁRIA E POR DEPARTAMENTO
VÍNCULO
Efetivo

Substituto

Visitante

C.H.

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

20h

4

1

8

-

3

1

4

5

-

26

40h

16

13

83

13

8

3

37

145

17

335

D.E.

70

74

17

67

74

28

51

94

63

538

20h

1

-

2

2

1

-

1

-

-

7

40h

4

7

5

16

8

2

3

13

3

61

40h

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

D.E.

1

1

-

-

1

-

-

1

-

4

TOTAL

96

97

115

98

95

34

96

259

83

973

Fonte: UEFS/PROAD/Subgerência de Desenvolvimento de Pessoal, 2012.

TABELA 61 C - QUANTITATIVO DE DOCENTES POR TITULAÇÃO
TÍTULO

Efetivos

Substituto

Visitante

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

Graduação

0

1

4

1

0

0

1

0

2

9

Especialização

10

6

21

3

5

0

17

48

6

116

Mestrado

11

43

64

45

40

3

35

119

31

391

Doutorado

69

38

19

31

40

29

39

77

41

383

Graduação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Especialização

1

1

4

6

4

0

0

9

1

26

Mestrado

4

4

3

11

5

2

3

4

2

38

Doutorado

0

2

0

1

0

0

1

0

0

4

Graduação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Especialização

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mestrado

0

1

0

0

0

0

0

2

0

3

Doutorado

1

1

0

0

1

0

0

0

0

3

96

97

115

98

95

34

96

259

83

973

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/Subgerência de Desenvolvimento de Pessoal, 2012.
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TABELA 62 - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA ATRH - ÁREA TÉCNICA, 2012
AÇÕES

MÊS

Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS

MARÇO

8

ABRIL

6

MAIO

11

JUNHO

8

JULHO

16

AGOSTO

34

XIX Congresso Brasileiro de Zoologia
Forum latino americano de Tv digital
VII Congresso de Pregoeiros
Pergamun
Jornada do Conhecimento Contábil e Tributário
Feira da Construção
Participar do Curso SIGAP - UCS
Participar SICOF - UCS
Participar SICOF e Sigap- UCS
XIII Simpósio Nacional da ABHR
Treinamento ACP /SEFAZ
Curso de Instrutoria
Curso de Retenções de ISS
III Semana Pedagógica de Instrutoria Interna - UC
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público: aspectos fundamentais.
XXIV Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia
O Fisco Digital e o Cruzamento de Informações RFB
Curso de Adiantamento
“Formação de Brinquedistas e Organização de Brinquedotecas”
Sem do Programa de For e Aperf. Continuado PFAC da carreira de EPPGG
2012/2013
Seminário de Sistema de Remuneração
Curso Auditoria Prática no Setor Público
Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Curso de Extensão Clínica Borromeana
II Seminário Baiano sobre EAD na Educação Corporativa
VIII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais
VI Encontro Estadual de História – Povos Indígenas, Africanidades e Diversidade Cultural: produção do conhecimento e ensino.
Seminario Bem Viver
Oficina Gestão Museal
Oficina Preventiva de Acervos Museologicos
Contratação de Serviços Terceirizados Comuns.
22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.
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AÇÕES

MÊS

Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS

SETEMBRO

24

OUTUBRO

31

NOVEMBRO

36

XVII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
Congresso Internacional de Gestão Tecnológica e Inovação
XV Encuentro AECA- Asociaciación Española de Contabilidad y Administracion.
Congresso Internacional de Administração
46º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial –CBPC/ML.
Curso de Retenção de ISS na Contratação de Pessoas Físicas e Jurídicas em
Salvador.
Curso Gestão de Material e Planejamento na Cadeia de Suprimentos
Funionalidade de RH
Laboratório Nacional de Astrofísica / MCTI
Seminario REDA
Laboratório Nacional de Astrofísica / MCTI
Congresso Internaciaonal de Administração
Curso Teórico- Prático em Análise Proteomica –
Participar do V Congresso Nacional de Arquivologia
Participar do II Congresso Internacional de Comunicação Pública de Ciência
Sistema de Convênios Federais SICONV
2ª etapa Laboratório Nacional de Astrofísica / MCTI
Curso de Retenção de Tributos Federais
VCongresso Nacional de Arquivologia
Curso de Termo de Referencia
Curso de Retenção de Tributos Federais
II Encontro Internacional de Piano em Grupo
II CONTE – Conferência sobre Contabilidade Estadual
Curso Preparatório para Pregoeiro
Curso Preparatório para Comissão de Licitação
V Congresso Brasileiro de Oceanografia
III Seminário Internacional de Contabilidade Pública e IV Fórum Nacional de
Gestão e Contabilidade Públicas
VII Congresso Internacional de Contabilidade Pública,
63 Congressso Nacional de Botanica
Auditoria Prática no Setor Público
XIX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano
10ª Bienal Internacional do Livro do Ceara
I Encontro Baiano De Educação Corporativa
I Encontro Baiano De Educação Corporativa
XV Encontro Nacional de Astronomia, São Luiz - Maranhão
5º Fórum Nacional de Museus, Petrópolis - RJ.
Curso De Funcionalidade de RH
I Encontro de Valorização do Servidor
Curso Básico de Instrutoria Interna
Curso Redação Oficial e Novo Acordo Ortográfico
Jornada de Popularização da Astronomia
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MÊS

Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS

DEZEMBRO

22

AÇÕES
Curso de Capacitação das Comissões Processantes
Participação no Curso Noções Básica de Licitação
Curso Preparatório para Pregoeiro
Curso Avançado para Pregoeiro
Curso Redação Oficial e Novo Acordo Ortográfico
Curso Funções Específica de Apoio
Curso de Capacitação das Comissões Processantes
TOTAL

Fonte: UEFS/ATRH, 2012.
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TABELA 63 - MAPA COMPARATIVO DAS CÓPIAS E IMPRESSÕES 2011-2012
MÊSES

2011

2012

2011

COR

2012

PRETO & BRANCO

Janeiro

65.462

65.564

605.517

747.320

Fevereiro

46.902

42.780

556.251

457.660

Março

69.892

38.000

589.827

450.000

Abril

48.883

38.000

475.600

450.000

Maio

53.495

43.345

559.257

77.141

Junho

44.545

48.772

530.003

345.244

Julho

59.065

42.966

576.335

363.984

Agosto

52.975

72.842

597.643

529.900

Setembro

59.065

52.597

576.335

494.041

Outubro

67.711

67.024

536.851

210.349

Novembro

54.918

37.724

562.464

332.760

Dezembro

38.123

3.313

508.905

108.947

TOTAL

661.036

552.927

6.674.988

4.567.346

Fonte: UEFS/IU, 2012.

TABELA 64 - IMPRESSÕES E REPRODUÇÕES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 2012
SETOR ADMINISTRATIVO

PRETO & BRANCO

COR

TOTAL

AERI

2.355

5.252

9.607

ASPLAN

6.860

2.398

9.258

744

91

835

BCJC

9.750

8.976

18.726

CUCA/Seminário de Música

43.330

63.814

107.144

CUCA/Seminário de Música

3.326

28

3.354

AEI

322

106

428

ATRH

3.385

2.563

5.948

GEFIN

21.337

539

21.876

OAA

8.788

1.818

10.606

PROEX-Equipe de Educação Ambiental

2.788

2892

5.680

PROAD

1.805

343

2.148

PROEX

272.777

114.396

387.173

PROEX-UATI

37.195

72.816

110.011

PROEX-Escola Básica
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SETOR ADMINISTRATIVO

PRETO & BRANCO

COR

TOTAL

PROGRAD

144.654

19.907

164.561

PPPG

16.829

7.155

23.984

Procuradoria Jurídica

1.002

0

1.002

645

0

645

Gabinete da Reitoria

78.000

5.817

83.817

Reitoria

38.055

6.334

44.389

IU

5.003

1.828

6.831

MCS - Museu Casa do Sertão

2.013

1.666

3.679

519

874

1.393

UNDEC - CODAE

1.963

749

2.712

UNDEC - CRECHE

20.088

10.170

30.258

Gab. Reitoria – Comissão de Licitação

TV Universitária

UNDEC - SESU

10.427

0

10.427

UNDEC - Serviço Social

8.650

3.037

11.687

UNDEC

4.411

363

4.774

302

4

306

200.887

3.033

203.920

9.253

322

9.575

957.463

337.291

1.296.754

UNDEC - CEB
CSA
UNINFRA
TOTAL

Fonte: UEFS/IU, 2012.

TABELA 65 - IMPRESSÕES E REPRODUÇÕES DESTINADAS ÀS ÁREAS ACADÊMICAS , 2012
ÁREA ACADÊMICA

PRETO & BRANCO

COR

TOTAL

9.749

322

10.071

DCHF - CEDOC

910

21

931

DCHF - Mestrado em História

507

3

510

DCHF

DCIS

6.613

159

6.772

DBIO

823

501

1.324

DEXA

4.364

277

4.641

931

65

996

DEXA - Área de Geociências
DEXA - NEMOC

51.200

103

51.303

DEDU

10.810

3.565

14.375

DFIS

181

655

836

DLA

2.881

164

3.045

DSAU

19.053

895

19.948

DTEC

3.778

260

4.038

600

0

600

Col. Contábeis

1.338

0

1.338

Col. Direito

Col. Ciências Biológicas

1.347

69

1.416

Col. Educação Física

168

2

170

Col. Enfermagem

971

228

1.199

Col. Letra e Artes

545

20

565

2.138

236

2.419

210

35

245

1.308

0

1.308

120.425

7.580

128.050

Col. Medicina
Col. Odontologia
Col. Pedagogia
TOTAL

Fonte: UEFS/IU, 2012.
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TABELA 66 - IMPRESSÕES E REPRODUÇÕES SOLICITADAS POR ESTUDANTES, 2012
SETOR SOLICITANTE

PRETO & BRANCO

COR

TOTAL

PROGRAD - Coord. de Graduação

3.060

0

3.060

PROGRAD

27.207

825

28.032

PROEX

228.075

34.476

262.551

5.683

875

6.558

PROEX - Escola Básica

94.479

67.448

161.927

UNDEC-CODAE

152.945

28.150

181.095

UNDEC - CEB

507.967

48.224

556.191

DCHF

379.144

9.287

388.431

DCHF - Mestrado em História

41.255

1.868

43.123

DCIS

114.941

1.383

116.324

DBIO

63.435

14.063

77.498

DEXA

55.506

5.882

61.388

PROEXT - COORD. EXTENSÃO

DEXA - Área de Geociências

2.308

1.342

3.650

218.944

15.464

234.408

DEDU - PÓS-GRADUAÇÃO

7.935

1.217

9.152

DFIS

38.395

6.253

44.648

DLA

256.123

12.158

268.281

1.438

343

1.781

DSAU

142.562

40.591

183.153

DSAU - NUPISC-Saúde Coletiva

25.519

354

25.873

DSAU-Núcleo de Cancer Oral

12.999

4.065

17.064

DSAU - Saúde Coletiva

1.054

0

1.054

866

77

943

DTEC

32.646

4.022

36.668

Col. Ciências Farmacêuticas

13.290

1.348

14.638

Col. Ciências Biológicas

38.134

3.331

41.465

Col. Contábeis

2.476

1.357

3.833

Col. Administração

1.018

12

1.030

Col. Direito

26.600

1.520

28.120

Col. Educação Física

10.026

1.032

11.058

Col. Enfermagem

74.423

14.889

89.312

Col. Geografia

3.573

541

4.114

DEDU

DLA - Mestrado em Letras

DSAU - Lab. de Enfermagem

2.681

169

2.850

Col. Letra e Artes

115.505

828

116.333

Col. Matemática

37.984

2.547

40.531

Col. Medicina

122.310

4.328

126.638

Col. Odontologia

37.057

5.863

42.920

Col. Pedagogia

16.277

2.695

18.972

Col. Eng. Alimentos

2.840

54

2.894

160

0

160

Col. História

Col. Eng. Computação
Col. Ciências Econômicas

1.760

178

1.938

Col. Eng. Civil

1.449

630

2.079

204

92

296

1.332

140

1.472

2.923.585

339.921

Col. Física
Col. Ens. Fundamental
TOTAL

Fonte: UEFS/IU, 2012.
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3.263.506

TABELA 67 - INVESTIMENTO EM AQUISIÇÕES NO SISBI – UEFS - 2012
LIVROS E OUTROS MATERIAIS

ÁREAS

PERIÓDICOS

PERIÓDICOS

TOTAL INVESTIDO

TÍTULO

EXE.

VALOR

RENOV.

VALOR

ASS.

VALOR

Ciências Exatas e da
Terra

110

243

37.896,92

-

-

-

-

37.896,92

Ciências Biológicas

22

36

8.809,53

-

-

-

-

8.809,53

Engenharia / Tecnologia

127

181

41.996,41

7

1.879,00

-

-

43.875,41

Ciências da Saúde

13

34

5.146,18

1

540

-

-

5.686,18

Ciências Sociais Aplicadas

26

48

3.734,60

33

56.265,01

-

-

59.999,61

Ciências Humanas

62

130

7.997,79

5

2.950,00

2

1.620,00

12.567,79

Língua, Literatura e Artes

119

335

7.307,52

4

2.762,00

2

535,6

10.605,12

Generalidades
TOTAL

Fonte: UEFS / BCJC, 2012.

47

47

2.229,96

37

23.643,40

-

-

25.873,36

526

1054

115.118,91

87

88.039,41

4

2.155,60

205.313,92

TABELA 68 - EVOLUÇÃO DE LIVROS ADQUIRIDOS PELO SISBI – UEFS – 2010-2012
COMPRA

DOAÇÃO

PERÍODO

TÍTULOS

EXEMPLAR

TÍTULOS

2010

675

1.514

9.546

2011

867

2.400

2012

526

1.054

CRESCIMENTO (%)

ACERVO

TÍTULOS

EXEMPLAR

TÍTULOS

EXEMPLAR

13.188

10,08%

5,77%

111.608

269.317

5.421

7.419

5,63%

3,64%

117.876

279,136

6.601

8.988

13,34%

2,27%

125.003

289.178

EXEMPLAR
LIVROS

Fonte: UEFS/BCJC,2012

TABELA 69 - COMPARATIVO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO SISBI – UEFS – 2011-2012
SERVIÇOS
Levantamento Bibliográfico
Visitas Orientadas
Consulta - Base de Dados
Acesso à Internet
COMUT

2011

2012

468

106

25(695)

19(783)

962

906

7.101

6.322

293

82

8(92)

8(127)

41(1.365)

50(1.390)

16(165)

20(249)

Revisão e Normalização Bibliográfica

46

36

Ficha Catalográfica

117

134

3

8

Portal da CAPES (Treinamento)
Treinamento do Usuário

Graduação
Pós-Graduação

Solicitações de ISBN
Solicitação de ISSN
Parecer – Incentivo de Produção Científica
Empréstimo de cabines de estudo
Cadastramento – Conta VPN
Leitores cadastrados

Fonte: UEFS / BCJC, 2012.

142

6

4

124

170

1.764

3.364

144

190

16.740

18.970

TABELA 70 - DEMONSTRATIVO DE PERNOITES, 2011-2012
PERNOITES EVENTUAIS

SEXO

PERNOITES PERMANENTES

TOTAL

2011

2012

2011

2012

Feminino

62

54

225

768

1109

Masculino

95

94

574

1.169

1932

TOTAL

157

148

799

1937

3041

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2012

TABELA 71 - QUANTITATIVO DE ALUNOS, POR IDADE, MATRICULADOS NO CEB-CRECHE
ALUNOS

TURMAS

Filhos de Estudante da UEFS

Filhos de Professor do CEB/UEFS

Fonte: UEFS/UNDEC/Creche, 2012.

TOTAL
2011

2012

Berçário

0

0

01 Ano

0

3

02 Anos

4

0

03 Anos

8

11

SUBTOTAL

12

14

Berçário

0

0

01 Ano

0

0

02 Anos

1

0

03 Anos

0

0

SUBTOTAL

1

0

79

86

TOTAL

TABELA 72 - ALUNOS MATRICULADOS NO CEB-ESCOLA EM 2012
ALUNOS

QUANTIDADE

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB, 2012.

Grupo 04

25

Grupo 04

29

1º Ano

39

2º Ano

43

3º Ano

41

4º Ano

41

5º Ano

49

6º Ano

83

7º Ano

126

8º Ano

99

9º Ano

94

TOTAL

669

TABELA 73 - NÚMERO DE MATRICULADOS POR CATEGORIA NO CEB-UEFS EM 2012
CATEGORIA

MATRICULADOS

Filhos de Funcionário

54

Filhos de Professor UEFS

5

Filhos de Professores CEB

5

Filhos de Estudante

53

Filhos de Terceirizado

36

Comunidade Externa

516

TOTAL

669

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB-ESCOLA, 2012.
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TABELA 74 - EVOLUÇÃO DO IDEB OBSERVADO NA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO NACIONAL E NO CEB
5º ANO
ANO

9º ANO

MÉDIA NACIONAL

CEB-UEFS

MÉDIA NACIONAL

CEB-UEFS

2009

4.4

5.5

3.6

4.0

2011

4.7

6.1

3.8

4.3

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anìsio Texeira, 2012.

TABELA 75 - VAGAS OCUPADAS, POR SEXO, NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
SEXO

VAGAS PREENCHIDAS

Feminino

85

Masculino

61

TOTAL

146

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

TABELA 76 - VAGAS OCUPADAS, POR SEXO, NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA INDÍGENA
SEXO

VAGAS PREENCHIDAS

Feminino

10

Masculino

5

TOTAL

15

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

TABELA 77 - DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DAS BOLSAS NAS MODALIDADES ESTÁGIO ACADÊMICO E AUXÍLIO
ESPECIAL
MODALIDADE DA BOLSA

VAGAS PREENCHIDAS

Estágio Acadêmico

112

Auxílio Especial

98

TOTAL

210

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

TABELA 78 - NÚMERO DE ALUNOS EM ESTÁGIO - 2012
ALUNOS

JAN

0

FEV

MAR

19

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

66

ABR

16

MAI

244

JUN

42

JUL

63

AGO

32

SET

OUT

138

161

NOV

54

DEZ

TOTAL

28

TABELA 79 - EVENTOS POLITICOS, CULTURAIS, RELIGIOSOS E ESPORTIVOS APOIADOS PELA CODAE
EVENTO

QUANTIDADE

Curso

5

Encontro

6

Palestras

6

Projetos

0

Semana

6

Seminário

7

Outros

11

TOTAL

41

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

144

863

TABELA 80 - COMPARATIVO DE APOIO LOGÍSTICO A ESTUDANTES
EVENTOS APOIADOS PELA
CODAE

MESES

FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL ALMOXARIGRÁFICO
FADO DISPONIBILIZADO

2011

2012

Janeiro

0

0

2011
2.866

Fevereiro

1

0

10.524

Março

7

5

24.037

Abril

3

6

43.090

Maio

1

4

Junho

2

0

Julho

1

3

Agosto

4

Setembro

1

Outubro

2012

2011

2012
16

226

7.781

152

246

12.648

1.304

256

12.756

3.086

1.435

7.237

0

1.103

1.124

11.301

15.588

486

377

18.581

7.072

691

1.571

7

23.700

37.210

1.497

1.772

6

4.004

11.210

716

917

12

3

8.289

22.968

474

1.171

Novembro

7

7

32.908

19.718

698

614

Dezembro

6

0

8.409

0

326

328

45

41

194.946

150.707

10.549

10.037

TOTAL

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2012.

3.756

TABELA 81 - BOLSA ALIMENTAÇÃO - 2012
TIPO DE REFEIÇÃO

NÚMERO DE BOLSAS DIÁRIAS
SUBSÍDIOS INTEGRAIS

NÚMERO DE BOLSAS DIÁRIAS
SUBSÍDIOS PARCIAIS

Café

300

250

Almoço

300

1.200

Jantar

300

350

900

1.800

TOTAL

Fonte: UEFS/UNDEC, 2012.

TABELA 82 - CUSTOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO
ANO
2011
2012 (até 11/04/12)

QUANTIDADES SERVIDAS

VALOR (R$)

Integral

64.792

7,35

183.972,06

Parcial

223.213

5.15

556.414,73

Integral

16.787

TIPO DE BOLSA

Parcial

TOTAL

Fonte: UEFS/UNDEC, 2012.
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CUSTOS (R$)

47.910,67

46.244

115.898,63

351.036

904.196,09
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