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APRESENTAÇÃO

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) tem a honra de apresentar o seu Relatório
de Atividades do exercício de 2014.
Nele, estão relatadas as principais atividades desenvolvidas pela UEFS por meio de seus órgãos
colegiados, assessorias e departamentos.
Nas páginas que seguem, são apresentadas ao leitor 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, merecem destaque o desenvolvimento e
participação da UEFS em programas que visam contribuir para a melhoria da educação básica, a
exemplo do Programas Universidade Aberta , ProForma, Parfor, bem como as ações desenvolvimentos no Projetos Institucionais que fomentam o estimulo a pesquisa e práticas de apoio ao aperfeiçoamento formativo de seus discentes, tais como aqueles realizados por meio dos Programa
Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), dos Programas de Educação Tutorial (PET- SAÚDE,
PET-REDES, PRO-PET SAUDE, entre outros).
No tocante à Pós-Graduação e Pesquisa, em 2014, verifica-se que as ações realizadas não apenas marcaram um momento de evolução do debate cientifico promovido pelos diversos cursos na
modalidade Stricto Sensu e Lato Sensu ofertados na Instituição, mas consolidam uma luta contínua
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEFS na promoção e articulação de projetos de
pesquisa que contribuam para ampliar o debate sobre o desenvolvimento do semi-árido baiano,
cabendo-se destaque neste contexto para a aprovação do Projeto do Instituto do Milênio do Semiárido ( fases Ie II), o qual obteve apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/CNPq).
No campo da Extensão e Cultura, em 2014, a UEFS manteve seu foco na realização de ações
que propõem, em um sentido geral, desenvolver o resgate a cultura, e a reflexões sobre a dignidade humana e a cidadania, bem como em ações que trazem em seu bojo a busca pela qualificação,
promoção de qualidade de vida e saúde junto a comunidade, estreitando os laços institucionais
para além do Campus, e , assim, direcionando seu papel no processo de desenvolvimento da região
a qual está inserida. Nesse contexto, cabe destaque à realização da VII Feira do Livro, da Festa do
Bando Anunciador, das atividades realizadas pela Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI), dentre outros.
Ainda são destacados no presente relatório, as ações em 2014, pelo Museu Casa do Sertão
(MCS) e pelo Observatório Astronômico Antares, que vem consolidando práticas de pesquisa e contribuindo para a divulgação do conhecimento científico junto a sociedade. Seguindo-se, também, as
ações desenvolvidas pela Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI).
No que tange ao Planejamento e a Administração, são destacadas as principais atividades
desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o processo da Estatuinte, pela Assessoria
Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN), pela Auditoria de Controle Interno (AUDICON), bem como aquelas da Gerência de Licitações, Contratos e Convênios (GELIC), da Assessoria
Técnica de Recursos Humanos (ATRH), da Assessoria Especial de Informática (AEI), da TV Olhos
d’Água, UEFS Editora, Imprensa Universitária (IU) e da Assessoria de Comunicação (ASCOM).
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Por fim, são apresentadas as ações assistenciais e comunitárias destinadas às comunidades
interna e externa da UEFS, seguidas daquelas ações desenvolvidas pelos nove departamentos que
compõem a estrutura da UEFS.
De forma sucinta, ensejamos ao leitor, que por meio do presente relatório, consiga visualizar
as principais atividades desenvolvidas pela UEFS em 2014, que representam de forma pormenorizada a relevância de seu papel para a região de Feira de Santana e para o Estado da Bahia, e que
comprovam o compromisso institucional assumido por meio das ações conjuntas realizadas pelos
seus órgãos colegiados, assessorias e departamentos, por meio da atuação de seus colaboradores
e parceiros.

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

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) busca, num ambiente crítico de produção
do conhecimento e de comprometimento social, o constante aperfeiçoamento da formação inicial.
Essa Pró-Reitoria apresenta-se ainda em várias dimensões do fazer universitário, atuando direta
ou indiretamente em programas, ações e processos acadêmicos, formativos ou regulatórios, como
por exemplo: orienta, assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento ou
reformulação de projetos pedagógicos dos cursos de graduação; implementa a criação de cursos/
turmas de oferta especial; gerencia o Programa de Viagens de Campo e o Plano Individual de
Trabalho (PIT) dos docentes; propõe e coordena programas de qualificação da formação profissional
discente, com destaque para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/
CAPES), o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), o
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e a Monitoria. Além disso, tramitam
pela PROGRAD os vários processos relativos à vida acadêmico-institucional dos docentes e discentes.
Como desafios, entre os vários projetos delineados ou em andamento, estão a ampliação e
a consolidação das ações de Educação Inclusiva; os programas de divulgação e capacitação relativos
ao uso das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no processo educacional; a
Pedagogia Universitária; o combate à evasão; as políticas e ações para uma cultura de avaliação
sistemática e permanente dos cursos de graduação.
A PROGRAD atua de forma democrática, com transparência e equidade. Movimenta-se
sempre, enquanto equipe e nas relações intersetoriais, com espírito cooperativo e solidário.
PROCESSO SELETIVO
A organização, execução e avaliação do Processo Seletivo (Profica a cargo da PROGRAD, por
meio da Comissão do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior (COPAES), com o apoio
operacional da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA).
A UEFS/PROGRAD mantém o controle direto das etapas de planejamento, aplicação, correção
e processamento dos resultados do Prosel, enquanto a elaboração e a confecção das provas
permanecem no âmbito de licitação pública.
Excepcionalmente, no ano de 2013, foram realizados 3 processos seletivos (2013.1; 2013.2 e
2014.1), tendo em vista a antecipação do ProSel 2014.1 para o mês de dezembro, por deliberação da
COPAES. Os processos seletivos para ingresso no primeiro semestre eram frequentemente realizados
no início do ano, quando as demais universidades públicas do estado da Bahia já haviam divulgado
seus resultados, o que gerava um grande número de abstenções.
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Em 2014, foram realizados 2 Processos Seletivos (2014.2; 2015.1). A UEFS disponibilizou, por
meio do ProSel 1820 vagas nos 28 cursos de graduação de oferta permanente. Dessa forma, 21.546
candidatos concorreram ao preenchimento dessas vagas, conforme tabelas a seguir.
TABELA 1 – RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROSEL 2014.1 e 2014.2 – CANDIDATO/VAGA
SEMESTRE 2014.1
CURSOS

SEMESTRE 2014.2

CANDIDA

VAGAS

INSCRITOS

CANDIDATO/
VAGA

6,87

40

242

6,05

679

16,97

40

600

15

20

156

7,8

20

198

9,9

Bacharelado em Ciências Contábeis

40

446

11,15

40

394

9,85

Bacharelado em Ciências Econômicas

40

207

5,17

40

213

5,32

Bacharelado em Farmácia

30

362

12,06

-

-

-

Bacharelado em Direito

40

1610

40,25

40

1819

45,47

Bacharelado em Enfermagem

40

498

12,45

40

663

16,57

Bacharelado em Engenharia Civil

40

1262

31,55

40

1295

32,37

Bacharelado em Engenharia da
Computação

40

472

11,8

40

457

11,42

Bacharelado em Engenharia de
Alimentos

40

273

6,82

40

277

6,92

Bacharelado em Medicina

30

3711

123,7

-

-

-

Bacharelado em Odontologia

30

781

26,03

30

1248

41,6

Bacharelado em Psicologia

30

842

28,06

30

788

26,26

Licenciatura em Ciências Biológicas

40

121

4,84

40

104

4,16

Licenciatura e Bacharelado em
Filosofia

40

99

2,47

40

93

2,32

Licenciatura e Bacharelado em Física

40

56

1,4

40

85

2,12

Licenciatura e Bacharelado em
Geografia

40

139

3,47

40

152

3,8

Licenciatura em Educação Física

40

393

9,82

40

357

8,92

Licenciatura em História

40

216

5,4

40

185

4,62

Licenciatura em Letras com Espanhol

20

48

2,8

20

40

2,0

Licenciatura em Letras com Francês

15

15

1

15

19

1,26

Licenciatura em Letras com Inglês

20

101

5,05

20

80

4,0

Licenciatura em Letras Vernáculas

40

136

3,4

40

130

3,25

Licenciatura em Matemática

40

105

2,62

40

84

2,1

Licenciatura em Música

20

84

4,2

-

-

-

Licenciatura em Pedagogia

40

243

6,07

40

228

5,7

Licenciatura em Química

30

86

2,86

30

93

3,1

965

13.416

14,12

885

9.844

11,3

VAGAS

INSCRITOS

Bacharelado em Agronomia

40

275

Bacharelado em Administração

40

Bacharelado em Ciências Biológicas

TOTAL

Fonte: UEFS/PROGRAD/CSA, 2014.

TO/VAGA

Dentre as vagas padrão ofertadas em cada curso, 50% são reservadas, pelo sistema de cotas,
a candidatos oriundos da escola pública, sendo 80% destas reservadas para negros, conforme dispõe
a Resolução CONSU nº 034/2006. A mesma resolução estabelece ainda, para cada curso, o acréscimo
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de duas vagas exclusivas para candidatos oriundos de comunidades indígenas e quilombolas.
A Tabela 2 traz um comparativo do quantitativo dos alunos matriculados pelo sistema de
cotas nos anos de 2013 e 2014.
TABELA 2 – DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS PELO SISTEMA DE COTAS
COTISTAS

CURSO

2013.1

2013.2

2014.1

2014.2

Bacharelado em Administração

20

22

20

21

Bacharelado em Agronomia

25

24

22

26

Bacharelado em Ciências Biológicas

11

11

11

10

Licenciatura em Ciências Biológicas

19

20

14

15

Bacharelado em Ciências Contábeis

21

20

21

21

Bacharelado em Ciências Econômicas

20

20

24

21

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

0

15

-

17

Bacharelado em Direito

21

22

22

21

Bacharelado em Enfermagem

22

21

22

20

Bacharelado em Engenharia Civil

21

22

22

26

Bacharelado em Engenharia da Computação

21

22

22

21

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

20

20

20

21

-

16

-

17

Bacharelado em Odontologia

17

17

17

17

Bacharelado em Psicologia

16

17

15

17

Licenciatura e Bacharelado em Filosofia

28

25

33

19

Licenciatura e Bacharelado em Física

13

14

18

12

Licenciatura e Bacharelado em Geografia

29

27

31

28

Licenciatura em Letras com Espanhol

14

12

14

12

Licenciatura em Letras com Francês

6

10

2

7

Licenciatura em Letras com Inglês

10

10

10

13

Licenciatura em Letras Vernáculas

29

33

33

28

Licenciatura em Educação Física

27

26

22

25

Licenciatura em História

22

28

21

28

Licenciatura em Matemática

26

30

27

12

Licenciatura em Música

13

-

7

-

Licenciatura em Pedagogia

29

34

31

27

Licenciatura em Química

18

18

19

18

518

556

520

520

Bacharelado em Medicina

TOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

A Tabela 3 apresenta o quantitativo dos alunos matriculados nos cursos de oferta regular e
especial em 2014.
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TABELA 3– DEMONSTRATIVO DE ALUNOS ATIVOS, REGULARES E MATRICULADOS NOS CURSOS DE OFERTA REGULAR
E ESPECIAL 2014.1 e 2014.2
ALUNOS
ATIVOS¹

ALUNOS
REGULARES²

ALUNOS
MATRICULADOS EM
DISCIPLINAS

Licenciatura em Ciências Biológicas

196

186

183

Bacharelado em Ciências Biológicas

200

186

186

Bacharelado em Agronomia

181

174

174

Licenciatura em Educação Física

375

357

353

Licenciatura Plena em Educação Física**

45

45

42

Bacharelado em Enfermagem

346

337

335

Farmácia

143

113

112

Bacharelado em Medicina

179

176

176

Licenciatura Plena em Biologia**

17

17

8

Bacharelado em Odontologia

262

253

247

Bacharelado em Ciências Contábeis

381

368

366

Bacharelado em Ciências Econômicas

417

391

386

Bacharelado em Administração

441

410

405

Bacharelado em Direito

432

418

415

ÁREA

Ciências
Naturais e da
Saúde

Ciências
Humanas e
Filosofia

Letras e

Artes

Ciências Exatas
e Tecnologia

CURSO/NÍVEL

Bacharelado em Direito – Turma Especial***

40

39

39

Licenciatura em História

348

331

329

Geografia*

406

396

391

Licenciatura em Pedagogia

324

309

308

Filosofia

195

188

187

Psicologia

141

135

135

Licenciatura em Pedagogia – Ead³

99

99

99

Licenciatura em Letras Espanhola

166

159

158

Licenciatura em Letras Francesa

94

86

85

Licenciatura em Letras Inglesa

165

158

155

Licenciatura em Letras Vernáculas

323

314

311

Licenciatura em Música

85

84

82

Licenciatura Plena em Artes**

82

82

66

Licenciatura Plena em Inglês**

42

42

28

Licenciatura Plena em Vernáculas**

73

73

56

Licenciatura em Letras – Português – Ead³

96

96

96

Licenciatura Plena em Matemática**

46

46

40

Bacharelado em Engenharia Civil

443

430

417

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

354

335

324

Bacharelado em Engenharia de Computação

343

321

311

Bacharelado em Física

43

40

39

Licenciatura em Física

169

161

159

Licenciatura em Matemática

309

291

289

Licenciatura em Química

173

161

159

8174

7807

7651

Total
Fonte: UEFS/PROGRAD/DAA, 2014.
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¹ Alunos Ativos são todos os alunos ativos no sistema Sagres
² Alunos Regulares são todos os alunos com ocorrência acadêmica de ativo matriculado e ativo não matriculado, a exemplo de
trancamento.
³ Cursos de Educação à Distância, oferecidos a partir do semestre 2013.2.
* Geografia trata-se de currículo básico, pertencente ao curso, respectivo, de licenciatura e bacharelado em Geografia, já contabilizado.
Currículo básico é aquele em que o aluno ingressa via ProSel e, a partir do segundo semestre, poderá optar pela licenciatura ou bacharelado.
** Cursos que fazem parte do Programa Especial de Formação para Professores (ProForma) do Estado da Bahia. Esses cursos são de oferta especial,
ou seja, são cursos que não são oferecidos todo o ano, não seguindo assim o mesmo calendário dos cursos de oferta regular e possuindo períodos de
matrícula diferenciados.
*** Bacharelado em Direito – Turma Especial trata-se de turma para beneficiários da Reforma Agrária, conforme Edital de Seleção Especial para Direito
nº 01/2012 de 06/09/2012.

CURSOS DE GRADUAÇÃO – OFERTA ESPECIAL
A UEFS implementa, ainda, vários cursos/turmas de oferta especial por meio do Programa
de Formação de Professores em Serviço, dois cursos experimentais de Educação a Distância e uma
turma de Direito para beneficiários da Reforma Agrária.

UAB/EaD – A Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa financiado pela CAPES, é um
sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da
população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. O curso tem a característica de
ser semipresencial e os alunos são selecionados por meio de vestibular, realizado pela UEFS. Estão
em atividade os cursos de Letras/Português, com duração de 7 semestres, e de Pedagogia, com
duração de 8 semestres.
ProForma/PARFOR – Programa de Formação para Professores em Serviço, tem como objetivo
aprimorar a formação profissional dos docentes da Educação Básica, de modo a contribuir para a
melhoria do ensino público através da modalidade de educação presencial.
Em parceria com o governo estadual, são ofertados 4 cursos/turmas de licenciatura (Artes,
Letras Vernáculas, Letras com Espanhol e Ciências Biológicas) a professores da Educação Básica da
Rede Estadual e Municipal de ensino de diversas regiões do estado da Bahia. A oferta no âmbito do
PARFOR contempla, até o momento, 6 cursos de licenciatura: Artes, Letras Vernáculas, Matemática,
Letras com Inglês, Ciências Biológicas e Educação Física, todos no campus da UEFS em Feira de
Santana.
PRONERA: Turma Especial – Curso de Graduação em Direito para Beneficiários da Reforma
Agrária. O Curso, que iniciou em 2013, tem previsão de oferta de turma única com 40 vagas e carga
horária total de 4.026 horas, a ser integralizado em cinco anos. O projeto do curso foi elaborado
por uma comissão constituída pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS) da UEFS,
instância responsável pelas articulações estabelecidas entre o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA/Pronera e a Reitoria da UEFS.
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A Tabela 4 apresenta o quantitativo dos alunos matriculados nos cursos de oferta especial
em 2014.

TABELA 4– QUADRO DE ALUNOS ATIVOS, REGULARES E MATRICULADOS NOS CURSOS DE OFERTA REGULAR E ESPECIAL
2014.2
ALUNOS
ATIVOS¹

ALUNOS
REGULARES²

ALUNOS
MATRICULADOS
EM DISCIPLINAS

Licenciatura em Ciências Biológicas

184

177

174

Bacharelado em Ciências Biológicas

203

189

187

Bacharelado em Agronomia

217

204

204

Licenciatura em Educação Física

400

367

365

Bacharelado em Enfermagem

348

341

340

Farmácia

116

113

113

Bacharelado em Medicina

211

157

157

Licenciatura Plena em Biologia – Lençóis**

37

37

37

Bacharelado em Odontologia

253

247

241

Bacharelado em Ciências Contábeis

398

383

382

Bacharelado em Ciências Econômicas

412

381

375

Bacharelado em Administração

455

421

418

Bacharelado em Direito

460

422

422

ÁREA

Ciências
Naturais e da
Saúde

Ciências
Humanas e
Filosofia

Letras E Artes

CURSO/NÍVEL

Bacharelado em Direito – Turma Especial***

40

39

39

Licenciatura em História

376

347

345

Geografia*

427

404

402

Licenciatura em Pedagogia

339

322

321

Filosofia

212

200

198

Psicologia

171

168

167

Licenciatura em Pedagogia – Ead³

99

81

81

Licenciatura Plena em Pedagogia**

74

74

74

Licenciatura em Letras Espanhola

170

158

153

Licenciatura em Letras Francesa

91

83

82

Licenciatura em Letras Inglesa

167

153

152

Licenciatura em Letras Vernáculas

337

316

314

Licenciatura em Música

85

84

84

LICENCIATURA EM LETRAS – PORTUGUÊS – EAD³

95

80

80
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Ciências Exatas
e Tecnologia

Licenciatura Plena em Matemática – Lençóis**

15

15

15

Bacharelado em Engenharia Civil

459

440

414

Bacharelado em Engenharia De Alimentos

365

333

315

Bacharelado em Engenharia De Computação

367

349

330

Bacharelado em Física

43

39

39

Licenciatura em Física

168

158

158

Licenciatura em Matemática

316

291

291

Licenciatura em Química

184

172

171

8.294

7.745

7.640

TOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD/DAA, 2014.

¹ Alunos Ativos são todos os alunos ativos no sistema Sagres
² Alunos Regulares são todos os alunos com ocorrência acadêmica de ativo matriculado e ativo não matriculado, a exemplo de
trancamento.
³ Cursos de Educação à Distância, oferecidos a partir do semestre 2013.2.
* Geografia trata-se de currículo básico, pertencente ao curso, respectivo, de licenciatura e bacharelado em Geografia, já contabilizado.
Currículo básico é aquele em que o aluno ingressa via ProSel e, a partir do segundo semestre, poderá optar pela licenciatura ou bacharelado.
** Cursos que fazem parte do ProForma do Estado da Bahia. Esses cursos são de oferta especial, ou seja, são cursos que não são oferecidos todo o ano,
não seguindo assim o mesmo calendário dos cursos de oferta regular e possuindo períodos de matrícula diferenciados.
*** Bacharelado em Direito – Turma Especial trata-se de turma para beneficiários da Reforma Agrária, conforme Edital de Seleção Especial para
Direito nº 01/2012 de 06/09/2012.

REINTEGRAÇÃO E REINGRESSO
Destinados a ex-alunos da UEFS, os Programas de Reintegração e de Reingresso são voltados
para todos os cursos oferecidos pela Universidade.
O Programa de Reingresso é reservado aos estudantes que concluíram o curso na instituição
em uma das modalidades (Bacharelado ou Licenciatura) e solicitam o retorno para plenificação
ou para concluir os estudos em outra modalidade. O Programa de Reintegração, por seu turno, é
voltado àqueles estudantes de graduação que tiveram suas vagas canceladas (por abandono, não
renovação de matrícula ou por não obterem o desempenho com aproveitamento nas disciplinas, em
curso, no tempo exigido pelas suas normas internas).
A Tabela 5 demonstra o número de inscritos e selecionados nos Programas de Reintegração
e de Reingresso, em 2014.
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TABELA 5 – DEMONSTRATIVO DE INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PELOS PROGRAMAS DE REINTEGRAÇÃO
E DE REINGRESSO
VAGAS

CURSO

CANDIDATOS
INSCRITOS

CONVOCADOS

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Bacharelado em Agronomia

4

8

-

-

-

-

Bacharelado em Ciências Biológicas

2

2

9

2

5

2

Bacharelado e Licenciatura em Física

8

8

10

1

6

4

Bacharelado e Licenciatura em Geografia

8

8

13

7

8

4

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

2

7

0

0

0

0

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

8

8

3

0

2

0

Bacharelado em Engenharia de Computação

6

8

1

1

1

1

Bacharelado em Administração

8

8

1

0

1

0

Bacharelado em Ciências Contábeis

2

8

8

5

3

4

Bacharelado em Ciências Econômicas

8

8

5

4

3

3

Bacharelado em Direito

2

8

1

1

1

0

Bacharelado em Enfermagem

4

8

0

0

0

0

Bacharelado em Engenharia Civil

6

8

2

1

0

0

Bacharelado em Medicina

2

2

0

0

0

0

Bacharelado em Odontologia

2

4

0

0

0

0

Bacharelado em Psicologia*

-

6

-

0

0

0

Licenciatura em Educação Física

8

8

2

1

2

1

Licenciatura em Ciências Biológicas

3

6

9

1

5

2

Licenciatura em História

8

8

1

5

1

4

Licenciatura em Letras com Espanhol

4

4

2

3

2

2

Licenciatura em Letras com Francês

4

4

1

1

1

1

Licenciatura em Letras com Inglês

4

4

3

1

2

1

Licenciatura em Letras Vernáculas

8

6

3

1

2

1

Licenciatura em Matemática

8

8

2

1

2

0

Licenciatura em Música*

4

5

-

0

-

0

Licenciatura em Pedagogia

8

8

1

3

1

3

Licenciatura em Química*

6

0

0

0

0

0

Licenciatura e Bacharelado em Filosofia*

4

8

-

0

-

0

REINTEGRAÇÃO

118

SUBTOTAL

77

48

REINGRESSO
Bacharelado em Ciências Biológicas

10

15

-

3

-

3

Licenciatura em Ciências Biológicas

10

15

-

12

-

10

Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas

4

-

1

2

0

1

Bacharelado e Licenciatura em Geografia

4

8

1

1

1

0

Bacharelado e Licenciatura em Física

1

-

0

0

0

0

SUBTOTAL

9

2

1

127

112

30

TOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

Obs.: No semestre 2013.1 não houve edital de reingresso para o curso de Bacharelado e
Licenciatura em Ciências Biológicas em razão da reforma curricular. As vagas apresentadas
são referentes ao semestre 2013.2.
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47

TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS

Todos os anos, a UEFS realiza Processos Seletivos de Transferências Interna e Externa,
destinados a estudantes oriundos da UEFS e de outras instituições, respectivamente. Na realização
dos processos, são utilizadas normas internas, aprovadas pelo CONSEPE, que dão legibilidade ao
trabalho.

TABELA 6 – DEMONSTRATIVO DE INGRESSOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE TRANSFERENCIA,
2014
CURSOS

VAGAS

INSCRITOS

PRESENTES

ABSTENÇÕES

CONVOCADOS

4

4

2

2

2

Enfermagem

3

18

16

2

3

Engenharia de Alimentos

10

1

1

0

1

Farmácia

6

9

7

2

2

Licenciatura em Filosofia

5

2

1

1

0

Licenciatura em Música

4

0

0

0

0

Licenciatura e Bacharelado em Física

5

0

0

0

0

Licenciatura em Letras/Francês

7

0

0

0

0

Licenciatura em Pedagogia

3

2

2

0

2

Bacharelado em Psicologia

5

19

19

0

5

Odontologia

2

19

17

2

2

Ciências Biológicas

4

2

2

0

0

Licenciatura em matemática

5

0

0

0

0

Licenciatura em Química

12

1

1

0

0

75

77

68

9

17

Agronomia

TOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

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 das Políticas de Assistência Estudantil, tais como: o
acesso à Creche e Escola Básica, Bolsa Alimentação e aumento do número de refeições subsidiadas,
ampliação da política de bolsas dos programas institucionais e interinstitucionais, ampliação da
oferta de estágios não obrigatórios, ampliação da Residência Universitária (RU) criação da Residência
Indígena (RI), ações realizadas pelo Serviço de Apoio Psicopedagógico(SAP) 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 à evasão e retenção de alunos nos
cursos de graduação.
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No que tange aos 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) e de sua carreira. Esse
cadastro será estruturado por meio 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.
As tabelas 6 e 7 trazem as informações referentes ao quantitativo de alunos egressos e
evadidos da UEFS no ano de 2014.
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Fonte: UEFS/PROGRAD/DAA, 2014.

159

289

Licenciatura em Matemática

7177

353

Licenciatura em Educação Física

TOTAL

85

Licenciatura em Letras com Francês

Licenciatura em Química

311

Licenciatura em Letras Vernáculas

82

155

Licenciatura em Letras com Inglês

308

158

Licenciatura em Letras com Espanhol

Licenciatura em Pedagogia

391

Licenciatura em Música

198

Licenciatura e Bacharelado em Geografia

247

Bacharelado em Odontologia

Licenciatura e Bacharelado em Física

176

Bacharelado em Medicina

187

324

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

186

311

Bacharelado em Engenharia da Computação

Licenciatura e Bacharelado em Filosofia

417

Bacharelado em Engenharia Civil

Bacharelado em Ciências Biológicas

335

Bacharelado em Enfermagem

329

415

Bacharelado em Direito

183

112

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

Licenciatura em História

386

Bacharelado em Ciências Econômicas

Licenciatura em Ciências Biológicas

366

Bacharelado em Ciências Contábeis

135

174

Bacharelado em Agronomia

Bacharelado em Psicologia

405

2014.1

Bacharelado em Administração

CURSO

ALUNOS
MATRICULADOS

7314

171

321

84

291

365

82

314

152

153

402

197

198

187

345

174

167

241

157

315

330

414

340

422

113

375

382

204

418

2014.2

181

4

6

-

9

3

6

7

10

8

15

8

12

2

13

3

3

3

3

6

4

5

6

3

-

8

10

8

16

2014.1

ABANDONO DE CURSO

228

14

11

1

12

12

7

5

7

5

5

16

7

5

10

7

4

6

-

10

9

10

11

3

6

19

7

7

12

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014.1

TRANSFERÊNCIA
EXTERNA
2014.2

TABELA 7 – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ALUNOS EVADIDOS DA UEFS, POR CURSO, EM 2014

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014.2

20

2

-

-

-

-

-

2

1

-

1

4

1

-

1

-

-

2

-

1

-

1

1

2

-

-

-

1

-

2014.1

CANCELAMENTO DE VAGA

MOTIVO

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21

1

4

1

1

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

2014.2

16

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

--

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

2014.1

TRANCAMENTO

7

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

2014.2

431

21

17

1

21

15

13

14

18

13

22

20

21

7

25

11

8

11

3

18

13

16

20

9

6

27

17

16

28

TOTAL

TABELA 8 – DEMONSTRATIVO DOS ALUNOS EGRESSOS DA UEFS, POR CURSO, EM 2014
ALUNOS EGRESSOS

CURSOS

2014.1

2014.2

Bacharelado em Administração

11

18

Bacharelado em Agronomia

0

0

Bacharelado em Ciências Biológicas

6

19

Licenciatura em Ciências Biológicas

23

22

Bacharelado em Ciências Contábeis

21

28

Bacharelado em Ciências Econômicas

24

4

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

21

1

Bacharelado em Direito

28

41

Bacharelado em Enfermagem

24

18

Bacharelado em Engenharia Civil

16

13

Bach. em Engenharia da Computação

3

6

Bacharelado em Engenharia de Alimentos

10

19

Bacharelado em Medicina

26

0

Bacharelado em Odontologia

32

15

Bacharelado em Psicologia

0

0

Licenciatura e Bacharelado em Filosofia

0

4

Licenciatura e Bacharelado em Física

4

10

Licenciatura e Bacharelado em Geografia

38

27

Licenciatura em Letras com Espanhol

8

20

Licenciatura em Letras com Francês

2

4

Licenciatura em Letras com Inglês

12

12

Licenciatura em Letras Vernáculas

27

28

Licenciatura em Educação Física

16

29

Licenciatura Plena em Educação Física

0

25

Licenciatura em História

12

25

Licenciatura em Matemática

2

20

Licenciatura em Música

0

0

Licenciatura em Pedagogia

23

37

Licenciatura em Química

0

0

389

445

TOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – ProForma

O Programa Especial de Formação para Professores da UEFS (ProForma), em parceria com
a Secretaria de Educação do Estado (SEC), Instituto Anísio Teixeira (IAT) e com a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), comprometido em contribuir para
a melhoria da qualidade do ensino da Educação Básica, oferece cursos de licenciatura destinados
a professores da rede pública de ensino, com o objetivo de proporcionar formação necessária ao
exercício da docência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Nesse sentido, o ProForma oferece no campus da UEFS, na modalidade modular/presencial,
os cursos de Licenciatura em Artes, Letras Vernáculas, Letras com Espanhol e Ciências Biológicas,
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no âmbito do Programa de Formação Inicial do Estado da Bahia, atualmente, com 111 alunos
matriculados; também oferece os cursos de Licenciatura em Artes, Letras Vernáculas, Letras com
Inglês, Ciências Biológicas, Matemática e Educação Física no âmbito do Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR), com 218 alunos matriculados, conforme Tabela 09.

TABELA 9 – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS E EVADIDOS DO PROFORMA
POR CURSO2014
CURSO

ETAPA

MATRICULADOS

Artes

1ª

35

29

Ciências Biológicas

1ª

12

7

2010

24

18

1ª

40

29

111

83

Letras com Espanhol
Letras Vernáculas
TOTAL
CURSO

EVASÃO

ETAPA

MATRICULADOS

Artes

4ª

47

37

Ciências Biológicas

4ª

5

1

2012

45

42

Letras com Inglês

2ª Semestre

42

28

Letras Vernáculas

4ª

33

27

Matemática

4ª

46

40

218

175

Educação Física

TOTAL

EVASÃO

CURSANDO

CURSANDO

Fonte: UEFS/PROGRAD/PROFORMA, 2014.

PROGRAMAS DE BOLSA MONITORIA
O Programa de Monitoria da UEFS tem como objetivos propiciar ao estudante de graduação
a oportunidade de engajar-se em plano de trabalho de atividades de ensino que possibilitem o
aperfeiçoamento do conhecimento e do desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis a sua
formação acadêmica e profissional, criar condições de aperfeiçoamento teórico e desenvolvimento
de habilidades relacionadas à atividade docente, além de estabelecer práticas e experiências
pedagógicas que permitam a interação dos estudantes monitores com o corpo docente, discente e
administrativo.
A Tabela 10 apresenta como estão distribuídas as Bolsas Monitorias entre os nove
departamentos da UEFS.
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TABELA 10 – DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS MONITORIA POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTOS

Ciências Biológicas

Nº DE BOLSAS OFERTADAS

CURSOS

2013

2014

Agronomia

01

01

Ciências Biológicas

06

05

Ciências Farmacêuticas

00

01

Educação Física

00

01

Enfermagem

00

01

Engenharia de Alimentos

01

01

Medicina

00

01

Odontologia

00

02

08

13

Ciências Econômicas

01

00

Ciências Farmacêuticas

01

01

Engenharia Civil

00

02

Engenharia da Computação

03

00

Matemática

03

01

08

04

Ciências Biológicas

01

00

Ciências Farmacêuticas

01

00

Filosofia

02

02

Geografia

05

04

História

02

00

Letras Vernáculas

01

00

Psicologia

00

02

12

08

Administração

01

01

Agronomia

00

01

Ciências Contábeis

01

00

Ciências Econômicas

01

01

Direito

05

05

08

08

Geografia

01

00

Pedagogia

00

03

01

03

Engenharia Civil

04

03

Física

02

03

SUBTOTAL

Ciências Exatas

SUBTOTAL

Ciências Humanas e Filosofia

SUBTOTAL

Ciências Sociais Aplicadas

SUBTOTAL
Educação

SUBTOTAL
Física

SUBTOTAL

Letras e Artes

06

06

Agronomia

00

01

Engenharia Civil

06

02

História

00

01

Letras com Língua Espanhola

00

01

Letras com Língua Francesa

01

01

Letras Vernáculas

00

01

Matemática

01

01

01

03

09

11

Música

32

SUBTOTAL

Saúde

Ciências Farmacêuticas

03

03

Educação Física

02

02

Enfermagem

03

01

Medicina

05

06

Odontologia

11

07

24

19

Engenharia Civil

03

02

Engenharia da Computação

05

03

Engenharia de Alimentos

04

06

12

11

88

83

SUBTOTAL

Tecnologia

SUBTOTAL
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

TOTAL GERAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID

Este Programa, em estreita relação com o MEC/CAPES, tem como objetivo fomentar a
iniciação à docência de estudantes dos cursos de licenciatura da UEFS, aumentando a convivência do
graduando com o cotidiano do exercício da função docente, em condições criativas e diversificadas,
estimulando sua permanência na docência como carreira profissional. Contribui, assim, para ajustar
as ofertas às demandas da rede pública, minimizando as carências de professores na Educação
Básica.

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, sob a orientação de um professor tutor,
condições para a realização de atividades extracurriculares de Ensino, Pesquisa e Extensão de forma
integrada, as quais complementam a sua formação acadêmica e repercutem positivamente nos
processos pedagógicos dos cursos envolvidos. O PET conta com 842 grupos distribuídos entre 121
instituições de Ensino Superior (IES) distribuídas entre as diferentes áreas do conhecimento e as
diversas regiões geográficas do país. A UEFS conta com cinco grupos, distribuídos em três áreas de
conhecimento: Ciências Econômicas (Ciências Sociais), Odontologia (Ciências da Saúde) e Engenharia
de Computação, Engenharia Civil e Engenharia de Alimentos (Engenharias).
Na Tabela 11, são apresentados a distribuição geral das bolsas oferecidas pelo PET/MEC e o
total de bolsas (incentivos estudantis) oferecidas pela PROGRAD/UEFS, nos anos de 2013 e 2014.
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TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS OFERECIDAS PELO PET/MEC, 2014
DEPARTAMENTO DOS ORIENTADORES

CURSO

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Econômicas

Nº DE BOLSAS
2013

2014

12

12

12

12

12

12

TOTAL DE BOLSAS

36

36

CURSOS ATENDIDOS

06

06

Engenharia da Computação
Tecnologia

Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos

Saúde

Odontologia

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PRÓ-SAÚDE E 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, de
acordo com as necessidades do SUS, aos profissionais e estudantes da área da saúde. 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 por meio de publicação
de Portaria do Reitor nº 751, 10/07/2009.
Em março de 2010, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria Conjunta nº 02, de 03/03/2010,
instituindo, no âmbito do PET-Saúde, o PET-Saúde da Família. Este foi, então, 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, além da integração ensino-serviço-comunidade, desenvolvimento
este mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 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 (ESF).
Em 2012, dando continuidade aos programas desenvolvidos, a UEFS concorreu e obteve
aprovação no Edital nº 024, de 15/12/2011, do PRÓ-Saúde e PET-Saúde. A proposta enviada pela
UEFS foi aprovada em maio de 2012. Foram implementados 8 (oito) grupos de aprendizagem
tutorial do Pró-Saúde e PET-Saúde (PROPET-Saúde) com vigência de agosto de 2012 a julho de 2014
(prorrogada até 12/2014), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de
Santana e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Os grupos de aprendizagem tutorial são
distribuídos nos seguintes subgrupos: 4 Saúde da Família; 1 Urgência e Emergência; 1 Vigilância em
Saúde; 1 Saúde da Mulher; 1 Saúde Mental. As ações são desenvolvidas pelos cursos de Enfermagem,
Medicina, Odontologia, Farmácia, Educação Física e Ciências Biológicas.
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Na Tabela 12 estão distribuídos os totais de beneficiados com o PROPET-Saúde.
TABELA 12 – DEMONSTRATIVO DE BENEFICIÁRIOS PRÓ-SAÚDE E PET-SAÚDE, 2014
TOTAL

BENEFICIADOS
Estudantes Bolsistas

96

Estudantes Voluntários

48

Preceptores

48

Tutores

08

Coordenador

02
TOTAL

CURSOS ENVOLVIDOS

Enfermagem, Medicina,
Farmácia,
Educação
Física, Ciências Biológicas,
Odontologia, Psicologia.

202

GRUPOS
APROVADOS

08

08

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

TABELA 13 – DEMONSTRATIVO DE BENEFICIADOS PROPET-SAÚDE 2014
BENEFICIADOS

TOTAL

Estudantes Bolsistas

96

Estudantes Voluntários

48

Grupos Aprovados

05

Preceptores

48

Tutores

8

Coordenadores

2

CURSOS ENVOLVIDOS

Enfermagem, Medicina, Farmácia,
Educação Física, Ciências Biológicas,
Odontologia e Psicologia

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

PET-SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PET/VS

Em 2013 (Portaria Conjunta nº 06, 27/03/2013), a UEFS obteve a aprovação para a
implementação de 2 (dois) grupos de aprendizagem tutorial do PET/VS, em parceria com a SMS
de Feira de Santana e a SESAB. O referido programa tem como objetivos: desenvolver atividades
acadêmicas no âmbito da Vigilância em Saúde orientadas pelos princípios da indissociabilidade
entre Ensino, Pesquisa e Extensão, e da integração ensino-serviço-comunidade mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; estimular a formação de profissionais e
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, pautada pelo espírito
crítico, cidadania, bioética e pela função social da educação superior.
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A Tabela 14 demonstra os totais de beneficiários do PET-Saúde/Vigilância.
TABELA 14 – DEMONSTRATIVO DE BENEFICIÁRIOS PET-SAÚDE/VIGILÂNCIA, 2014
BENEFICIADOS

TOTAL

Estudantes Bolsistas

16

Estudantes Voluntários

11

Preceptores

04

Tutores

02
TOTAL

CURSOS ENVOLVIDOS

GRUPOS
APROVADOS

Enfermagem, Medicina, Farmácia,
Educação Física, Ciências Biológicas, Odontologia, Psicologia.
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02
02

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.

PET-SAÚDE/REDES UEFS: FORTALECENDO O ACOLHIMENTO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM
FEIRA DE SANTANA – BAHIA (2013/2015)

A proposta enviada pela UEFS foi aprovada em 2013 (Portaria Conjunta MS/DEGES-SAS nº
09, 24/06/2013) para a implementação de 5 (cinco) grupos de aprendizagem tutorial do PET-Saúde/
Redes UEFS, com vigência de agosto de 2013 a julho de 2015, em parceria com a SMS de Feira
de Santana e a SESAB. Constituem objetivos do programa: desenvolver atividades acadêmicas no
âmbito da Rede de Atenção à Saúde, orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão, e da integração ensino-serviço-comunidade mediante grupos de aprendizagem
tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; fortalecer o acolhimento na Rede de Atenção à Saúde
em Feira de Santana – BA; articular o PET/Redes com os demais grupos tutoriais do Pró-Saúde e PETSaúde; consolidar o processo de indução de mudanças curriculares e a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos da área da Saúde por meio de articulação com a Comissão
Gestora Local (CGL) do ProPet-Saúde. Os grupos foram distribuídos nas seguintes redes temáticas:
1 (um) na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, 1 (um) na Rede de Atenção às Pessoas com
Doenças Crônicas, 1 (um) na Rede Cegonha, 1(um) na Rede de Atenção às Urgências e Emergências
e 1 (um) na Rede de Atenção Psicossocial.
A Tabela 15 demonstra os totais de beneficiários do PET-Saúde/REDES.
TABELA 15 – DEMONSTRATIVO DE BENEFICIÁRIOS PET-SAÚDE/REDES, 2014
BENEFICIADOS

TOTAL

Estudantes Bolsistas

60

Estudantes Voluntários

30

Preceptores

30

Tutores

05

Coordenador

01
TOTAL

CURSOS ENVOLVIDOS

Enfermagem, Medicina, Farmácia,
Educação Física, Ciências Biológicas,
Odontologia, Psicologia.

126

GRUPOS
APROVADOS
05

05

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.
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CONSÓRCIO BAHIA, COORD. DA UAB E IMPLANTAÇÃO DO NESTIC E DO COMITÊ DE EAD/TIC

No primeiro semestre de 2013, uma série de ações foram realizadas para a implantação
do Núcleo de Educação Digital e Inovações Tecnológicas (NEDIT), além da compra realizada de
equipamentos para o laboratório: 50 computadores, projetores de imagem, televisores, dentre
outros equipamentos; foram adquiridos, ainda, dois servidores para atender ao laboratório e aos
cursos presenciais e a distância da UEFS. Em 19 de outubro de 2013, a UAB/UEFS deu início às
atividades dos dois cursos semipresenciais de Licenciatura Letras/Português e Pedagogia no pólo de
apoio presencial do município de Pintadas, cada curso com 1 turma de 100 alunos. Em novembro
de 2013, a UEFS aprovou, no Programa de Apoio a Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores (LIFE), o projeto intitulado O ensino de História, Geografia e Letras através da Cidade:
entre Histórias e Memórias de Feira de Santana, e recebeu uma verba de R$ 346.000,00 para compra
de mobiliário e equipamentos.

VIAGENS DE CAMPO
Consistem em um programa da Graduação que permite aos estudantes ampliarem os
aspectos distintivos da vida universitária por meio de viagens para diversas regiões, envolvendo
estudos e pesquisas em diversas áreas de conhecimento. Trata-se de um instrumento didático que
possibilita uma formação completa e significativa ao estudante.
As informações das viagens de campo referentes ao exercício 2014 pode ser visualizada na
Tabela 16.
TABELA 16 – DEMONSTRATIVO DE VIAGENS DE CAMPO REALIZADAS NOS SEMESTRES 2014.1-2014.2
DEPARTAMENTO

SEMESTRE
2014.1

2014.2

TOTAL

BIO

22

31

53

CIS

01

02

03

CHF

17

16

33

DLA

06

12

18

EDU

12

08

20

EXA

06

08

14

FIS

00

00

00

SAU

05

03

08

TEC

10

12

22

TOTAL

79

92

171

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2014.
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39

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

A consolidação da pesquisa e dos cursos de pós-graduação está na dependência da
busca contínua de recursos financeiros externos, e a captação desses recursos pela UEFS vem
crescendo na proporção direta do reconhecimento do mérito de seus pesquisadores, da qualidade
das pesquisas e da excelência do ensino nos cursos ofertados. Com a aprovação do Projeto Instituto
do Milênio no Semiárido (IMSEAR) fases I e II, foram captados cerca de oito milhões de reais do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/CNPq). Para o desenvolvimento do PPBIO/Semi-Árido, o
MCT disponibilizou recursos na ordem de dez milhões de reais. Muitos outros projetos vêm sendo
desenvolvidos por meio do investimento de outros órgãos e agências de fomento, a exemplo da
PETROBRAS, Organização Internacional do Trabalho (OIT), MS, Fundação Forgaty, Banco do Nordeste,
além de empresas privadas, como Michelin. Nesse contexto, destacam-se os investimentos feitos
pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (FAPESB), que têm sido alavancados para a consolidação dos cursos de pós-graduação e para
o desenvolvimento das atividades de pesquisa. No último ano, a FAPESB concedeu 35 novas bolsas
de pós-graduação, somando àquelas concedidas em anos anteriores e um montante significativo de
recursos foi captado dessa fundação por meio da aprovação de projetos de pesquisa apresentados
por docentes pesquisadores.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Atualmente a UEFS conta com 18 programas de pós-graduação próprios, sendo que três
deles contam com cursos de Mestrado e Doutorado, somando 21 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.

TABELA 17 – QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS STRICTO SENSU UEFS, 2014

MATRICULADOS
2013
2014
10
20
64
73

CURSO
Astronomia – Mestrado
Biotecnologia – Doutorado
Biotecnologia – Mestrado

40

39

Botânica – Doutorado

52

57

Botânica – Mestrado

40

39

Computação Aplicada
Desenho, Cultura e Interatividade

13
43

28
49

41

MATRICULADOS
2013
2014
40
47
39
30
36
25
27
5
11
19
27
40
52
20
92
98
43
36
64
24
49

CURSO
Educação
Enfermagem – Profissional
Engenharia Civil e Ambiental
Estudos Linguísticos
Ciências Farmacêuticas – Mestrado
Física – Profissional
História
Letras – Profissional
Estudos Literários – Mestrado
Matemática – Profissional (PROFMAT)
Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente
Planejamento Territorial
Recursos Genéticos Vegetais – Mestrado

49

52

Recursos Genéticos Vegetais – Doutorado

28

36

Saúde Coletiva – Acadêmico
Saúde Coletiva – Profissional
Zoologia – Mestrado
TOTAL

59
60
45
860

74
35
51
1020

Fonte: UEFS/PPPG/DAA, 2014.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA ASSOCIADA AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU
A produção científica dos programas de pós-graduação stricto sensu apresentam equilíbrio
e regularidade, considerando a expansão de vagas devidamente acompanhada pelo critério de
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. Isso acontece em virtude de diversas questões de ordem
geopolítica e geoeconômica, ou ainda por motivo de cultura acadêmica ainda em consolidação
em alguns programas. No entanto, nos últimos anos, iniciativas institucionais alavancaram essa
produção, como a efetivação da Editora Universitária (UEFS Editora), o pagamento de traduções de
artigos apresentados pelos docentes em revistas internacionais, o apoio editorial e financeiro para a
publicação de revistas e livros de diversos programas.
Outra modalidade de produção que teve expressivo aumento no período abarcado por
este relatório é o das produções técnicas, que soma uma série de atividades técnico-científicas
realizadas pelos docentes de pós-graduação, tais como palestras, minicursos, assessorias a órgãos
de fomento e a IES, entre outros.
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

A quantidade de cursos e vagas da Pós-Graduação Lato Sensu mantém-se em equilíbrio,
com a extinção de alguns cursos e o surgimento de 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 do número de matriculados a cada período
para mais ou para menos 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 a periodicidade fixa.

TABELA 18 – DEMONSTRATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS LATO SENSU, UEFS 2013-2014
MATRICULADOS

CURSO

DEPTO

2013

2014

TOTAL

BIO

Especialização em Biologia Celular

19

14

33

CIS

Especialização em Contabilidade Gerencial²

36

36

72

Especialização em Filosofia Contemporânea**

29

11

40

Especialização em Dinâmica Territorial Socioambiental do
Espaço Baiano**

14

Especialização em Desenvolvimento de Sistemas de
Informação¹

6

20

26

Especialização em Matemática

11

10

21

Especialização em Língua e Literaturas Francófonas “Vozes
da Francofonia”³

28

-

28

Especialização em Estudos Literários

41

28

69

Especialização em Estudos Lingüísticos

20

21

41

Especialização em Desenho*

30

28

58

-

20

20

234

188

422

CHF

EXA

LET

TEC

Especialização em Sistemas Computacionais
TOTAL

14

Fonte: UEFS/PPPG/DAA, 2014.
¹ Aulas já concluídas, mas curso com problemas.
² Alunos do curso ainda não têm matrícula no segundo módulo nem no terceiro. O primeiro módulo começou em 2011.
³ Faltam retornar ao DAA as guias de matrícula do segundo e terceiro módulos assinadas pelos alunos.
* Com aluno(s) remanescente(s) de turma(s) anterior(es)
** Curso já finalizado, mas aguardando resolução de pendências e envio do Relatório Final da turma.
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PROJETOS DE PESQUISA POR ÁREA DE CONHECIMENTO CADASTRADO NO CNPq, 2014

A pesquisa, no âmbito da UEFS, tem sido responsável por grandes conquistas, tais como
a qualificação do ensino de graduação, implantação e consolidação gradativa dos programas de pósgraduação stricto sensu, melhoria na infraestrutura à pesquisa e o estabelecimento de cooperação
técnico-científica no país e no exterior.
Outro indicador do fortalecimento da pesquisa são os grupos cadastrados no CNPq, que
passaram de 93 em 2005 para 145 em 2014. A Tabela 19 mostra os grupos de pesquisa por área do
conhecimento.

TABELA 19 – GRUPOS DE PESQUISA POR ÁREA DE CONHECIMENTO CADASTRADO NO CNPq, 2014
GRUPOS DE
PESQUISA

PESQUISADORES
ENVOLVIDOS

ESTUDANTES
ENVOLVIDOS

Ciências Agrárias

1

47

68

Ciências Biológicas

15

250

269

Ciências da Saúde

27

205

175

Ciências Exatas e da Terra

24

131

115

Ciências Humanas

40

230

200

ÁREA DE CONHECIMENTO

Ciências Sociais Aplicadas

2

63

78

Engenharias

15

107

85

Linguística, Letras e Artes

21

110

136

145

1143

1126

TOTAL

Fonte: UEFS/PPPG. 2014.

TABELA 20 – PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NA PPPG POR DEPARTAMENTO, 2014

DEPARTAMENTO

PROJETOS
CADASTRADOS

PROJETOS COM
PESQUISADORES
FINANCIAMENTO EXTERNO
DA UEFS

Ciências Biológicas

117

87

103

Ciências Exatas

70

37

66

Ciências Humanas e Filosofia

56

13

73

Ciências Sociais Aplicadas

23

10

35

Educação

33

21

64

Física

37

7

58

Letras e Artes

47

8

28

Saúde

132

57

172

Tecnologia

87

58

67

602

298

666

Fonte: UEFS/PPPG, 2014.

TOTAL
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FINANCIAMENTO EXTERNO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA NA PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Em 2014, os recursos para a área de pós-graduação concentraram-se nos R$ 755.810,00
(setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dez reais), captados junto à CAPES (Programa de
Apoio à Pós-Graduação (PROAP), para manutenção das atividades acadêmicas e científicas. Além
disso, foram aprovados R$ 478.099,98 (quatrocentos e setenta e oito mil, noventa e nove reais e
noventa e oito centavos) junto ao FINEP para construção do insetário, que irá agregar infraestrutura
importante ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOO), bem como àqueles que
interagem com este programa em estudos entomológicos. Junto à CAPES também foi aprovado um
projeto no Edital Pró-Equipamentos, no valor total de R$ 549.780,00 (quinhentos e quarenta e nove
mil, setecentos e oitenta reais), possibilitando a aquisição de novos equipamentos multiusuários.
Em 2014, dos 615 projetos institucionalizados, 49,4% possuíam financiamento externo,
11,5% financiamento interno, num total de R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões) em recursos
alocados para sua execução.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – IC
Os programas de Iniciação Científica (IC) têm sido ampliados ano a ano, totalizando
527 bolsas no ano de 2014, sendo um dos dispositivos que possibilitam 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 pesquisa 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

O desafio da Pró-Reitoria de Extensão da UEFS (PROEX) tem sido exercitar na prática o
conceito de extensão discutido e aprovado em dois Encontros Nacionais, realizados em 2009 e 2010,
pelo Fórum Nacional de Extensão das Universidades Públicas (FORPROEX, 2012, p. 15).
A principal função da Extensão, na UEFS, tem sido identificar e estimular as potencialidades
externas e internas, além de estabelecer uma interface social, assumindo o papel de parceria nas
diversas atividades do seu entorno.
As ações da Extensão se concretizam nos apoios aos eventos, projetos, programas e cursos
de extensão realizados pela comunidade universitária: professores, funcionários e estudantes.
Em 2014, a PROEX continuou buscando o diálogo entre os saberes, visando ao crescimento
acadêmico e a produção de conhecimento que podem contribuir para uma intervenção mais efetiva
no encaminhamento de soluções para os problemas vivenciados pela sociedade contemporânea.
PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTAS INSTITUCIONAIS
As ações institucionais se referem a um conjunto de projetos, programas, cursos e
eventos realizados por professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. De 2007 até
2014, houve um crescimento quantitativo e qualitativo dessas ações. Qualitativo no que se refere à
própria concepção de extensão imbricada em cada ação. Hoje, percebemos mudanças substantivas
no fazer extensão dentro da UEFS. Há um claro empenho em fazer gradativamente uma ruptura
no que se refere às práticas meramente assistencialistas para práticas de caráter emancipatório,
nas quais os participantes das atividades se reconhecem como sujeitos do processo e não apenas
receptores de um determinado conhecimento ou ação.
A PROEX também tem contado com o edital anual do PROEXT/MEC como fonte de
financiamento, contribuindo para uma melhor efetivação das ações da extensão. É um edital nacional
em que concorrem as universidades públicas (federais, estaduais, municipais e as comunitárias).
Segue a tabela do resumo das atividades institucionais:
TABELA 21 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO INSTITUCIONAIS, 2014
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS*
PÚBLICO
ESTIMADO

ESTUDANTES

PROFES-SORES

SERVIDORES TÉCNICOS

MEMBROS DA
COMUNIDADE
EXTERNA

43

150

266

34

46

4300

Projetos

123

394

560

60

153

6150

Cursos

29

30

45

19

39

580

Eventos

51

TOTAL

245

AÇÕES

QTDE

Programas

Não mencionado pelas equipes organizadoras
511

764

91

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.
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75.462
198

86.492

Segue o quadro dos projetos que atualmente são financiados via PROEXT/MEC.
QUADRO 1 – PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO COM FINANCIAMENTO EXTERNO EM 2014
PROJETOS

DEPTO DO COORDENDADOR

Biblioteca Esperança: uma Biblioteca
Escolar

DBIO

Convênio
006/2010

MEC/Sesu

36.314,00

Rede de Escolas Famílias Agrícolas
Integradas do Semi-Árido: Prática
Pedagógica do Campo

DEDU

Convênio Mec/Sesu 006/2010

29.600,10

As Ciências Físicas e a Chapada
Diamantina

DFIS

Convênio Mec/Sesu 006/2010

33.898,00

Basquete Adaptado da UEFS: Projeto
Roda Viva

DSAU

Convênio Mec/Sesu 006/2010

27.274,50

Segurança Alimentar e Inclusão
Digital de Feira de Santana: Segurança
Alimentar e Inclusão Digital em
Comunidades de Agricultura Familiar
do Interior Baiano

DTEC

Convênio Mec/Sesu 021/2012

150.000,00

Desenvolvimento Tecnológico de
Cisternas Calçadão para Captação e
Armazenamento de Água da Chuva

DTEC

Convênio Mec/Sesu 021/2012

41.057,07

Memórias do Mar: Patrimônio e
Cidadania

DCHF

Convênio Mec/Sesu 023/2013

49.948,80

Promovendo a Saúde no Cotidiano
das Feiras Livres de Feira de Santana

DSAU

Convênio Mec/Sesu 023/2013

49.958,34

Ações Estratégicas para Prevenção do
Câncer de Boca

DSAU

Convênio Mec/Sesu 023/2013

50.000,00

Projeto Sertão Produtivo

DCIS

Convênio Mec/Sesu 023/2013

149.300,00

Observatório de Saúde Bucal Coletiva:
um Olhar sobre o Território de
Identidade do Sisal na Bahia

DSAU

Convênio Mec/Sesu 023/2013

107.165,40

Observatório de Juventudes Rurais na
Região Sisaleira da Bahia

DEDU

Convênio Mec/Sesu 023/2013

49.999,79

TOTAL

FINANCIAMENTO

VALOR (R$)

774.516,00

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.

PROJETOS E PROGRAMAS EXTENSIONISTAS INTERINSTITUCIONAIS

Em 2014, a UEFS tem continuado a participar de modo efetivo de algumas ações
interinstitucionais junto a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Essas ações buscam
contribuir com a melhoria da educação pública. A UEFS, representada pela PROEX, tem se colocado
como colaboradora, exercendo o seu papel de buscar a melhoria e o aprimoramento desses
programas e projetos.
O programa que a UEFS tem colaborado é o Programa Todos pela Alfabetização (TOPA), que
tem como objetivo a alfabetização de jovens e adultos do estado da Bahia. Outro projeto no qual
a Universidade tem papel fundamental é o Universidade Para Todos (UPT), que se trata de uma
ação afirmativa para o acesso ao Ensino Superior voltado para alunos egressos da escola pública
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numa tentativa de minimizar a desigualdade, uma vez que aprimora os saberes desses alunos para
obterem aprovação nos processos seletivos.
Observemos a seguir a tabela informativa entre os anos 2013-2014, programas TOPA e
UPT.
TABELA 22 – DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO INTERISTITUCIONAIS, 2013-2014
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS
PROGRAMA/
PROJETO

TOPA
UPT

ANO

PÚBLICO ESTIMADO

ESTUDANTES

PROFESSORES

SERVIDORES
TÉCNICOS

MEMBROS DA
COMUNIDADE
EXTERNA

MUNICÍPIOS

PESSOAS

04

19

05

1.060

20

9.799

2014

08

17

08

1.330

20

7.553

2013

111

12

6

10

04

1.408

2014

82

12

07

10

1

1.164

2013

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.

TABELA 23 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO DISTRIBUÍDAS POR EIXO TEMÁTICO. PROEX, 2014
EIXO TEMÁTICO

PROGRAMAS

PROJETOS

CURSOS

EVENTOS

TOTAL

Comunicação

00

03

01

00

04

Cultura

02

09

03

08

21

Direitos Humanos e Justiça

00

10

00

04

14

Educação

14

42

12

24

92

Meio Ambiente

02

14

02

04

21

Multidisciplinar

01

01

00

02

04

Saúde

21

28

07

03

59

Tecnologia e Produção

03

16

03

06

27

Trabalho

00

00

01

00

01

TOTAL

43

123

29

51

243

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.

OUTRAS AÇÕES DA EXTENSÃO

Entre os projetos, programas ou cursos de extensão, é importante destacarmos as ações
do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), implementado pela PROEX, que escreve,
há mais de 10 anos, uma história de intervenção teórico-prática junto ao segmento de indivíduos
da terceira idade da comunidade feirense e de municípios da região circunvizinha. A PROEX firma
assim, a cada dia, o compromisso da participação social, o que está respaldado no texto da Lei 8.842
de 4 de janeiro de 1994, que regulamenta a Política Nacional do Idoso.
O meio educativo que esta ação extensionista permeia 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
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imagem desse personagem como ser socialmente produtivo em gozo de liberdade e autonomia,
que valoriza a vida e dignifica a longevidade.

POPULAÇÃO ENVOLVIDA

A equipe da UATI é composta por 13 professores oficineiros contratados pela UEFS, 5
funcionários e 15 estudantes. Em 2014, foram atendidas 950 pessoas com idade acima de 50 anos,
dentre estas, 840 mulheres, aposentadas, donas de casa, costureiras, pensionistas ou professoras,
e 110 homens, aposentados, pensionistas ou trabalhadores. As pessoas atendidas são oriundas
dos municípios de Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Serra Preta
e Conceição do Jacuípe. As atividades do UATI são realizadas no campus da UEFS e no Centro
Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

OFICINAS OFERTADAS

O quadro a seguir indica as oficinas oferecidas pelo UATI em 2014.
QUADRO 2 – OFICINAS OFERECIDAS EM 2014
OFICINAS

PROFESSORES

Bordados Vagonite

Maria das Graças Mascarenhas

Caminhando paraTransformação

Josélia Costa Nascimento

Clicar na Terceira Idade

CDC UEFS

Coral Izabel Trindade

Luciano da Silva Correia Leocadio

Criando Artes

Maria Adelma Santana Carneiro

Dança de Salão

José Jorge Santana das Neves

Encontros Interativos

Maria das Graças Tourinho

Eu no meio ambiente

Valdemiro Lopes Marinho

Espanhol

Fabíola Paím dos Santos

Flexibilidade e Alongamento

Darcilene Souza Santos

Ginástica com Música

Marcela Souza do Nascimento

Hidroginástica

Carla Rosas dos Santos

Artesanato

Anete Barreto Vila Nova

Massagem Relaxante

Amanda Athaíde dos Santos

Memórias e Leituras

Eliana Carlota M. Lima

Saúde no Envelhecer

Amanda Maria Villas Boas

Roda de Leituras

Ana Angélica Vergne de Morais

Saúde e Doenças

Jessica Coelho Lago

Tai Chi Chuan

Wilson Pereira de Jesus
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Teatro

Gustavo Santos Nery

Treinamento de Força

Renê Rogério Souza da Silva

Yoga

Conceição Maria Martins

Informática Básica

Luís Carlos Nunes Torres

Pilates

Cleandro Reis Junior

Pilates

Antonio Paolillo Junior

Fonte: UEFS/PROEX/UATI, 2014.

Dentre as ações realizadas em 2014, ainda podemos destacar a implementação do
processo de Curricularização da Extensão. Esse processo tem sido vivenciado em quase todas as
universidades públicas em todo Brasil e constitui uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE)
para o decênio 2011-2020 (assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares,
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária). Na UEFS foi instituída
uma comissão para desencadear esse processo e foram realizados seminários e reuniões com os
colegiados de curso e departamentos tentando encaminhar, a partir da especificidade de cada
curso, ações que possam tornar realidade a extensão nos currículos. Avaliamos que a receptividade
a essas atividades foi muito significativa e contou com expressiva participação dos setores visitados.
No que se refere aos eventos, a UEFS, por meio da PROEX, vem envidando esforços
para atender, na medida do possível, as demandas feitas para a realização de tais atividades. Os
eventos realizados por professores, servidores técnico-administrativos e estudantes fazem parte das
ações da extensão. Os eventos se caracterizam como um momento rico, de troca de experiências
e de socialização de saberes. Compreendemos que apenas a sala de aula não é responsável
pela formação acadêmica e os eventos oportunizam momentos de reflexão sobre o nosso fazer
universitário. Quanto aos eventos demandados pelos estudantes, a partir do segundo semestre
de 2014, passaram a ser atendidos pela Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário
(UNDEC), hoje Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE).
Em 2014, foram muitos os atendimentos no que se refere a passagens áreas, hospedagem,
alimentação e transporte para os convidados participantes dos eventos.
Entre os eventos promovidos ou apoiados pela PROEX destacam-se a 7ª Feira do Livro –
Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC&T),
o II Seminário Interno de Extensão e a IX Feira do Semiárido.
No que toca à SNC&T, foram realizadas visitas orientadas a laboratórios e núcleos
de pesquisa, dentro do campus da UEFS, por um total de 605 alunos de escolas da região. Além
dessas visitas orientadas, foram desenvolvidas palestras, oficinas, minicursos, exibição de filmes,
demonstrações de experimentos, exposição em stands e atividades de promoção à saúde. No
Campus Avançado da Chapada Diamantina, em Lençóis, cerca de 1000 pessoas participaram das
atividades.
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Sobre a 7ª edição da Feira do Livro, podemos citar que ela se destaca na cidade como
um Festival Literário e Cultural de ampla importância para o incentivo à leitura e divulgação da
cultura da cidade de Feira de Santana e região circunvizinha. Nesse ano (2014), cerca de 50.000
pessoas visitaram o espaço, onde puderam ver exibição de filmes, artesanatos, literatura de cordel,
apresentação cultural de artistas da região, além da própria exposição e venda de livros pelas Editoras.
A PROEX pôde continuar a oferecer para professores e estudantes o vale-livro, permitindo que eles
pudessem adquirir livros junto às editoras. Esta ação é financiada pelas secretarias de educação do
Estado e do Município.
A IX Feira do Semiárido, que este ano teve como tema “Diversidade Cultural e Políticas
Públicas para o Semiárido”, contou com um público estimado de 10.000 pessoas circulando no
espaço do evento. Tivemos também a inscrição de 64 trabalhos acadêmicos, sendo selecionados 12
pôsteres e 43 comunicações orais, distribuídos entre os eixos temáticos a seguir
O II Seminário Interno de Extensão, realizado em julho, mais uma vez pode socializar os
planos de trabalhos dos bolsistas tendo um aspecto avaliativo das ações de extensão desenvolvidas
pelos estudantes. Foram 135 trabalhos apresentados em comunicação oral. O total de participantes
no seminário somou 295 pessoas.

INCENTIVOS ESTUDANTIS

Os incentivos estudantis são traduzidos em forma de ações que contribuem para a
permanência do estudante na universidade, buscando qualificar a sua formação. Nesse sentido, UEFS
tem ampliado significativamente o número de bolsas de extensão, oportunizando aos estudantes
experiências fora dos muros da universidade. Atualmente, contamos com 150 bolsas distribuídas
por meio de edital específico, conforme Tabela com o resumo dos incentivos estudantis.

TABELA 24 – RESUMO DE INCENTIVOS ESTUDANTIS, 2013-2014
BOLSAS OFERTADAS

BOLSA

2013

2014

Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX)

150

150

Programas e Projetos Interinstitucionais

115

90

TOTAL

165

240

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.
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TABELA 25 – DEMONSTRATIVO DE ESTUDANTIS VOLUNTÁRIOS PROEX 2013-2014
PROGRAMA VOLUNTÁRIADO DE EXTENSÃO

MODALIDADE

2013

2014

Estudante Voluntário

34

11

TOTAL

34

11

Fonte: UEFS/PROEX, 2014.

AÇÕES DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – EEA

A Equipe de Estudo e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana
(EEA/UEFS) foi criada em 12 de julho de 1991, por meio da Portaria nº 471/91, 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.
Nesses vinte e um anos de existência, muita coisa mudou. As ações da EEA se solidificaram
com trabalhos importante 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
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 das academias, consolidando-se desta forma como instância que viabiliza
qualitativamente a trilogia Ensino, Pesquisa e Extensão dentro da UEFS.

ATIVIDADES DE ENSINO DA EEA

A EEA oferece apoio a disciplinas de graduação (Biologia Sanitária e Ambiental (DCBIO),
Biossegurança (DCBIO) e Ciências do Ambiente (DTEC). Quanto à Pós-Graduação, a EEA dá suporte
ao Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental por meio do uso da área de tratamento de resíduos
orgânicos (Área de Compostagem) bem como no simulador de tratamento de lodo de esgoto – o
Leito de Secagem. O curso de especialização da EEA/UEFS está passando por uma reformulação para
um possível regresso em 2015.
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Visita Técnica de alunos do SENAI à sede da EEA, e explicação sobre o que é a técnica de Leito de
Secagem para lodo de esgoto.

AÇÕES DE EXTENSÃO DA EEA

Buscando aproximar-se do conceito de extensão formulado pelo Fórum Nacional de PróReitores de Extensão Universitária das Universidades Brasileiras (1987), que entende a extensão
universitária como um “processo definido e efetivado em função das exigências da realidade,
indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade”,
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 as seguintes atividades: visitas
orientadas; recepção aos calouros da UEFS; grupo de estudos em Educação do Campo;
oficinas de formação em temas ambientais (FUNASA, REFAISA entre outros); capacitação
de funcionários.

AÇÕES DE PESQUISA DA EEA

Dentre as ações de pesquisa desenvolvidas pela EEA, merecem registro os programas
relacionados a seguir:
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Coleta Seletiva no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana
A UEFS apresenta, no seu Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, a Coleta Seletiva,
que tem como pressuposto básico a separação na fonte geradora dos resíduos recicláveis e dos
resíduos não recicláveis, aqui denominados de Aterro. O campus é dotado de uma estrutura que
permite a separação do lixo em diversos pontos. Após o final do expediente, o mesmo é pesado e
quali-quantificado. A pesagem é realizada diariamente.

Transporte do resíduo Aterro gerado na UEFS para área de pesagem.

Compostagem de Resíduos Orgânicos da UEFS
O projeto da compostagem dos resíduos orgânicos da UEFS tem como principal função
tratar os resíduos produzidos pelas cantinas do campus. São montadas pilhas de compostagem que
são monitoradas diariamente. O processo divide-se em duas fases: uma de oxidação e outra de
maturação. Findos 90 a 120 dias, observa-se a produção do composto orgânico. O projeto serve de
suporte para disciplinas de graduação, pesquisas de IC e pós-graduação.

Pilhas de compostagem de resíduos de cantinas, submetidas a tratamento na área de compostagem da EEA/UEFS.
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Um dos projetos de pós-graduação trata-se de um trabalho de Educação Ambiental nas
comunidades de Conceição do Almeida, onde se pretende estimular o uso da composteira doméstica
nas residências.

Experimento de Composteira Doméstica dos resíduos domiciliares de Conceição do Almeida,
experimento do mestrado do PPGCEA/UEFS.

Outro estudo de mestrado refere-se ao uso de cascas e caroço de amêndoa e manga, obtidos
de indústria de suco, para destruição de patógenos em lodo de esgoto. O experimento de degradação
foi realizado na área de compostagem da EEA/UEFS

Experimento de degradação de lodo de esgoto e inertização de patógenos com substrato de resíduos
de Indústria de Beneficiamento de Manga.
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Na área de compostagem, também são realizadas intervenções educacionais com escolas de
toda a região, visando disseminar a técnica e seus benefícios.

CARACTERIZAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UEFS

Para a caracterização dos resíduos sólidos produzidos na UEFS, é adotada a pesagem diária.
Os resíduos produzidos são classificados de acordo com o sistema de coleta seletiva adotada, ou
seja: papel, plástico, metal, vidro, orgânico, aterro e lixo hospitalar. Denomina-se de resíduo aterro
os que não possuem alta periculosidade e baixo ou nenhum potencial de reciclabilidade na região.
A base de cálculo para a produção mensal dos resíduos sólidos produzidos na UEFS, leva
em consideração a produção total de resíduo produzido no mês e número de dia úteis do referido
mês. Para o resíduo aterro, realiza-se sua pesagem sistemática em cinco dias úteis, sendo este fator
adicionado na base de cálculo para o dimensionamento mensal.

ATIVIDADES DE PESQUISA COM FINANCIAMENTO EXTERNO

Metodologia em Ações Educativas para o Saneamento Ambiental, para pequenos municípios
(Financiamento: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Resolução CONSEPE nº 066/2008)

As intervenções de saneamento elevam a qualidade de vida e influenciam no modo de vida
das populações beneficiadas, gerando efeitos positivos sobre o bem-estar e a saúde destas. Estudos
apontam para mudança de comportamento quando projetos de saneamento incorporam programas
de Educação Ambiental (EA).
Tal incorporação favorece uma visão mais ampliada da relação saneamento e qualidade
de vida, aquisição de hábitos de higiene e o modo diferenciado de olhar o ambiente. 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. No ano de 2013, o projeto elaborou dois
cadernos para serem utilizados como material didático pela FUNASA. O projeto encontra-se em
andamento.
Rede de Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA): prática pedagógica,
contextos e possibilidades de uma educação socioambiental (Financiamento CNPq, Resolução
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CONSEPE nº 181/2008)

A Escola Família Agrícola (EFA) é uma realidade escolar no ambiente 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), uma idéia francesa da década de 30 que visa à construção de uma
educação voltada para a valorização da vida e trabalho no/do campo. A PA chegou ao Brasil através
de padres italianos nos anos 70 e, nos últimos 40 anos, desempenha um trabalho efetivo mediante
seus 201 Centros Familiares de Formação em Alternância (CEFFA) distribuídos pelas cinco regiões
do país.
Mesmo com toda a propagação de tais instituições, são poucos os estudos e pesquisas
educacionais acadêmicas que discutem o significado da atuação dessas escolas e a significativa
inserção delas no cenário do campo brasileiro.

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 (IEPS/UEFS) constitui-se
em um programa interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por servidores, docentes,
técnicos administrativos e discentes da UEFS com possibilidade de participação da comunidade
externa. O programa atua por meio de projetos de extensão e ou pesquisa, além de outras atividades
de caráter continuado junto à comunidade externa, no âmbito da economia popular e solidária.
Fazendo parte das atividades do programa, foi desenvolvida, como estudo de pesquisa de
incubação, a capacitação e o acompanhamento da Coperativa de Mulheres do Bairro Queimadinha
(COOPERMASOL) para instalação desta na cantina localizada no sétimo módulo. Outro projeto
vinculado à IEPS que vem sendo desenvolvido são as “REDES SOLIDÁRIAS PARA O TRABALHO
DECENTE E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE”, em parceria com a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

CAMPUS AVANÇADO DA CHAPAPA DIAMANTINA – CACD
Este Relatório de Atividades abrange o período 2013-2015, ou sendo mais preciso, de dezembro
de 2012 a abril de 2015.
O Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD) foi assim renomeado em abril de 2013.
Chamava-se até então Casarão de Lençóis, fruto de doação municipal em 1998, realizada por conta
de intensa mobilização popular em reconhecimento ao trabalho realizado pela UEFS na região a
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convite da Prefeitura Municipal, que culminou na exposição “Belos Caminhos”, no II Encontro de
Filhos e Amigos de Lençóis em 1993, e no livro Lençóis: uma ponte entre a Geologia e o homem,
(LIMA; NOLASCO, 1996). Deve-se destacar que desde a muito a UEFS tem profundas ligações com a
Chapada Diamantina através de pesquisas e atividade de extensão diversas.
Em 2012-2013, a Reitoria da UEFS, junto com a PROEX e a Assessoria Especial de Relações
Interinstitucionais (AERI), resolve indicar uma Assessoria Especial para o Casarão de Lençóis, com o
objetivo de avaliar a pertinência da sua manutenção no corpo da UEFS e planejar seu funcionamento.
Destacamos que este órgão suplementar da UEFS sempre foi suporte a ações de pesquisa e extensão
e citado em projetos de captação de recursos, além de espaço sistematicamente utilizado pela
comunidade e instituições locais e regionais para reuniões, treinamentos, oficinas e assembleias,
dentre outras atividades.
Em fevereiro de 2014, com previsão dos primeiros cursos de graduação PARFOR e equipamentos
comprados, foi realizada a manutenção física do casarão, encerrada em agosto. A construção do
Laboratório de Ciências e Biologia também foi iniciada, encontrando-se inconclusa por conta das
mudanças do novo governo do Estado.

ATIVIDADES DE ENSINO

Após grande esforço, em agosto de 2014, foram iniciados 2 cursos do PARFOR envolvendo 52
alunos de quatro municípios, a saber: Lençóis, Andaraí, Iraquara e Bonito, sendo 15 de Matemática e
37 de Biologia. Tivemos cerca de 100 alunos de especializações, sendo 60 de Antropologia, Turismo
e Meio Ambiente, e 40 em Língua Portuguesa e Literatura, entre 2002 e 2006. É ainda importante
citar duas turmas do UPT que se iniciaram com 40 alunos, além de uma turma de Pedagogia com 40
vagas em graduação, inconclusa, exclusiva do município de Lençóis.
No período 2013-2014, 51 alunos de graduação foram matriculados em dois cursos, envolvendo
4 municípios, e há perspectiva de entrada de pelo menos mais 40 alunos em 2014-2015, em nova
dupla de cursos de formação, diferenciada da primeira, perfazendo 4 cursos diferentes e nove
municípios envolvidos, todos de formação dos professores regionais (PAFOR).
O DCBIO, COLBIO, área de Geografia do DCHF e Colegiado de Música apresentam interesse e
discussão sobre a possibilidade de oferecimento de cursos de graduação com entrada “ampla” via
vestibular. A região, por sua vez, apresenta carência de diversos profissionais, uma vez que entre
Itaberaba e Seabra, cidades que abrigam campi da UNEB, as distâncias remetem a centenas de
quilômetros, de difícil movimentação interna, e os campi oferecem baixa diversidade de opções.
O projeto da Universidade Federal da Chapada apresenta mobilização local. A UEFS, através do
CACD, pretende alinhar-se com este esforço e já realizou contatos nesse sentido.
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ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com 39 projetos de pesquisa elencados, a Chapada Diamantina é um dos objetos de estudo
prediletos dos pesquisadores da UEFS. Alguns deles apresentaram palestras sobre suas atividades
em 2014. Esses estudos envolvem mais de uma centena de pesquisadores e IC, e são ainda pouco
conhecidos.
Durante a Feira do Semiárido em 2014, tentamos, via stand próprio do CACD, atingir
pesquisadores e extensionistas da UEFS, convidá-los a visitar-nos e a apresentarem suas pesquisas à
comunidade regional. A adesão foi pequena. Consideramos que provavelmente não é esta atividade
a mais propícia para atingir o fim desejado.
Além disso, durante a SNC&T, quando a UEFS realiza seu Seminário de Iniciação Científica,
estamos buscando levar os alunos que são IC com temas da/na região da Chapada Diamantina a se
apresentarem no CACD. Algumas questões estão sendo equacionadas, entre elas a obrigatoriedade
de julgamento FAPESB e CAPES-CNPq dos seus bolsistas e o tempo para uma dupla apresentação,
algo proposto já aqui, para a próxima gestão.
Como atividade direta do CACD na relação com a Escola Básica, em agosto de 2014 foram
implantadas 5 bolsas IC Jr., que consolidam uma parceria como o Colégio Estadual Renato Pereira
Viana (CERPV). Esta ação será detalhada adiante. O projeto de futuro prevê a apresentação de todos
os trabalhos realizados e a criação de um boletim virtual.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

As ações de extensão são aquelas que garantem local e regionalmente, para a sociedade
do nosso entorno, a maior visibilidade quanto à existência e a atuação de uma estrutura da UEFS.
Com esta perspectiva em foco quando da nossa aceitação do cargo de assessoria, preocupou-nos
comprometer a gestão com a captação de um planejador da região com propostas para o Ensino
Superior e características de mobilizador.
Em fins de 2012, consultamos o professor Delmar Alves Araújo quanto ao seu interesse
em trabalhar conosco. Tendo obtido uma reposta entusiasmada, encaminhamos o processo aos
órgãos pertinentes. Em meados de 2013, o professor Delmar foi cedido à UEFS dentro dos marcos
do convênio SEC-UEFS e passa a integrar a equipe, tornado-se o Coordenador de Extensão do
CACD e representante local da coordenação, na ausência da assessora, que centra suas atividades
nas demandas em Feira.Este reforço favoreceu o melhor andamento do planejamento, foram
dinamizadas as atividades da biblioteca, o uso das salas e auditório, os instrumentos de divulgação
em mídia digital e eletrônica, além do contato com os municípios. Essas atividades estruturaram-se
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nos marcos do Memorial da Chapada Diamantina, projeto aprovado apesar de não financiado – em
edital FAPESB/2014 –, e na sala de Exposições de mesmo nome, com exposições contínuas, fixas e
temporárias, compondo um calendário anual.
A biblioteca estabeleceu uma política de interação com professores e estudantes das escolas
locais nos diversos níveis, como também a busca em mídias diversas, do papel ao digital, das
referências históricas e de bibliografia científica ou cultural sobre a Chapada Diamantina, inclusive
passando pelas diversas linguagens artísticas. Os objetivos são claros:

1. Tornar-se espaço público e construtor do encantamento com a leitura e o estudo para a
comunidade local e regional. Nesse sentido, já começa a ser procurada por professores e
alunos da região e realiza rodas de leitura e contação de histórias nas escolas de primeiro
grau, além de orientação para pesquisas escolares no espaço da biblioteca;
2. Tornar-se biblioteca de referência para pesquisadores nacionais e internacionais sobre a
Chapada Diamantina e do CACD, objetivo ainda a ser alcançado, e polo exemplo de multiinstitucionalidade, atendendo e compartilhando material com instituições congêneres
regionais, nacionais e internacionais.
3. Atender aos cursos PAFOR em desenvolvimento e a serem iniciados no CACD.

Em números frios, para o PARFOR, eram 868 títulos em 2013, com 2517 exemplares atendendo
a Biologia e Pedagogia. Em 2014, a esses títulos agregaram-se volumes para o curso de Matemática,
e até meados de 2015 receberemos o material de Geografia e de Letras com Inglês, ultrapassando
os 1000 títulos.
No que tange a livros direcionados à Escola Básica e a população jovem leitora, estamos
recebendo doações na mesma medida das referências sobre a Chapada Diamantina. Temos uma
coleção de filmes com mais de 20 títulos, alguns deles raros, bem como bibliografia especializada
sobre ela, com algumas dezenas de títulos.
O desafio em 2015 é prepararmos uma lista de aquisição para encaminhamento à Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC) e o seu sistema de compras, já atendendo ao perfil identificado na
região e às referências especializadas.
De 2012 a 2013 recebemos 5457 pessoas, aqui se destacando que o controle foi feito até
2007, mas continuou havendo visitação restrita – especialmente – a pesquisadores de diversas
instituições do país, numa média de 1080 pessoas/ano. A partir da reabertura da biblioteca [2014],
o número de pesquisadores e interessados tem subido, entretanto, o público é muito distinto e
as prioridades locais estão concentradas na formação de público leitor para o prazer e o estudo, e
também na identificação de jovens talentos. Assim, a biblioteca está realizando um mapeamento do
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perfil local e buscando seu (re)alinhamento para tender a este perfil dentro dos objetivos expostos.
Uma das propostas aponta a possibilidade da brinquedoteca, já desenvolvida em Feira, que poderia
ser replicada e adaptada ao CACD.
Assim, após a segunda reforma (a primeira foi em 2000), o fim da gestão nos encontra com um
calendário de exposições fixas anuais, uma biblioteca, auditório e salas em plena atividade e abertas
ao público e aos alunos.

EVENTOS E CURSOS REALIZADOS

Os espaços de sala e auditório do CACD sempre foram muito utilizados por entidades,
instituições e organizações locais, como se pode perceber nas tabelas que apresentam a utilização
em 2013, antes da reforma, e 2014, depois da reforma, a partir de setembro de 2014. Aqui devemos
destacar que o uso vem crescendo e tem sido um dos geradores de parcerias.
Antes de 2013, já se realizavam nesses espaços os cursos de Gnoses, treinamentos do Projeto
Chapada (educacional). Foi ele que deu suporte à instalação do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC), que posteriormente transferiu-se para o seu próprio espaço, dentre muitos
outros). Atualmente, ampliou-se também este uso, pois além dos já citados, tivemos duas oficinas
públicas e gratuitas entre 2013 e 2014: uma de Capoeira de Angola, com Mestre Olavo, e outra
de música e violão o Dedilhar, que nos acompanha até hoje. Por falta de suporte econômico ao
professor, a última foi transferida para o espaço do Projeto Griô, um dos parceiros do CACD.
A Oficina Dedilhar trabalha com cerca de 80 jovens adolescentes em risco social, ensinando um
instrumento e o sentido de grupo para tocar e cantar. Esse grupo apresentou-se em diversas festas
e solenidades do CACD como forma de agradecer a acolhida durante cerca de um ano; também se
apresentou no Festival de Lençóis, recebendo prêmios. Alguns dos jovens já começam a tentar se
inserir no mundo da música, em todas as suas apresentações levam o CACD e indicam sua parceria
com a UEFS.
Em 2013, para o II GeoBRheritage, foi confeccionado um videoclipe do CACD para captação
de eventos. Ele apresenta a região, sua estrutura, a forma de chegar e os equipamentos que
dispõe. O vídeo foi completamente construído e suportado pessoalmente pela equipe do CACD
e pela comunidade: foram artistas que cederam sua imagem, diretor premiado fazendo roteiros,
deslocamentos para pontos turísticos, receptivos, material de filmagem emprestado por instituições
parceiras (Grãos de Luz – Griô). Esse videoclipe até hoje é suporte para captação de eventos por
professores da UEFS.
Além de centenas de atividades locais, regionais, estaduais e nacionais utilizando o espaço
do CACD e das várias oficinas, como a Dedilhar e a Capoeira de Angola, o espaço do CACD tem sido
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contatado para realização de eventos. Eventos especialistas com até 100 pessoas são facilmente
realizáveis no casarão. Eventos maiores podem utilizar o casarão da UEFS como centro de operações.
Na perspectiva dos eventos, o Workshop Internacional de Polinizadores foi o primeiro a
realizar-se no casarão, em 2003. Uma parceria UFBA-UEFS e outras instituições, repetiu-se dez anos
depois, em 2012/13, comemorando sua 10ª edição no processo de revitalização do CACD. Desde
então alguns pequenos eventos foram realizados.

INTEGRAÇÃO DO CACD COM A ESCOLA

A integração é um processo que está sendo construído de forma lenta, desde 2007, com as
Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia. Com a revitalização do CACD, essa integração vem se
tornando mais ágil e sensível. Assim, o que antes era um momento de receber algo que veio de
fora (UEFS-Feira) passa a ser um processo articulado e convidado/convocado, com a participação
de todas as escolas. A SNC&T está cada vez mais sendo feita no município, e não apenas recebida,
mas recebendo contribuições vindas da UEFS-Feira para o CACD, que junto com as escolas coordena
a SNC&T. Além disso, desde agosto 2014 conta com 5 bolsistas em IC Jr., parceria com o CERPV
nunca dantes concretizada, via projeto CAPES. Este mesmo colégio cedeu espaço e partilhará do
Laboratório de Ciências e Biologia, ligado ao curso PAFOR, ampliando vínculos com o Ensino Médio
e favorecendo a identificação de jovens talentos. No Ensino Fundamental, o PAFOR Matemática
já começa a trabalhar com laboratórios vivos, especialmente com a Escola Municipal Horácio de
Mattos
Também via Biblioteca estamos realizando rodas de leitura e contação de histórias com as
creches e escolas de 1ª a 4ª serie. Há, no planejamento, a previsão de oficinas de leitura e estudo
que apoiem professores e estudantes, e contribuam para a redução do risco social, uma vez que
Lençóis vem enfrentando uma realidade perversa, típica de cidades turísticas e de intensos fluxos de
visitantes, com aumento da violência, que atinge, em especial, seus jovens nativos.

EVOLUÇÃO E DESAFIOS

Como pode ser visto, o CACD apresenta hoje uma coordenação, suporte legal institucional
e uma equipe, mesmo que terceirizada em sua maioria. Também evoluímos no âmbito do ensino,
da ausência de cursos de graduação, para o oferecimento de cursos especiais no âmbito nacional
do PAFOR. São dois cursos, Biologia e Matemática, em andamento, iniciados em 2014 com aulas
concentradas em uma semana/mês, presenciais, de aperfeiçoamento em atividade. Há mais dois
previstos, Geografia e Letras com Inglês, de mesmo perfil, para início em agosto/setembro de 2015,
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que estão em etapa de seleção. Ou seja, saímos de nenhum aluno em graduação para 51, em 2
cursos, e devemos alcançar mais de uma centena em 2015, com 4 cursos. O desafio é evoluir para
a reimplantação de turmas de pós-graduação, uma demanda regional, e principalmente oferecer à
comunidade um curso com entrada aberta por seleção no vestibular, ampliando a ação no sentido
do oferecimento de Ensino Superior aos jovens egressos do Ensino Médio.
No âmbito da pesquisa, o acordo com o [Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) inicia
uma nova etapa e amplia o espaço de trabalho, da mesma forma que a implantação do Laboratório
de Ciências e Biologia amplia o espectro de trabalho com o IC Jr., uma nova fronteira que atende não
só à busca de novos talentos, mas em especial à geração e ao acúmulo de dados básicos científicos
locais. O desafio que se coloca é o de atrair os pesquisadores da UEFS que já desenvolvem projetos
na Chapada Diamantina a expor seus trabalhos, voluntariar-se e corresponsabilizar com seus IC na
ampliação dos IC Jr. em parceria com o CERPV. Outro desafio é o desenvolvimento do Minilaboratório
Multidisciplinar de Apoio a Pesquisa de Campo (MMAP), previsto na proposta do Memorial [da
Chapada Diamantina], que enfrenta até mesmo a dificuldade de espaços no CACD.
A Extensão foi, sem dúvida, dentre as atividades fins da UEFS, aquela que produziu os mais
interessantes resultados. Ela apoiou fortemente a reconstrução de laços entre a UEFS e a comunidade
lençoense que lhe circunda, também favoreceu a aproximação e o reconhecimento das atividades
da UEFS na Chapada Diamantina, dos espaços regionais aos internacionais. O Memorial da Chapada
Diamantina também conseguiu romper o isolamento do CACD dentro da própria UEFS, ampliando a
visibilidade deste setor, apresentando-o como um setor aberto a todos os interessados, servidores
(docentes e técnicos) e estudantes. Hoje, pode-se dizer que o CACD é convocado para reuniões
administrativas e de planejamento; já fazendo parte do vocabulário de gestão da UEFS, recebeu
o processo eleitoral de Reitor e Vice-Reitor, e aparecerá de forma independente no Relatório de
Atividades 2014 e no Relatório da Gestão.
Apesar disso, aqui também existem desafios para a evolução: no espaço para as exposições e
equipamentos adequados, na formulação de editais próprios ou criação de linhas, nos diversos editais,
para a Chapada Diamantina, permitindo por exemplo a realização de oficinas com especialistas/
oficineiros locais, publicação de livros, compra de títulos que atendam a outras questões que não
apenas aos cursos em desenvolvimento do PAFOR, além de profissionais permanentes e adequados,
a exemplo de museólogo e bibliotecário, dentre outros, e equipamentos para melhor produção de
eventos (som, câmeras, mesas e programas de montagem).
Já se percebe que, em função da revitalização do CACD/UEFS na Chapada Diamantina, o
problema do espaço se apresenta. Em função dele, já solicitamos e foi aceito o destrato do convênio
entre a Promotoria e a UEFS, com liberação da maior sala térrea do prédio, que deverá receber a
biblioteca e, como parte da frente do prédio, passará a ficar aberta e deve ter mais visibilidade.
Esta mudança enseja a ampliação da área de trabalho interna, dando mais comodidade a todos,
bem como a ampliação das áreas abertas ao público, que ficarão interligadas. A área de cantina que
deverá ser ativada ao público é o penúltimo espaço do Memorial da Chapada Diamantina, deverá ser
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licitada à economia solidária ou alugada, mas necessariamente será aberta aos alunos e ao público
em geral, ampliando o período de atividade do prédio para, diariamente, as 22h.
Finalmente, mas não menos importantes, a construção e a reativação do site e das mídias
digitais sociais do CACD vêm ampliando sua visibilidade interna e externa na UEFS e, esperamos,
possam resultar em parcerias que ampliem o espaço físico disponível, que provoquem novas
revoluções como esta – pequenina – que conseguimos realizar no período 2013-2014, dando
contornos definidos e assumindo em definitivo a UEFS na Chapada Diamantina. Que possamos
igualmente ser sementes do Ensino Superior neste centro do estado, somando esforços com as
demais instituições universitárias no esforço para a viabilização da Universidade Federal da Chapada
Diamantina.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE – CUCA
As atividades desenvolvidas em 2014 pelo Centro de Cultura e Arte (CUCA) resultam da
proposta e natureza do próprio CUCA, de ser a unidade 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. 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 nessas indissociáveis dimensões, as atividades do CUCA são desenvolvidas, por
meio das quais se visa 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 às linguagens artísticas por meio 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 a 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 no desenvolvimento de projetos e pesquisa nessa
área.
Cabe mencionar ainda que, além desses projetos setoriais, o CUCA possui os chamados
Projetos Integrados, a saber: a Caminhada do Folclore, o Projeto Bando Anunciador, o Festival de
Sanfoneiros, o Tributo a Luiz Gonzaga, o Dia Internacional da Animação e o Aberto do CUCA, ações
desenvolvidas anualmente de forma articulada sob a coordenação da sua Diretoria Geral.
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ATIVIDADES INTEGRADAS DO CUCA EM 2014

Dando segmento à política de promoção de ações de grande porte, o CUCA mantém em
sua programação anual as chamadas ações integradas. Estas compreendem eventos destinados ao
grande público, realizados de forma articulada por todos os setores do CUCA. Tratam-se todas de
atividades com entrada franca, e por esta razão seus números são predominantemente resultantes
de estimativas. As atividades integradas do CUCA ainda são vistas como uma das principais ações
culturais do município.
O comparativo dos números de 2013 e 2014 permite constatar a regularidade da presença
do público, bem como o alcance dos eventos promovidos pelo CUCA. Deve-se assinalar, contudo,
que a aparente queda no público do Aberto do CUCA, entre 2013 e 2014, deve-se na verdade apenas
a uma mudança de uso de espaço para realização de uma atividade (exposição) específica. Em 2013,
foi realizada uma exposição na Estação Central de Transbordo, cujo público circulante supera as
100.000 pessoas diariamente. Parte deste público foi contabilizado como beneficiado da exposição
de 2013 naquele espaço. Em 2014, não tendo sido realizada nova exposição na Estação Central de
Transbordo, o público do Aberto do CUCA voltou aos patamares de anos anteriores.

TABELA 26 – DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DO ABERTO DO CUCA, 2014
EVENTOS

Aberto do CUCA

Bando Anunciador

Caminhada do Folclore

OBJETIVO

GRUPOS
INSCRITOS

PÚBLICO
ESTIMADO

PARTICIPANTES

Disponibilizar à comuni-dade os
espaços do CUCA e das instituições
parceiras para o desenvolvimento
de diversas atividades artísticas e
culturais.

119

3.000

119

—**

—**

6.500

96

6.000

3.358

215

9.000

9977

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

Valorizar e preservar as diversas
formas de manifestação da cultura
popular

TOTAL

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.

* Deste total, cerca de 80.000 compreende o público usuário das estações de transbordo de Feira de Santana, onde diferentes exposições fixas e
atividades foram desenvolvidas. O público restante compreende a visitação ao espaço do CUCA.
** O Bando Anunciador e o Aberto do CUCA caracterizam-se por serem eventos que garantem livre acesso e participação do público às atividades
desenvolvidas, dispensando-se inscrições e registros formais. Logo, não há como indicar quantitativos de inscritos ou de participantes para além das
estimativas.
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TABELA 27 – COMPARATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS – CUCA 2013-2014
GRUPOS INSCRITOS

EVENTOS

PÚBLICO ESTIMADO

PARTICIPANTES

2013

2014

2013

2014

Aberto do CUCA

109

119

82.300

3000

Bando Anunciador

—*

—*

—*

—*

6.100

6500

Caminhada do Folclore

101

96

6000

2.667

3358

TOTAL

210

215

9000

8.876

9977

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.

5.000
87.300

2013

2014

109

119

* O Bando Anunciador e o Aberto do CUCA caracterizam-se por serem eventos que garantem livre acesso e participação do público às atividades
desenvolvidas, dispensando-se inscrições e registros formais. Logo, não há como indicar quantitativos de inscritos ou de participantes para além das
estimativas.

TABELA 28 – DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO ABERTO DO CUCA, 2014
ÁREA

Artes Visuais

ATIVIDADE

QUANTIDADE

Exposições

15

Feira de artesanato

2

Oficina de artesanato

6

Oficinas de pintura

9

Oficinas de xilogravura

1

Intervenções e performances

5

Artes Visuais

Música

38
Apresentação de bandas

18

Apresentação de corais

1

Apresentação de música popular

29

Apresentação de música clássica

6

MÚSICA

54

Teatro

Apresentação Teatral
TEATRO

5

Dança

Ballet

5

Dança tribal e do ventre

3

Dança contemporânea

6

Dança de salão

1

DANÇA

15

Mostra de Cinema e Vídeo

Exibições de filmes

MOSTRA DE CINEMA E VÍDEO
Literatura

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.

5

0
0

Feira de Cordel

5

Apresentação de Cordelistas

1

Lançamento de livro

1

LITERATURA

7

TOTAL

119

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Os números relativos ao público atendido pelo CUCA evidenciam ser esta uma das principais
unidades extensionistas por via da cultura artística da UEFS. Em 2014, foram mais de 2.546 pessoas
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frequentando CUCA semanalmente, inscritas nas mais diversas oficinas de formação artística. Além
disso, entre janeiro e meados de novembro de 2014, houve uma visitação de 1.359 pessoas às
exposições da Galeria de Arte Carlo Barbosa, a sala de exposição temporária do Museu Regional de
Arte (MRA).

TABELA 29 – DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA POR SETOR, 2014
ATIVIDADE

OBJETIVO

PÚBLICO

Seminário de Música

Desenvolver atividades de iniciação e formação musical junto
à comunidade.

332

Coordenação de Dança

Ofertar à comunidade oficinas na área de dança e atividades
corporais como: balé, jazz, dança de salão, dança do ventre,
dança tribal, ioga e caratê.

1405

Coordenação de Teatro

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

542

Oficina de Criação Artística (OCA)

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

267

Museu Regional de Arte (MRA)*

Contribuir com o processo de formação educacional de jovens
e crianças, valendo-se do museu como espaço educativodidático.

_

Galeria Carlo Barbosa**

Museu Galeria Caetano Veloso*

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
autossustentada da classe artística em Feira de Santana e
Santo Amaro.

TOTAL

1359

_

3905

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.
* Setores fechados para reforma.
** Dados relativos ao período de janeiro a 25 de novembro de 2014.
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TABELA 30 – VISITAÇÃO PÚBLICA NOS MUSEUS E GALERIAS DO CUCA, 2014
ANOS/PÚBLICO

GALERIA/MUSEU

2012

2013

2014

2049

1528

1359**

Museu-Galeria Caetano Veloso*

-

-

-

Museu Regional de Arte (MRA)*

-

-

-

2049

1528

1359

Galeria de Arte Carlo Barbosa

TOTAL

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.
* Espaços fechados para reforma.

EVENTOS PROMOVIDOS

Além das atividades de formação artística e de difusão cultural desenvolvidas, o CUCA
promove e/ou apoia 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.

TABELA 31 – EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CUCA 2013-2014
NATUREZA DO EVENTO

EVENTOS EM 2014

TOTAL GERAL

GRATUITOS

PAGANTES

2013

2014

Acadêmico**

6

1

16

7

Cultural*

44

101

100

145

Outros***

9

6

4

15

TOTAL

59

108

120

167

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.

USO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO CUCA EM 2014

O CUCA conta com um teatro tipo italiano, com capacidade para 260 pessoas, um teatro de
arena, com capacidade para 300 pessoas, e 9 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.
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Em 2014, o CUCA manteve sua política de apoio à cultura por meio da concessão de espaços
para a comunidade. Dentro dessa política permanecem priorizadas as atividades culturais, seguidas
pelas atividades acadêmicas.

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 específica, a Bolsa Trabalho, Arte e Cultura,
mantida pela instituição e desenvolvida especialmente para contemplar a natureza das atividades
promovidas pelo CUCA.
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. Atualmente, são oferecidas 30 (trinta)
bolsas.

TABELA 32 – DEMONSTRATIVO BOLSA TRABALHO ARTE E CULTURA OFERTADA EM 2014
Nº DE BOLSAS

BOLSA

2013

2014

Programa Institucional Bolsa Trabalho, Arte e Cultura

30

30

TOTAL

30

30

Fonte: UEFS/CUCA, 2014.
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MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRENSE – MCS

Na contemporaneidade, os museus são compreendidos como instrumentos de desenvolvimento
dos processos democráticos de inclusão sociocultural, de educação e de desenvolvimento local.
As coleções museais, por sua capacidade de estimular debates e experiências diferenciadas,
constituem-se em recurso de elevado potencial científico, político e cultural. Desta forma, devem ser
usadas e aproveitadas pela comunidade na qual estão inseridas, professores e alunos, em especial
por unidades escolares. São elementos fundamentais no processo de comunicação que, juntamente
com a preservação e a pesquisa, formam o pilar de sustentação de todo museu, qualquer que seja
sua tipologia.
Com essa perspectiva, em 2014, o Museu Casa do Sertão (MCS) planejou e desenvolveu suas
atividades com a finalidade de evidenciar o seu papel na formação e consolidação de identidades
sociais e culturais, notadamente de Feira de Santana e região. Assim, o registro das ações realizadas
está pautado nos eixos programáticos da Política Setorial de Museus da Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia, em consonância da Política Nacional do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM),
a saber: Democratização e acesso; Ação sociocultural e educativa; Comunicação e difusão;
Configuração e Gestão do Campo Museológico e Bibliográfico-Documental. Dessa maneira, é
possível caracterizar o MCS como um instrumento mediador entre a universidade e a sociedade,
que incentiva a participação de públicos escolares e não escolares no espaço universitário.

COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO

Os museus são instituições a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento: adquirem,
conservam, investigam, difundem e expõem os testemunhos materiais do homem. Nas instituições
museológicas, a exposição é um mecanismo essencial para promover a compreensão e a interpretação
do patrimônio cultural, pois segundo GUARNIERI (1984: 62):

Trata-se de um texto claro, algo que pode ser feito como uma releitura do
mundo, (...) das relações do homem com a sua realidade, e torná-las tão
evidentes (...) que possam despertar uma consciência crítica, inclusive
onde ela não existe, ou desenvolvê-la onde ela já está embrionária.
As peças apresentadas nas mostras realizadas no MCS não são simples artefatos; são
fontes de informação, que permitem ler aspectos econômicos, sociais e culturais da região onde
estão localizadas.
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Em 2014, o MCS realizou 14 (quatorze) exposições, sendo 6 (seis) temporárias e 8 (oito)
itinerantes, visando à difusão dos bens culturais sob sua guarda, bem como dar visibilidade ao
trabalho de artistas e artesãos de Feira de Santana e região, favorecendo, assim, o fortalecimento
da cultura cidadã. Na tabela a seguir, são apresentados o número de exposições temporárias e
itinerantes realizadas pelo MCS no período de 2012-2014.

TABELA 33 – QUANTITATIVO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÀRIAS E ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS 2012-2014

ANO

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

EXPOSIÇÕES ITINERANTES

TOTAL

2012

7

2

9

2013

6

5

11

2014

6

8

14

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

O aumento na realização de exposições itinerantes caracteriza o processo de ampliação das
ações socioeducativas extracampus, haja vista a dificuldade das unidades públicas de ensino em
se deslocarem para o campus universitário. A escolha de espaços alternativos para a realização
de atividades museais faz parte da democratização das ações do MCS e, por isso, as exposições
itinerantes são veículos importantes dessa universalização.
O MCS iniciou o seu calendário de exposições temporárias com a mostra “Rendas e bordados:
relíquias familiares”. Foram apresentadas peças têxteis de antigos enxovais, ornamentados com os
mais variados tipos de rendas e bordados, guardados por anos pelas famílias como verdadeiros
tesouros.
Com base nos princípios de respeito e valorização à diversidade cultural, no período
de 17 de março a 29 de abril foi realizada a mostra “Menino do rancho: um ritual Pankararu”, com
a perspectiva de estimular a reflexão crítica dos visitantes quanto ao lugar e à imagem do índio na
contemporaneidade, especificamente os que habitam o Nordeste, em especial na região sertaneja.
Na terceira edição da série História e Fotografia, o MCS realizou a exposição “Noivas do
sertão: testemunhos familiares do interior da Bahia, do colecionador Luiz Cleber Moraes Freire”. A
mostra reuniu 35 fotografias em preto e branco de casamentos, oriundas das cidades de Tanquinho,
Candeal, Feira de Santana e Pedrão, compreendendo as décadas de 30 a 60 do século XX, com a
finalidade de apresentar o casamento como rito de passagem carregado de conteúdos simbólicos e
significativos, o que foi feito por meio do retrato de casamento com cenas da vida privada destinada
à publicidade do rito matrimonial.
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Na quarta exposição, “Testemunhos da Feira (de Sant’Ana) pelas mãos da artesã Crispina
dos Santos”, foram apresentadas referências históricas e culturais de Feira de Santana presentes
no trabalho dessa artífice. Inspiradas no cotidiano sertanejo, as figuras modeladas pelas mãos da
artesã possuem um grande valor documental, uma vez que é registro material do cotidiano feirense
dos anos 1960 a 1980, como as baianas, figuras que mapeavam o sincretismo religioso nas festas da
Padroeira, os burrinhos d’água, que lembram o período quando a água era transportada em carotes
conduzidos por animais e vendida nas casas pelos aguadeiros; a figura do vaqueiro e do boi, que
remetem ao papel destes no processo de colonização e povoamento.
Essas duas exposições fizeram parte da programação nacional da 12ª Semana de Museus
promovida pelo IBRAM, cujo tema foi “Museus: coleções criam conexões”. Além dessas ações,
durante esse evento, o MCS realizou oficinas de modo a valorizar e divulgar o acervo sob sua guarda.
O MCS realizou a quinta exposição, “O povo nordestino por Marilene Brito”, apresentando os modos
de vida, em especial o daquele que vive no campo, como o trabalho, as festas, as práticas religiosas,
a seca no sertão, os retirantes expulsos pela estiagem prolongada e as principais danças da região,
como a quadrilha e o forró.
Com a expectativa de valorizar a produção artística relacionada às manifestações populares
de artistas e artesãos locais e regionais associadas ao lúdico infantil, o MCS realizou a sexta exposição,
“Brincadeira de artesão”, cuja finalidade foi divulgar os brinquedos artesanais como documentos
expressivos da arte popular, bem como o trabalho realizado por seis artesãos, três da cidade de Feira
de Santana e três do município de Santo Estevão.
Pautado nos princípios fundamentais dos museus – a saber: universalidade do acesso,
promoção da cidadania e valorização da dignidade humana –, o MCS também realizou oito exposições
itinerantes de modo a ampliar o acesso da sociedade ao patrimônio cultural da região. Essas ações
fizeram parte do projeto O Museu Vai à Escola, em que foram expostos banners sobre o MCS, de
modo a incitar discussões acerca da cultura regional e sua valorização.
A quarta mostra, intitulada “Varal do cordel – poetas cordelistas”, fez parte da programação
da 7ª Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Nesse mesmo evento, foi
realizada a quinta exposição, “Contando história: memória fotográfica da Feira do Livro – 2ª edição”,
onde foram apresentadas, por meio das fotografias, as atividades realizadas durante os seis anos do
evento, em prol da leitura como elemento primordial da compreensão do mundo.
Como parte da programação da IX Feira do Semiárido, o MCS realizou duas exposições. A
primeira, “Retrato pintado: retoques na memória – 2ª edição”, buscou revelar o universo estético
da cultura nordestina por meio do retrato pintado, evidenciando a relação história e imagem, na
qual é possível descrever recortes da realidade, em especial da sertaneja, como os usos e costumes
comuns vinculados a esse tipo de fotografia. “O quarto dos santos por Domingos Santeiro” teve como
objetivo divulgar a obra do santeiro Domingos Paixão no ambiente destinado às imagens sacras para
a prática piedosa doméstica, que resguarda elementos da cultura material e imaterial sertaneja.
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Em parceria com a BCJC, o MCS realizou a 1ª Mostra de Presépios. A exposição reuniu figuras
em madeira, barro (mono e policromado) e com a técnica de papel machê. As coleções retrataram a
sensibilidade de artesãos como o santeiro Domingos Paixão, Dona Fia, Crispina dos Santos e Marilene
Brito, e ajudaram a ilustrar um dos mais tradicionais temas da liturgia católica, o Natal, sob uma ótica
popular. Além dessas coleções, também foi apresentado o presépio de Maria Rita Carneiro Suzarte,
artista plástica e servidora da UEFS, que homenageia sua mãe Nilza Carneiro Suzarte (in memoriam).

QUADRO 3 – EXPOSIÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS EM 2014
EXPOSIÇÃO

LOCAL

VISITANTES

Noivas do sertão: testemunhos familiares do
interior da Bahia do colecionador Luiz Cleber
Moraes Freire.

Tanquinho/BA

555

O museu vai à escola

Distrito de Maria Quitéria – Feira de Santana/
BA

182

O museu vai à escola

Lençóis/BA

104

Contando história: memória fotográfica da Feira do
Livro – 2ª edição

Praça do Fórum – Feira de Santana/BA

2.000

Varal do cordel

Praça do Fórum – Feira de Santana/BA

6.500

O quarto dos santos por Domingos Santeiro

IV Feira do Semiárido – UEFS

200

Retrato pintado: retoques na memória – segunda
edição

IV Feira do Semiárido – UEFS

200

1ª Mostra de presépios da BCJC

Biblioteca Central Julieta Carteado – UEFS

150

TOTAL

9.891

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO
Visitação Pública

Em consonância com os princípios museais de valorização do patrimônio cultural e
do cumprimento da sua função social, o MCS projetou e realizou suas ações com vistas a ampliar
o acesso da sociedade ao patrimônio e às manifestações culturais da região, pois o atendimento
público é atividade fim dos museus.
Em 2014, 15.687 pessoas visitaram e/ou pesquisaram no MCS. Desse total, 4.985
visitaram os espaços expositivos do MCS, 9.891 visitaram as exposições itinerantes realizadas em
outros espaços e 811 a Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão (BSMG).
As exposições são ferramentas fundamentais de interação entre os museus e a
sociedade, possibilitando que o indivíduo entre em contato com tempos, espaços, culturas e áreas
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de conhecimento diversas. Em 2014, o MCS realizou 14 exposições, sendo seis temporárias e oito
itinerantes, atingindo um público de 14.876 pessoas. Na tabela a seguir, são apresentados os números
de visitantes das exposições temporárias e itinerantes promovidas pelo MCS nos últimos três anos.

TABELA 34 – DEMONSTRATIVO DE VISITANTES DAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS
NO PERÍODO DE 2012-2014
ANO

NÚMERO DE EXPOSIÇÕES

NÚMERO DE VISITANTES

2012

9

9.854

2013

11

12.684

2014

14

14.876

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

GRÁFICO 1 – PÚBLICO VISITANTE DAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS NO PERÍODO
DE 2012-2014

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

A tabela a seguir apresenta a distribuição mensal do público visitante aos espaços
expositivos do MCS.
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TABELA 35 – NÚMERO DE VISITANTES NO MCS EM 2014

IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE

Janeiro

94

Fevereiro

65

Março

227

Abril

518

Maio

793

Junho

453

Julho

295

Agosto

810

Setembro

467

Outubro

1.139

Novembro

124

Dezembro

-

TOTAL

4.985

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

O número maior de visitantes registrado nos meses de agosto e outubro decorre devido às
ações realizadas no MCS em comemoração à cultura popular, quando são desenvolvidas atividades
escolares sobre o folclore, e às festividades da Semana da Criança, evidenciando o papel do MCS
como espaço de pesquisa, aprendizagem e lazer.
Vale ressaltar que o número reduzido em novembro e a ausência de público em dezembro
devem-se à suspensão temporária da visitação pública, haja vista a necessidade da execução de
atividades relacionadas à prática museológica – documentação e conservação –, procedimentos essenciais para a preservação dos bens culturais, voltados para o controle, avaliação e pesquisa.
Do total de 4.985 visitantes, 2.512 foram estudantes do Ensino Fundamental, seguidos de
805 do Ensino Médio e 450 do Ensino Superior, conforme pode ser visualizado na Tabela 36.

TABELA 36 – DEMONSTRATIVO DE VISITAS DA COMUNIDADE EXTERNA EM 2014
IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE

Pré-Escola

294

Ensino Fundamental

2.512

Ensino Médio

805

Ensino Superior

450

Outros

321

Não identificado

131

TOTAL

4.513

Fonte: UEFS/MCS, 2014.
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O MCS também foi visitado pela comunidade interna (alunos do Centro de Educação Básica
(CEB), alunos da UATI, servidores e estudantes). Em 2014, foi registrada a visita de 472 pessoas.
Desse total, aproximadamente 85% são estudantes oriundos dos cursos de graduação, a saber:
Agronomia, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Licenciatura
em Letras, Matemática, Medicina, Música, Odontologia e Pedagogia.
Na tabela 37, tem-se a distribuição dos visitantes da comunidade interna.

TABELA 37 – NÚMERO DE VISITAS DA COMUNIDADE INTERNA EM 2014
IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE

Centro de Educação Básica – CEB

24

Estudantes

407

Servidores

24

Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI

14

Não identificado

3

TOTAL

472

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

Assim, conforme apresentado no gráfico 2 e na Tabela 35, pode-se observar que das 4.985
pessoas que visitaram o museu, aproximadamente 10%, ou seja, 472, fazem parte da comunidade
interna. A distribuição do público geral na visitação pública às instalações do MCS durante o ano de
2014 pode ser visualizada a partir do Gráfico 2, a seguir:

GRÁFICO 2 – NÚMERO DE VISITANTES DO MCS EM 2014

Fonte: UEFS/MCS, 2014.
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Em 2014, a origem do visitante do MCS teve a seguinte distribuição, de acordo com a tabela
a seguir:

TABELA 38 – ORIGEM DOS VISITANTES AO MUSEU CASA DO SERTÃO EM 2014
MÊS/ LUGAR

FEIRA DE
SANTANA

SALVADOR

OUTROS
MUNICÍPIOS

OUTROS
ESTADOS

OUTROS
PAÍSES

NÃO
IDENTIFICADOS

TOTAL

Jan.

58

10

18

7

1

0

94

Fev.

59

2

1

3

0

0

65

Mar.

174

0

51

1

1

0

227

Abr.

236

218

53

8

1

2

518

Maio

462

54

269

3

0

5

793

Jun.

309

2

123

1

2

16

453

Jul.

234

8

46

5

2

Ago.

522

7

262

13

1

Set.

449

1

13

1

Out.

831

7

289

4

Nov.

21

2

96

4

3.355

311

1.221

50

5

295
5

810

3

467

3

1.139

1

124

35

4.985

Dez.
TOTAL

13

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

De acordo com as estatísticas dos anos anteriores, nota-se que o maior número de visitantes
continua sendo do município de Feira de Santana, com 3.355 pessoas, seguido de outros municípios
da região, com 1.221 indivíduos. Da capital baiana registrou-se a visita de 311 pessoas. Merece nota,
também, o registro de 13 indivíduos oriundos de outros países.
Para possibilitar ainda mais o acesso aos bens culturais, o MCS promove ações que
contemplam a pluralidade do seu público, como a renovação de práticas museográficas no que diz
respeito à introdução de múltiplos discursos comunicativos. Assim, com a finalidade de aprimorar
a qualidade do atendimento, no mês de setembro, o museu renovou os espaços expositivos
criando ambientações de uma casa sertaneja: a sala, a cozinha e o quarto. Merece destaque os
espaços destinados ao ofício do vaqueiro, bem como a antiga feira livre e sua importância para o
desenvolvimento da cidade de Feira de Santana, o que possibilita o conhecimento histórico e cultural
desses dois importantes aspectos da realidade regional e local. Para compor essa nova expografia
foram mostradas 755 peças pertencentes ao acervo do MCS.
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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 investigação dos bens culturais, favorecendo,
assim, a produção e a difusão de conhecimento. No ano de 2014, o MCS recebeu a solicitação de
39 instituições da rede pública e particular de ensino para o registro de imagens, bem como para
a realização de pesquisas sobre o seu acervo. Desse total, 33 foram oriundas de escolas do Ensino
Fundamental e Médio, e 6 do Ensino Superior e de pós-graduação.
Vale salientar que o MCS e o acervo museológico fundamentaram dois projetos de pesquisas
stricto sensu: um na área de Educação, evidenciando o MCS como um espaço de educação não
formal, e outro na área de História, destacando a fundação do museu, no trabalho intitulado “Por
uma casa sertaneja: o Museu Casa do Sertão”.
AÇÃO SOCIOCULTURAL E EDUCATIVA
Além da função de preservar, o museu é um espaço de educação e comunicação, sendo
ações socioculturais mediadoras entre o bem cultural e os visitantes, que visam à valorização do
patrimônio e apreensão da cultura.
Com a perspectiva de facilitar a apreensão do público, gerando respeito e valorização do
patrimônio cultural, o Programa Educativo do MCS realizou 23 ações socioculturais, atingindo um
público de 1.509 indivíduos. Na tabela a seguir, são descritas as atividades desenvolvidas, assim
como o público atingido em cada ação.
TABELA 39 – AÇÕES SOCIOCULTURAIS E EDUCATIVAS REALIZADAS PELO MCS EM 2014
AÇÕES SOCIOCULTURAIS

QUANTIDADE

PÚBLICO ATINGIDO

Oficina de brinquedos com materiais reciclados

2

182

Oficina Flores de Papel

2

14

Oficina Modelagem no Barro em conexão com a obra da artesã
feirense Crispina dos Santos

3

32

Oficina Pintura Indígena

2

34

Oficina Miniatura em Couro

3

135

Oficina de Isogravura

4

128

1

20

Oficina História em Dobradura

2

48

Exibição de documentário sobre a vida e obra da artesã feirense
Crispina dos Santos por Juraci Dórea

1

10

Tropa do Cordel

1

500

Projeto O Museu Vai à Escola

2

369

Apresentação sobre literatura de cordel

1

37

24

1.509

Oficina Confecção de Maracá com material reciclado

TOTAL
Fonte: UEFS/MCS, 2014.
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PROJETO O MUSEU VAI À ESCOLA

Idealizado em 2008, o projeto O Museu Vai à Escola é uma ação destinada às escolas
públicas com a perspectiva de promover o patrimônio cultural como um ponto de partida para
questionamentos, para comparações, para o estabelecimento de conexões entre o velho e o novo,
entre a arte e ciência, entre uma cultura e outra, para uma análise crítica e para o estímulo à
criatividade.
A ação consiste na realização de oficinas, palestras sobre a história e a geografia de Feira de
Santana e assuntos relacionados à literatura de cordel, além de discorrer sobre o próprio museu,
seu papel e sua importância para a região. Em 2014, o MCS executou o projeto em dois locais,
contemplando 369 indivíduos, como pode ser visualizado na tabela a seguir.

TABELA 40 – ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROJETO O MUSEU VAI À ESCOLA EM 2014
LOCAL

PÚBLICO

Escola José Carneiro Tavares – Distrito de Maria Quitéria – Feira
de Santana/BA

265

Mercado Municipal de Lençóis/BA

104

TOTAL

369

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

ENCONTRO DE CORDELISTAS

Pautado no princípio de valorização e divulgação da cultura popular, o MCS realiza anualmente
o Encontro de Cordelistas, com a finalidade de divulgar a literatura e poesia populares, além de
promover o respeito à pluralidade cultural, social, regional, étnica e linguística. Em 2014, o MCS
promoveu três encontros: o primeiro com a Tropa do Cordel, realizado na Praça Bernardino Bahia,
como ação de promoção e divulgação da 7a Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de
Santana, tendo a participação de sete cordelistas; o segundo durante o referido Festival, com a
participação de 23 poetas populares; e, por último, um encontro que contou com a participação de
13 cordelistas na nona edição da Feira do Semiárido, na UEFS. Merece nota o aumento no número de
encontros de cordelistas expositores, bem como a participação desses artistas populares, conforme
apresentado na Tabela 38, a seguir.
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TABELA 41 – ENCONTRO DE CORDELISTAS 2012-2014
ANO

QUANTIDADE

NÚMERO DE CORDELISTAS

2012

2

22

2013

2

27

2014

3

43

Fonte: UEFS/MCS, 2014.

CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DO CAMPO MUSEOLÓGICO E BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL

Com vistas a facilitar o desempenho das suas atividades, o MCS elaborou a proposta de
Regimento Interno (ainda sob análise do Conselho Universitário), instrumento legal que regulamenta:
a atuação do MCS no que diz respeito às políticas de aquisição, descarte e gerenciamento de acervos;
sobre o uso dos seus espaços e direito de imagem; o empréstimo de bens culturais pertencentes
às suas coleções; a sua estrutura organizacional. É, portanto, uma tentativa de garantir a equidade
entre os setores técnicos para a realização das atividades inerentes aos processos administrativos e
museais, bem como o acesso à informação.
Ao longo do ano, o MCS elabora atividades estratégicas que visam o planejamento de
ações museológicas e administrativas com a finalidade de promover o gerenciamento e a preservação
do seu acervo cultural e documental, descritas a seguir nos itens Aquisições de bens culturais e
Gestão documental.

AQUISIÇÕES DE BENS CULTURAIS

A partir de um processo dinâmico e relacional com a comunidade regional, o MCS amplia
o seu acervo, em especial por meio de doações espontâneas, o que caracteriza a forma mais comum
de aquisição de novos bens culturais, seja no que concerne ao acervo bibliográfico e documental,
seja no acervo de peças. Em 2014, foi registrada a aquisição de 1.034 novos itens.
Há de se registrar que “objetos diversos” se referem aos itens alusivos à cultura material
relacionada aos bens culturais do acervo de peças destinadas à expografia do MCS. Durante o ano de
2014, dos 519 itens deste tipo de acervo, 471 são tipos gráficos em metal, que passarão a compor a
coleção já existente da tipografia, aumentando o acervo relacionado aos meios de comunicação do
patrimônio cultural do MCS.
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GESTÃO DOCUMENTAL

Cumprindo o protocolo previsto na política interna de gestão documental, o MCS, em
2014, deu prosseguimento às ações relacionadas às atividades de organização e sistematização
dos acervos documentais do Memorial Eurico Alves Boaventura (MEAB), a finalização da primeira
etapa do plano diretor do Memorial Ex-Combatentes de Feira de Santana, além da conservação
e preservação do acervo da BSMG. Dessa forma, foram desenvolvidas atividades relacionadas à
conservação e preservação da integridade física dos itens documentais (livros, revistas, gravuras,
recortes de jornais, etc.), tais como desinfecção, higienização, restauração (pequenos reparos) e
acondicionamento, que consiste em confecção de capas (todas confeccionadas pela equipe do MCS)
para conservar recortes, gravuras, livros e periódicos, sempre utilizando o papel na cor branca.
Os documentos do MEAB vêm sendo incorporados paulatinamente, desde 2008, segundo os
critérios de envio da família do escritor. Os documentos, quando chegam ao museu, passam por uma
desinfecção para controle de agentes biológicos. Assim, só agora foi possível contabilizar em metros
lineares os itens desinfetados do acervo em 2014, totalizando 3 metros lineares de documentos.
Dessa forma, em estágio de pré-seleção para sistematização e organização dos mesmos, ainda não
foram identificados.
Também foi organizada em ordem alfabética, a partir do índice de busca elaborado em
2013, a coleção de gravuras, somando 209 itens. Em outro grupo documental, caracterizado como
coleções periféricas, mas que integram a massa documental do MEAB, 14 provas escolares dos filhos
do escritor Eurico Alves foram identificadas.
Em 2014, também foram realizadas atividades de conservação nos acervos da BSMG e da
Associação dos Ex-Combatentes. Na BSMG, merecem destaque, notadamente, itens relacionados à
coleção dos periódicos, a saber: Feira Hoje, O Pasquim e Folha do Estado, correspondendo a ações
de verificação de acervo e desinfecção preventiva, sendo imunizados 533 itens documentais. Quanto
ao acervo da Associação dos Ex-Combatentes, parte deste foi submetida à ação de congelamento,
haja vista o estágio avançado de comprometimento físico da referida coleção. Portanto, 48 itens,
a exemplo livros, revistas e documentos concernentes à produção documental dessa Associação,
passaram pelas etapas posteriores de higienização mecânica, identificação e acondicionamento.
Merece nota a ação preventiva de preservação realizada em parceria entre o MCS e o Centro de
Documentação e Educação (CEDE), do Departamento de Educação da UEFS (DEDU), sobre o acervo
do antigo Colégio Santanopólis (tradicional estabelecimento de ensino que funcionou na cidade
de Feira de Santana entre as décadas de 1930 a 1980), doado ao CEDE/DEDU, realizando a análise
técnica das necessidades de cada item da referida coleção. Dessa forma, passaram por intervenção
37 itens, conforme quadro a seguir:
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QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DOCUMENTAL ACERVO DO COLÉGIO SANTANÓPOLIS – UEFS, 2014
DESCRIÇÃO DOCUMENTAL

DATAS LIMITES

Livro 1 Registro de Diplomas Escola Técnica do Comércio

1948-1968

Livro 2 Registro de Diplomas de Professor Primário

1962-1964

Livro 2 Registro de Diplomas de Professor Primário

1964-1965

Livro 3 Registro de Diplomas de Técnicos em Contabilidade

1965

Livro 4 Registro de Diplomas Professor Primário

1966-1967

Livro 4 Registro de Diplomas – Administração, Contabilidade e Edificações

1974-1975; 1980

Livro 5 Registro de Diplomas Professor Primário e Técnico em Contabilidade

1980-1983

Livro 5 Registro de Diplomas Professor Primário (Noturno)

1968-1971

Pasta 48 Colégio Comercial Santanópolis (Feira de Santana)

1950-1970

Resultado final de aproveitamento e aulas dadas

1971

Estatística de matrícula e aproveitamento

1972

Relação de alunos dos 1º, 2º e 3º Colegial de Comércio
Folhas avulsas (três) do Relatório do Curso Técnico de Contabilidade

Livro 1 Registro de Diplomas de Professor Primário

s.d.

1958-1962

Pasta
Documentos de Solicitação de Matrícula Especial

1945-1948

Pastas (seis)
Relatório de Inspeção

1960; 1963-1967

Livro de Ocorrências do Colégio Santanopólis
Obs.: Encontrado dentro do livro um encarte e um atestado em nome de Elian Nascimento

1961-1982

Livro de Atas de Exames de Admissão

1943-1973

Livro Escola Técnica de Comércio

1954-1957

Livro Atas de Resultados Finais (noturno)

1951-1956

Livro Escola Técnica de Comércio

1950-1953

Livro Escola de Comércio

1945-1950

Documentos diversos (miscelânea) Certidões de nascimento (José Pinheiro Bitencourt;
Maria Alexandrina Carneiro; Felizarda Pereira Amorim; Marilenis; Antonieta Nery Mesquita);
Correspondências: Of. nº 09/64; Of. nº 190/65; Ofício Diretor da Escola Técnica para o
Coordenador do Ensino Comercial – Salvador (1959); Of. nº 06/61; 2 telegramas;
Plano de atividades CADES;
Atas de posse (cópias): professora Arminda Emília Guimarães Alencar e Professor Monoel
de Christo Planzo;
Justificação de Anuidade Fixada (cinco páginas numeradas);
Regimento interno do Colégio Santanopólis (37 páginas com capa)
Relação de matriculados – Técnicos em Contabilidade

1962

Documentos diversos

1968-1971

Relatório de Matriculados do Curso Técnico de Contabilidade

1949-1950;1952-1965;
1971

Livro 2 Registro de Diploma de Curso Técnico em Contabilidade

1961-1966

Fonte: UEFS/MCS/CEDES/DEDU, 2014.
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Por fim, foi realizado em parceria com a BCJC o inventário do acervo da BSMG, tanto da
coleção bibliográfica quanto da coleção de folhetos de cordel. Tal procedimento consiste numa ação
de conhecimento, controle e pesquisa sobre o acervo, a fim de avaliar as condições gerais do estado
de preservação do mesmo, direcionando-os para o restauro, bem como detectar possíveis extravios
de obras. Nesse sentido, o inventário quantificou e identificou na coleção bibliográfica mais de 4.690
títulos e 6.071 exemplares, e, na coleção de folhetos de cordel, 1.789 títulos e 3.174 exemplares.
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OBSERVATÓRIO ASTRÔMICO ANTARES – OAA

As atividades acadêmicas realizadas em 2014, como continuidade dos anos anteriores, são
caracterizadas nas ações de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão universitária,
realizadas, respectivamente, no curso de Física (Licenciatura e Bacharelado), nos mestrados stricto
sensu (Profissional em Astronomia e Acadêmico de Computação Aplicada), nas colaborações
científicas nacionais (Observatório do Pico dos Dias (OPD)/Laboratório Nacional de Astrofísica do
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (LNA-MCTI) e internacionais (Observatoire de Besançon/
França, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa/Portugal), e nas atividades extensionistas
do Museu Antares de Ciência e Tecnologia (MAC&T/OAA), do Clube de Astronomia Amadora de
Feira de Santana (CAAFS/OAA) e da Experimentoteca.

ATIVIDADES DE ENSINO: GRADUAÇÃO EM FÍSICA

Neste item, as atividades principais estão relacionadas com as orientações de estudantes
em projetos de pesquisa e extensão universitária. Ao total, 14 estudantes estão engajados nos
projetos orientados pelos professores/pesquisadores do Grupo de Pesquisa Teórica e Observacional
(GATO). Como informação adicional, 4 estudantes egressos do nosso grupo iniciaram, no corrente
ano, os mestrados acadêmicos nos programas de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) (São José dos Campos/SP) e Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL – São Paulo/SP).

ATIVIDADES DE ENSINO: MESTRADO PROFISSIONAL EM ASTRONOMIA

Além das atividades usuais acadêmicas de sala de aula, o principal destaque foi a visita
dos estudantes no OPD, em Brasópolis/MG. Nesta, 18 estudantes (de um total de 20, isto é, 10
matriculados por ano/edital) das duas turmas (2013.2 e 2014.2) tiveram a oportunidade de conhecer
e vivenciar as atividades de pesquisa que ora desenvolvemos no principal telescópio brasileiro, de
1.60m de abertura. As discussões associadas permitiram vislumbrar interessantes possibilidades,
as quais integram nossas ações de pesquisa/pós-graduação com as escolas em que os mesmos
[estudantes?] lecionam através de orientações de IC Jr. para os estudantes do Ensino Médio.
Em adição, também devemos destacar as participações dos mesmos em diversas reuniões
científicas, apresentando os respectivos projetos de mestrado ou os resultados parciais já obtidos.
As experiências vivenciadas também foram significativas, visto que os mesmos puderam interagir
com estudantes de outros mestrados profissionais.
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Em ambos os casos, visitas ao OPD/LNA-MCTI e às diversas reuniões científicas foram
suportadas pelo financiamento obtido na Coordenação de Desenvolvimento de Educação Superior
(CODES)/Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). As primeiras dissertações do programa
serão apresentadas em 2015.1.

ATIVIDADES DE ENSINO: MESTRADO ACADÊMICO DE COMPUTAÇÃO APLICADA

Pela qualidade e produção científica associada aos projetos de pesquisa, alguns
professores/pesquisadores do GATO também integram o presente mestrado, criando uma nova
janela para consolidar e ampliar as atividades desenvolvidas. Trata-se, também, de um projeto
recente que culminará, em 2015.1, nos primeiros trabalhos de dissertação.

ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Atualmente, os projetos de pesquisa desenvolvidos no GATO estão pautados nas áreas
de Astrofísica Estelar e Extragaláctica, Galáxia (Via Láctea) e Meio Interestelar. Todos eles são
observacionais e utilizam a infraestrutura de pesquisa do OPD/LNA-MCTI. Como perspectiva,
integrado com os mestrados acima discutidos, projetos observacionais para outros telescópios de
maior porte, gerenciados pelo LNA-MCTI em ambos hemisférios, Gemini Norte e Telescópio CanadáFrança-Hawai (CFHT), e Gemini Sul e Southern Observatory for Astronomical Research (SOAR), serão
apresentados a partir de 2015.
As pesquisas conduzidas são levadas a cabo, em sua totalidade, por meio de publicações
científicas em periódicos internacionais Qualis A1 ou A2, com parâmetros de impacto superiores a
5,0. Este é um ponto particularmente importante, pois retrata a qualidade das pesquisas que estão
sendo produzidas por um pequeno grupo, ainda emergente, na Sociedade Astronômica Brasileira
(SAB).
Os estudantes são engajados nos mesmos por meio de bolsas de estudo do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC/UEFS, PIBIC/CNPq e PIBIC/FAPESB).

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
As atividades extensionistas (popularização da ciência) são realizadas no Museu Antares
de Ciência e Tecnologia (MACT), Clube de Astronomia Amadora de Feira de Santana (CAAFS) e
Experimentoteca, todos os órgãos suportados pelo Observatório Astronômico Antares (OAA). As
atividades são pautadas em duas vertentes: (a) visitas locais a estes órgãos por escolas e o público
em geral; e (b) viagens para cidades mediante solicitação direta à direção do OAA ou dentro do seu
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planejamento anual. Em ambos os casos, professores e bolsistas do PIBEX e da UNDEC participam
das atividades.
No particular ano de 2014, as ações foram mais focadas em atividades itinerantes pelas
cidades do estado da Bahia, embora algumas ações específicas (além do atendimento diário) foram
mantidas pela equipe, a saber:

Férias Divertidas: esta 2a edição, organizada pela museológa do OAA Lise Marcelino Souza em
colaboração com a equipe técnica-administrativa, foi realizada em apenas 3 dias (15-17/janeiro) e
contou com a 107 participantes/crianças. Em relação a 2013, o público total foi de 189 participantes/
crianças, porém, organizado no período de 2 semanas. A redução dos dias foi pautada na quantidade
de material empregado nas atividades planejadas.
Visitas Públicas: ainda no período de férias, o OAA obteve um bom número de visitas, 168 pessoas, com
um público de diversas localidades: Alagoinhas, Entre Rios, Jequié, Jacobina, Juazeiro, Santa Luz, Glória,
Itaberaba, Santo Antônio de Jesus, Salvador, Mairi, Gandu, Ipirá, Gavião, Senhor do Bonfim, Coração
de Maria, Conceição do Jacuípe, Pojuca, Anguera, Guanambi, Riberão Preto (SP), Acrenum [Acreúna?]
(GO), Rio de Janeiro (RJ), Conceição do Coité, São Lourenço do Mato (PE), São Luiz do Maranhão
(MA), São Vicente Ferreira (PE), Natuba (PB), Petrolina (PE), São Paulo (SP), Caxias (MT) e Toledo (PR).

Ao longo do 1o semestre [ano?], as visitas públicas diárias, em geral, acompanharam
os anos anteriores, com um número total de 2.898 visitantes (uma média de 400 pessoas/
mês). Para as visitas noturnas, um total de 87 pessoas realizou observações com o telescópio
automatizado MEADE LX200. Para o 2o semestre, reduzimos as visitas em função de alguns
problemas internos de infraestrutura e pautamos as ações em atividades itinerantes. Em
particular, citamos a exposição no Shopping Salvador, realizada pelo Museu Geológico da
Bahia em setembro, na qual participamos com o empréstimo temporário de 3 peças do acervo
do MAC&T: réplicas do meteorito de Bendegó, do pterossauro Cearadáctilo e do tigre dente de
sabre. De acordo com a organização do evento, os seguintes números de visitas foram alcançados:
TABELA 42 – EXPOSIÇÃO CIENTÍFICA NO SHOPPING SALVADOR-2014
DATA/SETEMBRO

PÚBLICO

23 (terça-feira)

4220

24 (quarta-feira)

4835

25 (quinta-feira)

5180

26 (sexta-feira)

9880

27 (sábado)

21093

28 (domingo)

16944

29 (segunda-feira)

8942

TOTAL

71094

Fonte: Museu Geológico da Bahia, 2014.
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Ainda, dentro da linha de ações itinerantes realizadas, um total de 10 cidades foram
atendidas pelo projeto Museu Antares de C&T: um Espaço para a Democratização e Socialização
de Ciências na Bahia, coordenado pelo Prof. Marildo Geraldête Pereira. As seguintes cidades foram
contempladas com diversas atividades científicas (palestras, planetário, telescópios e laboratórios
didáticos): Anguera, Barreiras, Capela do Alto Alegre, Catu, Feira de Santana, Ichu, Jequié, Salvador,
Santa Bárbara e Vitória da Conquista.
Nos meses de junho e setembro aconteceram eventos isolados, que contaram com 100 e 52
participantes, respectivamente. O total atendido (em escolas, faculdades, universidades e eventos
abertos) foi de 4966 pessoas.
Em adição, os seguintes números também foram obtidos no projeto Atividades de
Popularização da Astronomia (observação do céu com a utilização do telescópio, palestras e
planetário móvel), coordenado pelo Prof. José Carlos Santos Silva, coordenador do CAAFS/OAA.
GRAFICO 3 – VISITAS ITINERANTES REALIZADAS PELO CAAFS
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Fonte: UEFS/OAA, 2014.

MINI-CURSO NO OAA – CAAFS
O Minicurso Básico de Astronomia (CBA), organizado pelo CAAFS em sua 8ª edição, contou
com 87 inscrições e objetiva discutir, por meio de palestras temáticas sobre estrelas, galáxias,
cometas dentre outros, conceitos básicos de Astronomia. Sessões no planetário e de observações
com os telescópios automatizados são complementados aos cursos teóricos.
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EXPERIMENTOTECA
As atividades relacionadas estão pautadas em palestras em escolas e faculdades de Feira de
Santana e região, além do empréstimo de maquetes em diversas áreas do conhecimento. Um total
de 187 atendimentos em 2014.
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ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – AERI

A Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI) direcionou suas ações no ano de 2014 para
atividades típicas de uma assessoria internacional, na medida em que passou a compreender a cooperação
internacional como de extrema importância dentro de sua estratégia global, seguindo a tendência das
universidades brasileiras mais inovadoras. Esse perfil já vinha se delineando nos anos anteriores, com
a expansão dos programas de mobilidade acadêmica e com a inserção da UEFS em redes de cooperação
internacional. Em consequência, houve um grande crescimento na demanda interna, por mobilidade
acadêmica, e na demanda externa, com a recepção de estudantes internacionais.
Esse novo perfil da AERI foi melhor compreendido e estruturado a partir da realização do planejamento
estratégico do setor, coordenado pela ASPLAN, iniciado em 2013, o que possibilitou o norteamento de novas
atividades desenvolvidas pela AERI no exercício de 2014.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

O desenvolvimento da internacionalização da UEFS tem sido pautado numa perspectiva
proativa, buscando sempre novas oportunidades, no intuito da melhoria da qualidade e excelência
acadêmicas. Assim, está delineado por um processo contínuo e em permanente mudança, que
tem em conta o papel do Ensino Superior para o desenvolvimento da sociedade, sua finalidade,
interesses, as motivações institucionais e, por conseguinte, os benefícios pretendidos.
Este processo contínuo tem se pautado em ações que buscam nortear e criar condições
para este desenvolvimento em nível institucional e, ao mesmo tempo, sensibilizar e mobilizar a
comunidade acadêmica. Inicialmente, foram estabelecidas as regulamentações do Programa
de Mobilidade Estudantil dos Cursos de Graduação para Instituições estrangeiras (CONSEPE nº
177/2011), do Componente Curricular Mobilidade Acadêmica (CONSEPE nº 178/2011), do Programa
Institucional de Bolsa Intercâmbio Internacional (CONSEPE nº 179/2011) e da Bolsa Intercâmbio
(CONSAD nº 08/2013).
Mais recentemente, duas iniciativas organizacionais foram empreendidas: a criação da
Comissão Interna de Cooperação Internacional (CCInt) (Portaria nº 1536/2012) e o desenvolvimento
da política de internacionalização da UEFS.
O desenvolvimento da política de internacionalização tem por objetivo traduzir o esforço
institucional, sistemático e sustentado, destinado a promover a internacionalização da instituição
em um enquadramento teórico e estratégico. Espera-se que este desenvolvimento, em nível
macro, venha contribuir para o aumento das redes acadêmicas internacionais com mútuo diálogo
científico, cultural e intelectual, cujos impactos proporcionem maior visibilidade da UEFS nacional
e internacionalmente por meio da produção científica, bem como da titulação docente e técnico103

administrativa.
Nesse sentido, foi convidada a professora Renée Zicman (Consultora Técnica da Associação FAUBAI e
ex-assessora Internacional da PUC-SP) para contribuir com a elaboração do documento-marco da política de
internacionalização da UEFS. Desde então, esse processo vem sendo construído no âmbito interno e externo.
Como parte desse processo, ocorreu a criação da CCInt, que atua como órgão consultivo dos planos,
metas e operacionalização necessários ao atendimento das demandas do Programa de Intercâmbio e
Mobilidade Estudantil da UEFS. A comissão, composta por docentes indicados pelos departamentos, além
de representantes das Pró-Reitorias de Graduação, de Extensão e de Pesquisa e Pós-Graduação, é presidida
pelo assessor de relações institucionais e tem como atribuições: desenvolver e implementar as políticas
de cooperação internacional no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação, em articulação com
as comissões acadêmicas e os departamentos; apreciar em primeira instância as minutas de convênios,
protocolos de cooperação, resoluções referentes à mobilidade estudantil e demais documentos relacionados
à internacionalização na/da UEFS; organizar e acompanhar, conjuntamente com a AERI, os convênios
institucionais; organizar o material institucional das atividades desenvolvidas no âmbito de cooperação
internacional da UEFS, para divulgação em instituições de ensino no exterior; aprovar os editais de mobilidade
estudantil, bem como acompanhar os requisitos e a análise do processo de seleção, necessários à participação
de discentes em intercâmbios internacionais; realizar a seleção de estudantes da UEFS candidatos à mobilidade
estudantil em IES estrangeiras; definir regras para a aceitação de alunos estrangeiros nos cursos e programas
da UEFS.
Em 2014, a CCInt manteve regularidade de encontros mensais para avaliar os processos de mobilidade
estudantil dos diversos programas aos quais a UEFS aderiu. No segundo semestre, as reuniões foram
voltadas para análise, revisão e adequação das normas existentes às necessidades atuais, a fim de atender o
aproveitamento do período de mobilidade acadêmica bem como às novas demandas dos programas e redes
recentemente incorporadas.

GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em fevereiro de 2013, foi realizado, juntamente com a equipe da ASPLAN, um encontro para dar início
ao planejamento estratégico (PE) das ações, organização de trabalho e metas a serem atingidas pela AERI.
Neste primeiro encontro, após análise pela equipe, as metas foram distribuídas por critérios de prioridade e
relevância. Observou-se, entre as seis metas apontadas como mais importantes, a recorrência de aspectos
relacionados à internacionalização. Destaca-se aqui a primeira, “Ampliar as opções de convênios e acordos de
cooperação em âmbito nacional e internacional”, a segunda, “Criar a política de internacionalização na UEFS”,
e a terceira, “Aprimorar as normas/resoluções de mobilidade”.
A execução do PE serviu também para se pensar na própria estrutura da AERI, e com autocrítica foi
possível definir os fatores restritivos e os impulsionadores, internos e externos, para o crescimento desta
assessoria. Dentre os fatores restritivos internos apontados, ressaltam-se a “Falta de conhecimento da
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importância das relações institucionais e internacionais por parte da comunidade acadêmica”, “Deficiente
domínio da língua estrangeira por parte dos estudantes” e “Limitação dos recursos financeiros”. Entre os
fatores impulsionadores internos, apontam-se “Compromisso e apoio institucional”, “Coesão e Motivação
e Potencial do grupo” e “Realização de eventos motivacionais: workshops e cafés-palestras”. Quanto aos
fatores restritivos externos, sublinham-se “A localização geográfica e a categoria de Universidade Pública/
Estadual da UEFS não são atrativas para receber intercambistas”, a “Política econômica mundial”, e o “Domínio
em língua vernácula pelos intercambistas de outros países”. Entre os impulsionadores externos, enfatizase a “Adesão da UEFS, com representatividade, a Associações de Assessores Internacionais (FAUBAI)”, os
“Parceiros externos (UQAM, MINHO, SANTANDER)”, e o “Reconhecimento por parte da FAPESB do trabalho
de Cooperação Internacional da UEFS”.
A figura 1 apresenta o organograma das atribuições elaborado para atender todas as demandas
internas e externas:

O organograma serviu de base para criação do organograma das novas coordenações criadas a partir
dos três eixos de ações – mobilidade estudantil, ações institucionais e captação de recursos. Houve ainda a
necessidade da criação do eixo de ação, para a recepção dos estudantes internacionais e a coordenação de
divulgação e eventos, apresentadas no próximo quadro.
O organograma da figura 2 apresenta a nova estruturação da AERI e a alocação do quadro funcional
nas coordenações criadas.
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FIGURA 2-NOVAS ATRIBUIÇÕES DA AERI

Giorgio Pitombo

AERI/UEFS

Tornou-se evidente a relevância da divisão adotada pois, como servidores atuando
preferencialmente em atribuições específicas, os trabalhos desenvolvidos pela AERI ganharam maior
fluxo e, com isso, dinamismo.

COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Tendo como objetivo principal articular convênios firmados entre a UEFS e instituições
nacionais e articulá-los/acompanhá-los entre a UEFS e as internacionais, foram firmados 8 (oito)
novos convênios, e encaminhados outros 8 (oito) convênios que ainda se encontram em tramitação.
Ocorreram também 5 (cinco) renovações de convênios que expiraram a vigência.
Em 2014, destaca-se a adesão a novas redes de cooperação, que ampliaram de forma
significativa a atuação da UEFS nos cenários nacional e internacional, e, por conseguinte, as
possibilidades de mobilidade em novas áreas, nomeadamente Rede IBRASIL, rede do Grupo Coimbra
de Universidades Brasileiras (GCUB) e rede da Agência de Universidades Francófonas (AUF). Salientase o papel da Associação das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais
(FAUBAI) e da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM),
que têm atuado ao longo destes anos [quais?] como elementos integradores para as novas adesões.
A associação IBRASIL, que significa Brasil Abrangente e Inovador, surgiu de uma colaboração
extensa e madura entre universidades brasileiras e europeias. É composta por 11 IES brasileiras
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e 9 europeias de diferentes países de diferentes idiomas: espanhol, português, francês, romeno,
italiano, alemão, eslovaco e grego. Essa diversidade linguística existe ao lado da geográfica, que
ajudou a criar essa associação com base em programas atrativos e de alta qualidade nas áreas de
Educação, Treinamento de Professores, Engenharia e Tecnologia.
O projeto é implementado de acordo com a estrutura do Erasmus Mundus, chamada de Ação
2. No total, 177 bolsas de estudos estão disponíveis para mobilidades de estudantes e membros da
equipe do Brasil para a Europa e vice-versa.
Os principais objetivos do IBRASIL são:
· Treinar uma nova geração de professores, engenheiros e pesquisadores altamente qualificados que
estejam abertos a valores adicionais e à inovação social e tecnológica;
· Promover programas conjuntos sustentáveis e pesquisas em comum, envolvendo estudantes,
corpo docente e pesquisadores brasileiros e europeus;
· Aumentar a colaboração entre as IES europeias e brasileiras, além de promover ferramentas
que possibilitam a cooperação internacional e o reconhecimento acadêmico das mobilidades dos
estudantes.
Do mesmo modo, as adesões à AUF e ao GCUB consideraram a ampliação destas possibilidades
respectivamente nos horizontes francófonos e latino-americanos.

COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNA E ESTUDANTES INTERNACIONAIS
Esta coordenação tem como objetivo principal incrementar o número de estudantes
internacionais que recebemos na UEFS para períodos de mobilidade, compreendendo que este
é um aspecto fundamental para a consolidação do processo de internacionalização da UEFS. Tal
iniciativa surge para tentar estabelecer os preceitos da internacionalização em casa como forma
de proporcionar à comunidade acadêmica: a experiência internacional por meio da presença de
estudantes de outros países em nossa instituição; o enriquecimento cultural e acadêmico. Nessa
visão, é atribuição desta coordenação recepcionar devidamente os estudantes internacionais na
UEFS, ajudando-os com documentos, traduções, trâmites burocráticos e quaisquer outras demandas
que surjam neste sentido.
No ano de 2014, por editais próprios e/ou órgãos de fomento, a UEFS recebeu oito estudantes
internacionais para estudar nos Programas de Pós-Graduação em Botânica (PPGBot) Modelagem em
Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) e de Saúde Coletiva (PPGSC). Os estudantes são procedentes
de Cuba, Chile, Estados Unidos, Moçambique, Bolívia e México.
A Coordenação foi recentemente impulsionada também pela adesão da UEFS ao GCUB, que
periodicamente realiza edital de seleção de estudantes estrangeiros para períodos de mobilidade
nas universidades associadas ao grupo, como o Brasil–México (BRAMEX), PAEC/Organização dos
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Estados Americanos (OEA) e Brasil–Colômbia (BRACOL), que permitem a vinda de estudantes de
pós-graduação e também de graduação para a UEFS. O objetivo da inserção da UEFS no GCUB e seus
programas é promover a maior integração das universidades brasileiras na região, incentivando o
intercâmbio científico e cultural, melhorando a mobilidade estudantil internacional e apoiando o
desenvolvimento humano de indivíduos notáveis nas Américas.
Todavia, apesar dos esforços nesse sentido, este aspecto ainda constitui uma lacuna
para o desenvolvimento da internacionalização da UEFS em decorrência de obstáculos culturais,
principalmente em virtude da carência de oferta de disciplinas em língua estrangeira. Assim, esta
perspectiva constitui um dos principais desafios da AERI.

COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE EXTERNA

Tem como objetivo fomentar a inserção internacional da universidade por meio do envio de
estudantes para períodos de mobilidade acadêmica em universidades com referência internacional,
conveniadas bilateralmente ou com os programas de mobilidade nacionais e internacionais aos
quais a UEFS aderiu, no sentido de incentivar a melhoria da formação do corpo discente, bem como
o aprofundamento de suas relações internacionais.

Nessa visão, cumpre referir as principais diretrizes/desafios:

•

Cooperação acadêmica efetiva com universidades de destaque do mundo;

•

Aumento do número de alunos em intercâmbio internacional;

•

Diversificação da oferta de mobilidade para todas as áreas de conhecimento da UEFS.

As suas atribuições compreendem desde a divulgação das oportunidades no exterior, bem
como todo o processo de seleção e orientação dos procedimentos necessários até o momento do
embarque dos candidatos selecionados.
O gráfico a seguir demonstra a evolução dos intercâmbios realizados entre 2007 e 2014.
Ao longo deste período, observa-se o crescimento exponencial do quantitativo de estudantes em
intercâmbio (por semestre e por ano), totalizando 390 intercâmbios realizados, como resultado das
ações implementadas para incentivar a cultura institucional da internacionalização da educação
superior, oportunizando, além de novos conhecimentos técnicos, aprendizados múltiplos e
transdisciplinares. Este crescimento demonstra os avanços rumo a uma cultura de internacionalização.
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GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DO INTERCÂMBIO NA UEFS POR ANO

.
GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DO INTERCÂMBIO NA UEFS POR SEMESTRE

GRÁFICO 6– MOBILIDADE POR PROGRAMAS, 2014
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Como pode ser observado nos gráficos a seguir, o desenvolvimento da mobilidade na UEFS
tem sido pautado na sua abrangência em todas as áreas de conhecimento, visto que o intercâmbio
estudantil já perpassou por todos os cursos de graduação, bem como na diversificação das áreas
geográficas dos países de destino.

GRÁFICO 7 – MOBILIDADE ACADÊMICA POR ÁREA DE CONHECIMENTO, 2007-2014

GRÁFICO 8 – MOBILIDADE POR CURSO, 2014
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GRÁFICO 9- MOBILIDADE POR PAIS DE DESTINO, 2007-2014.

GRÁFICO 10- MOBILIDADE POR PAÍS DE DESTINO EM 2014
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Atualmente, existem na UEFS 5 programas de mobilidade que ofertam oportunidades de
intercâmbio para alunos de graduação e que são resultado da visão e proatividade desta coordenação:

 Programas de Bolsas Institucionais UEFS;
 Programa Ciência sem Fronteiras – CAPES/CNPq;
 Programa Bolsas Ibero-Americanas Santander;
 Programa BRACOL – Grupo Coimbra;
 Programa IBRASIL – Erasmus.

Os programas de bolsas institucionais UEFS, Santander e BRACOL concedem juntos,
anualmente, 58 bolsas de intercâmbio. Por sua vez, os programas Ciências sem Fronteiras e IBRASIL
não oferecem número de bolsas pré-fixado por se tratarem de chamadas públicas, nas quais o
número de bolsas obtidas depende do desempenho dos candidatos nos processos seletivos.
Na primeira chamada do Programa IBRASIL, ocorrida no primeiro semestre de 2014, a UEFS
concorreu com 10 candidatos para mobilidade na Europa, tendo dois aprovados: um docente, como
bolsa de visita técnica de 1 (um) mês, e uma aluna de graduação para bolsa de intercâmbio, com
duração de 9 (nove) meses.
Como pode ser visualizado no gráfico a seguir, com o advento do Programa Ciência sem
Fronteiras (CSF), houve um aumento no número de intercâmbios realizados pela UEFS, associado à
ampliação da oferta de países e instituições de destino para além daquelas que a UEFS tem convênios
de cooperação já estabelecidos.

GRÁFICO 11 – ESTUDANTES EM INTERCÂMBIO POR SEMESTRE
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Entretanto, ao longo deste período, foram identificados alguns obstáculos para o
desenvolvimento da mobilidade, especialmente, as barreiras linguísticas.
Como alternativas para superação deste obstáculo, destacam-se a promoção de duas
ações de incentivo ao estudo de línguas no campus: implantação do Programa de Formação de
Aprendizes de Língua Estrangeira (PROFALE) em convênio com a FAPESB, visando à realização de
cursos preparatórios para exames de proficiência; aumento de bolsas de monitoria concedidas
pela PROEX para o Programa Portal da UEFS, que tem como objetivo o ensino-aprendizagem de
línguas modernas para a cidadania, inclusão social e o diálogo multi e intercultural. Tais ações
proporcionaram o aumento da oferta de turmas para os idiomas inglês, francês e espanhol.
Outra ação da UEFS foi solicitar o credenciamento como centro aplicador do teste de
proficiência TOEFL, que proporcionará aos estudantes uma maior qualificação para o ingresso no
Programa CSF. O exame TOEFL é realizado pela ETS Global, sendo o teste de Língua Inglesa mais
amplamente respeitado no mundo, reconhecido por mais de 9.000 IES, universidades e agências em
mais de 130 países, inclusive Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos.
Dentro desta mesma iniciativa, foi realizado também o credenciamento junto ao Programa
Inglês sem Fronteiras, do Ministério da Educação, para a aplicação dos testes gratuitos de proficiência
como forma de diagnóstico do nível do conhecimento do idioma Inglês no Ensino Superior brasileiro.
Contudo, ao longo deste período foram identificados alguns obstáculos para o desenvolvimento
da mobilidade, especialmente, as barreiras linguísticas.
Como alternativas para superação deste obstáculo, destacam-se a promoção de duas ações
de incentivo ao estudo de línguas no campus: implantação do Programa PROFALE, em convênio com
a FAPESB, visando à realização de cursos preparatórios para exames de proficiência e aumento de
bolsas de monitoria concedidas pela PROEX para o Programa Portal da UEFS, que tem como objetivo
o ensino-aprendizagem de línguas modernas para a cidadania, inclusão social e o diálogo multi e
intercultural. Tais ações proporcionaram o aumento da oferta de turmas para os idiomas inglês,
francês e espanhol.

COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS

Esta coordenação foi criada com o intuito principal de disseminar a cultura internacional de
modo a sensibilizar a academia, em âmbito Regional/Nacional, acerca de sua importância para a
melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e, consequentemente, para a formação
de habilidades, competências e conhecimentos dos egressos. Nessa visão macro, as principais ações
desta coordenação compreendem os seguintes objetivos:
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 Propagar as boas práticas de internacionalização e respectivos benefícios para as IES;
 Divulgar oportunidades de capacitação e atualização para a comunidade acadêmica;
 Difundir os editais e chamadas para realização de mobilidade acadêmica;
 Incentivar a ampliação de redes de cooperação científica de pesquisa e pós-graduação em
âmbito internacional.

Para o desenvolvimento destas ações, são adotados os seguintes procedimentos:

1. Utilização das novas tecnologias para divulgação e interação com a comunidade;
2. Promoção de eventos anuais e periódicos;
3. Participação nos eventos promovidos pela UEFS para divulgação das oportunidades
e atuação da AERI.

A operacionalização das novas tecnologias de atuação sobre a mídia eletrônica foram
incorporadas nessa coordenação, que se tornou responsável pela alimentação de dados
disponibilizados no site da AERI, além de formulários eletrônicos, documentos de orientação e links
diversos. Também realizou o acompanhamento e a manutenção das contas nas redes sociais, de
forma a ampliar o alcance do atendimento e divulgação, antes restrito ao portal da UEFS.
Para além da utilização das mídias eletrônicas, esta coordenação tem procurado desenvolver
ações internas periódicas no sentido de sensibilizar e mobilizar a comunidade acadêmica,
nomeadamente por meio da promoção anual de workshops de internacionalização universitária e a
promoção periódica de mini palestras intituladas Café Palestra.
Em 2014, houve a promoção do Café Palestra para divulgação das oportunidades na
Alemanha, que contou com a participação do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).
Por sua vez, as edições seriadas do Workshop de Internacionalização Universitária e da Feira de
Mobilidade, promovidos anualmente desde 2009, com cofinanciamento da FAPESB, têm a sua
relevância comprovada pelo valioso espaço constituído de apresentação, discussão e propagação
das possibilidades, considerando as boas práticas e dos resultados encontrados. Importa salientar
que, desde a sua primeira edição, a inscrição nesses eventos é gratuita para todos os participantes,
possibilitando, assim, a ampla difusão da cultura de internacionalização.
Tendo em conta esta perspectiva, a 6ª edição deste evento, em 2014, foi promovida no
sentido de preencher as lacunas de formação e de conhecimento sobre a educação internacional,
suas bases conceituais e tendências. Para tanto, foi programada a participação de especialistas
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de notoriedade nacional e internacional, contemplando o campo teórico e prático, que, por sua
produção bibliográfica e/ou experiência na gestão de estruturas acadêmicas consolidadas, têm
muito a contribuir com os objetivos do evento. O formato do evento contemplou a realização de
palestras, mesas-redondas e minicursos com a participação de convidados acadêmicos de referência
nacional e internacional, e de sessões com apresentação oral e de pôsteres para trabalhos inscritos
e selecionados.

CAPACITAÇÃO

A AERI foi criada com o objetivo de construir as bases necessárias e nortear o processo de
internacionalização da UEFS, considerando as demandas da globalização para a formação profissional
e, por conseguinte, para o desenvolvimento do Ensino Superior, que exigem a cooperação universal
do conhecimento.
Nessa perspectiva, a participação em eventos nacionais e internacionais que tratam
dessa questão específica é fulcral para promover o estabelecimento de contatos com IES. Assim,
visa-se ampliar a colaboração, o conhecimento de experiências e boas práticas em cooperação
internacional, bem como a capacitação da equipe de gestores da AERI, a fim de conferir melhorias
à operacionalização das atividades no intuito de consolidar as estratégias de internacionalização já
estabelecidas na UEFS, com vistas a aumentar o alcance dos benefícios pretendidos.
Em 2014, destaca-se a participação nos seguintes eventos que contemplaram a capacitação
e a interlocução simultaneamente:

 XXVI Reunião Anual da Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior
para Assuntos Internacionais (FAUBAI);
 26thAnnual EAIE Conference da European Association for International Education;
 VI Seminário Internacional e VII Assembleia Geral do Grupo Coimbra das Universidades
Brasileiras (GCUB);
 Reunião da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM);
 Seminário Internacional: Avaliação e Internacionalização – Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC).
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A XXVI edição da Reunião do FAUBAI, que ocorreu entre 12 e 16 de abril de 2014, em Joinville,
Santa Catarina, contemplou capacitação por meio de workshops, palestras, conferências e sessões
paralelas, e a interlocução por meio de matchmaking. Nesta edição, para além da capacitação, a
participação da AERI se deu com a apresentação de 2 (dois) artigos em sessões paralelas, um deles
sobre o desenvolvimento da internacionalização da UEFS, de autoria de membros desta assessoria.
As interlocuções ocorridas resultaram num acordo de cooperação firmado recentemente com a
Claflin University, instituição norte-americana, o que significou um avanço, posto que a colaboração
com IES de Língua Inglesa constitui uma das lacunas existentes no processo de internacionalização
da UEFS.
Do mesmo modo, a servidora Rita Castro participou da 26th Conference da EAIE, que
ocorreu no ano de 2014 em Praga, República Checa, com atividades de capacitação e apresentação
de artigo em sessão paralela. Assim, também houve a representação da UEFS na mesa do
FAUBAI (localizada no stand do MEC), o que proporcionou o contato com IES estrangeiras participantes
da Feira de Internacionalização, que contou nesta edição com mais de 1000 IES oriundas de mais de
90 países e cerca de 4000 inscritos. Esta participação resultou num acordo de cooperação firmado
recentemente com a Universitàdi Pisa, Itália. Tais iniciativas possibilitaram a visibilidade da UEFS
numa macroperspectiva internacional.
Importa salientar que o projeto de consolidação desta assessoria, financiado pela FAPESB,
prevê a continuidade desta participação na 27th Conference do EAIE, a ser realizada na Escócia, com
artigo já submetido, marcando assim o fortalecimento do perfil e a reputação nacional e internacional
da UEFS perante as comunidades externa, Regional, Nacional e Internacional.
Por sua vez, a participação no VI Seminário Internacional e na VII Assembleia Geral do GCUB,
que nesta edição teve como tema “Universidade internacional: modelos e estratégias”, possibilitou,
além da capacitação nas diversas palestras apresentadas, a inserção da UEFS no Programa BRACOL,
fornecendo assim uma maior cooperação na América do Sul.
Destaca-se a participação do Magnífico Reitor José Carlos Barreto de Santana no 55º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM, tendo como tema central “O desafio da integração entre as IES
da ABRUEM”, ocorrido em novembro de 2014 em Fortaleza. Neste evento, foi firmado o Programa
de Mobilidade Nacional ABRUEM para Estudantes de Graduação, em que as IES associadas poderão
enviar e receber estudantes de graduação entre as instituições participantes. Houve também a
assinatura do Convênio ABRUEM – Santander Universidades para concessão de 60 bolsas do Programa
Ibero-Americano, a serem distribuídas entre as universidades associadas. Em outubro, foi realizado
em Brasília, por iniciativa do INEP, o Seminário Internacional: Avaliação e Internacionalização,
que abordou, dentre outros temas, o papel das redes de acreditação na garantia da qualidade da
educação superior. A participação da AERI foi importante para observar experiências relatadas, que
podem servir de modelo para ações futuras da UEFS.
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FINANCIAMENTO

O Programa de Mobilidade Estudantil (PME) orienta, estimula e apoia o intercâmbio discente
para instituições internacionais e nacionais, visando à realização de estudos com aproveitamento
acadêmico na UEFS. Para tanto, são firmados convênios de cooperação bilateral que objetivam
oportunizar esta experiência no âmbito de todas as áreas do conhecimento. Este programa conta
com apoio de recursos financeiros por meio de cotas anuais de bolsas intercâmbio para estudantes
de cursos de graduação.
A partir desta perspectiva, a AERI tem buscado alternativas para ampliação das possibilidades
dos benefícios financeiros além das 50 (cinquenta) bolsas anuais concedidas com recursos próprios.
Em 2014, a UEFS foi contemplada com 6 (seis) bolsas concedidas pelo Programa Santander
Universidades, sendo uma pela cota da ABRUEM, e mais 2 (duas) bolsas concedidas no âmbito do
Programa IBRASIL.
Ademais, neste ano, a AERI também contou com o apoio financeiro da FAPESB por meio da
aprovação (uma em primeiro lugar) em dois editais de fomento:

 Edital 03/2014 – Organização de Evento Científico/Tecnológico, no valor de
R$21.000,00;
 Edital 17/2014 – Consolidação das Assessorias Internacionais, no valor de R$
60.000,00.
Em adição, além do apoio da FAPESB, a realização do Workshop Internacionalização
Universitária contou, no ano de 2014, também com o fomento financeiro da SEC no valor de R$
23.000,00, e com a concessão do serviço de tradução simultânea no valor de R$ 10.000,00 pela
Secretaria para Assuntos Internacionais do Estado da Bahia (Serinter).
Esses apoios têm constituído um relevante suporte para o desenvolvimento das atividades
de internacionalização da AERI. Nesse sentido, a assessoria tem buscado identificar oportunidades
de envio de projetos institucionais e de parcerias, atuando diretamente ou em conjunto com
pesquisadores e outros setores.
Dessa forma, é perceptível o avanço qualitativo e quantitativo das ações desenvolvidas
pela AERI no ano de 2014, sobretudo para fortalecer a internacionalização da UEFS, com apoio da
Administração Central.
Em nossa universidade, a consolidação de uma cultura de internacionalização deu-se por
um esforço cumulativo e coletivo, em âmbito interno (por pesquisadores, colegiados, Pró-Reitorias,
professores e intercambistas) e externo (por parcerias com a FAPESB, a FAUBAI, o Santander e Redes
e Programas de Cooperação Internacional) como resposta às provocações desta assessoria.
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A inserção da UEFS no cenário mundial, como prevê a sua missão, é uma realidade.
Porém, compreendemos que ainda faltam lacunas a preencher.
Para o próximo ano, é necessário concentrar esforços para apresentar à comunidade
universitária uma proposta de política de internacionalização. Esta deverá ser baseada na busca
de uma qualidade acadêmica social e na instalação de um ambiente internacional exigido para
a construção do conhecimento – também, internacional – e, consequentemente, uma formação
integral do profissional, o que poderá contribuir para a garantia da legitimação e reconhecimento
da UEFS.
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AÇÕES DO GABINETE DA REITORIA

O Gabinete da Reitoria desenvolve e executa ações administrativas e políticas voltadas
à comunidade universitária e comunidade externa, com o auxílio das Pró-Reitorias e Assessorias
Especiais, visando à produção e a difusão do conhecimento, bem como o desenvolvimento regional
e nacional, com ênfase na região do semiárido. Ele assessora o Reitor e o Vice-Reitor na coordenação
e gestão universitária e é responsável pela condução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) e do Conselho Universitário (CONSU), que deliberam, respectivamente, sobre
assuntos de ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica, além de matéria administrativa
e de política universitária.
Durante o exercício de 2014, o Gabinete da Reitoria organizou os Termos de Referências para
Execução dos Processos Licitatórios para as contratações de empresas prestadoras dos serviços de
hospedagens e lanches, também icoordenou as ações para contratação das empresas prestadoras
dos serviços de agenciamento de viagens, postagens de correspondências e publicação de atos
oficiais. O processo licitatório para agenciamento de viagens foi executado pela Secretaria da
Administração do Estado (SAEB). As contratações das empresas de postagem de correspondência e
publicação de atos oficiais ocorreram por inexigibilidade de licitação por serem empresas exclusivas
na prestação dos referidos serviços no estado da Bahia. O Gabinete da Reitoria executou a gestão e
fiscalização dos contratos de agenciamento de viagens (passagens aéreas), alimentação (almoço e
jantar), hospedagens, lanches, publicação de atos oficiais e postagem de correspondências visando
à uniformização das rotinas para a solicitação dos serviços de agenciamento de viagens, alimentação,
hospedagens e lanches; criou “Formulários Padrões”, inseridos no Módulo CPAV do Sistema Integrado
de Gestão Administrativa (SITIENS) com os dados necessários ao efetivo atendimento às unidades
administrativas e acadêmicas da universidade.
O Gabinete da Reitoria publicou a Instrução Normativa Reitoria nº 01/2014, que orienta
sobre a formalização e organização dos processos da universidade, e a Instrução Normativa Reitoria
nº 02/2014, que estabelece os procedimentos para aquisição de passagens aéreas no âmbito da
instituição, com base nas disposições do Decreto Estadual nº 15.374/2014, que dispõe sobre as
contratações do serviço de agenciamento de viagem no âmbito da Administração Pública do Poder
Executivo Estadual. Assumiu, também, a responsabilidade pela Coordenação do Serviço de Saúde
Universitário (SESU) e do Centro de Educação Básica (CEB/UEFS), anteriormente administrados
pela Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC), atual Pró-Reitoria de
Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE). Também encaminhou à Secretaria Estadual
de Educação, para intermediação junto à Casa Civil do Governador do Estado, 126 processos de
afastamentos do país. Destes processos, 56 foram com despesas custeadas com recursos da
universidade ou por agências de fomento – CAPES, FAPESB e CNPq – e 70 foram com despesas
custeadas pelos docentes e servidores técnicos.
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O Gabinete da Reitoria assessora o Reitor no planejamento e execução de atividades
administrativas, enquanto Presidente do Fórum de Reitores, nas ações conjuntas das Universidades
Estaduais da Bahia (UEBA) junto às diversas instâncias administrativas do governo estadual.

CERIMONIAL UNIVERSITÁRIO – CEU

O Cerimonial Universitário (CEU) é um setor vinculado à Reitoria, dedicado à realização de
eventos institucionais promovidos pelas unidades administrativas ou pelas unidades acadêmicas.
Nos eventos oficiais – aqueles que têm como realizador a UEFS e que se destinam ao público externo
ou a toda a comunidade interna da universidade, não se restringindo a uma unidade acadêmica ou
administrativa –, o CEU atua como organizador. Nos eventos de interesse restrito de uma unidade
acadêmica ou administrativa, o CEU atua como cooperador.
Como organizador o CEU planeja, organiza, coordena e executa o evento, seguindo as
orientações do Gabinete da Reitoria e aplicando conceitos de Cerimonial e Protocolo. Isso envolve
desde agendar data e local do evento até a contratação de serviços terceiros para a sua realização.
Como cooperador, o CEU orienta e auxilia o(s) coordenador(es) do evento quanto aos
procedimentos e serviços técnicos: reserva o espaço para realização do evento, ajustando a
vontade do(s) coordenador(es) à disponibilidade do local, solicitando os serviços necessários, tais
como limpeza, arrumação, áudio visual e copa, além da orientação aos demandantes quanto aos
procedimentos de Cerimonial e Protocolo adequados ao evento.
Ao longo de 2013, o CEU e o Gabinete da Reitoria discutiram sobre o papel do Cerimonial
Universitário da UEFS sobre as mudanças necessárias para expandir suas atividades, seja nos serviços
prestados à comunidade acadêmica, seja na assessoria prestada ao Reitor e ao Vice-Reitor. Houve
o entendimento das partes de que, para tais mudanças, a relocação do setor para as dependências
do Gabinete da Reitoria era uma prioridade. Em maio de 2014, após ajustes na estrutura física, o
Cerimonial Universitário foi instalado numa sala próxima ao Gabinete de Reitoria.
Em 2014 foram realizados mais eventos que no ano anterior, apesar de seu quadro possuir
uma cerimonialista a menos. Novas experiências de trabalho foram conhecidas, a exemplo disso, o
acompanhamento, junto com a AERI, da passagem da Reitora do Instituto Superior de Tecnologías y
Ciencias Aplicadas (INSTEC) pelo Gabinete da Reitoria em sua visita à UEFS.
No exercício de 2014, 70% da disponibilidade dos auditórios foi utilizada, sendo que nos meses
de março, setembro, outubro e novembro, 100% dos espaços foram utilizados. O Auditório Central
sediou as solenidades de formatura 2013.2 e 2014.1 e outros eventos internos e externos. Para
atender a todos esses eventos foram emitidas 198 ordens de serviços à Unidade de Infraestrutura e
Serviços (UNINFRA).
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O ano de 2014 também foi assinalado por cerimônias históricas: a retomada das atividades
de graduação no Campus Avançado Chapada Diamantina, celebrada pela Aula Inaugural 2014.1 em
24 de agosto; a instalação de uma nova Pró-Reitoria, a PROPAAE, com cerimônia solene em 24 de
outubro; e a outorga de mais um Título de Professor Emérito da UEFS, nesse caso Post Mortem,
ao Professor Carloman Carlos Borges, com título entregue em cerimônia solene à Senhora Geíza
Barreto Boaventura, viúva do homenageado.
Para a realização das formaturas do semestre 2013.2 e 2014.1, a Reitoria e a PROGRAD
aprovaram um Calendário de Formaturas proposto pelo CEU. Neste ano, o CEU planejou, organizou,
coordenou e executou 37 (trinta e sete) solenidades de formatura, apresentando para a sociedade
790 (setecentos e noventa) licenciados e bacharéis, sendo 217 destes formados através do ProForma.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)

A avaliação institucional é um processo contínuo de pesquisa e comunicação que visa,
essencialmente, subsidiar a instituição na reflexão e no aprimoramento de sua atuação conforme a
missão e objetivos impostos.
O processo de avaliação visa identificar fatores que interferem positiva ou negativamente
no desempenho da instituição, fornecendo subsídios para a compreensão da sua realidade e
favorecendo a gestão acadêmico-administrativa. O processo é conduzido pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA), composta por representações de discentes, docentes, servidores técnicos e
da sociedade civil, prevendo ações avaliativas que contemplam abordagens de pesquisas tanto
quantitativas como qualitativas.
Em uma primeira abordagem, os dados serão obtidos por meio de instrumentos avaliativos com
questões objetivas e pontuais (questionários e levantamentos de dados), que serão complementadas
pelas ações de abordagem qualitativa, com espaços para manifestações (entrevistas, grupos focais,
questões abertas, câmaras de avaliação de curso, etc.). Sendo diagnóstica (aponta potencialidades e
fragilidades), a avaliação institucional estará diretamente relacionada à sociedade, aos estudantes e
futuros universitários, e ao Estado, que pode utilizar a avaliação, por exemplo, para o desenvolvimento
de políticas públicas de regulação e expansão, e ainda à própria instituição, no sentido de fomentar
o desenvolvimento do seu PDI, potencializar ou realinhar sua missão, planos, métodos e trajetória.
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COMPOSIÇÃO DA CPA

A Resolução CONSU nº 047/2006, que institui a CPA/UEFS, foi reavaliada em reunião do
CONSU mediante solicitação da CPA, e a nova Resolução CONSU nº 014/2014 altera o artigo 2º,
relacionando à composição da CPA/UEFS, conforme a seguir:

Artigo 2º – A CPA/UEFS terá a seguinte composição:
1 membro titular e suplente indicados pela Administração Superior da UEFS;
1 membro titular e suplente indicados pelos diretores de departamentos da UEFS;
1 membro titular e suplente indicados pela ADUFS;
1 membro titular e suplente indicados pelo SINTEST;
1 membro titular e suplente indicados pelo DCE;

1 membro titular e suplente, representantes da sociedade civil organizada, tais como
movimentos sociais organizados, sindicatos, sociedades sindicais, indicados por suas
representações legitimas quando solicitados pelo gabinete da reitoria da UEFS.

§ 1o – A CPA deverá ser composta por um grupo de pessoas que apresentem
disponibilidade para o desenvolvimento de todas as ações previstas no
processo avaliativo, visando aos seus objetivos, considerando as Diretrizes
para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, de acordo com a
legislação vigente.

§ 2o – Os membros da CPA terão mandato com duração de um ano, a partir
da data da sua nomeação, podendo ser renovado a cada ano.

§ 3o – A CPA poderá, em qualquer período, e por maioria de seus
integrantes, solicitar substituição de qualquer membro que não apresentar
as características supracitadas no Parágrafo 1º.
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§ 4o – A substituição de qualquer membro da CPA deverá ser realizada nos
moldes da indicação do membro a ser substituído.

Mediante a nova Resolução CONSU, a CPA/UEFS encaminhou ao Gabinete da Reitoria a
solicitação da publicação de nova portaria com os novos membros da CPA, indicados no evento
“Universidade para quem?” pelos discentes, docentes e servidores técnicos para representação da
comunidade externa na CPA.

ATIVIDADES DO FÓRUM DAS CPA

O Fórum das Instituições Públicas de Educação Superior da Bahia (CPA), passou a ter o Prof.
Pablo Rodrigo Fica Piras (vice-presidente CPA/UEFS) como articulador das ações do fórum a partir
de agosto de 2014.

Foram planejadas, na ocasião da transição, as seguintes atividades:

Sem data, CPA-UESC: Sumário executivo e documento sobre as Universidades Estaduais Baianas,
incluindo posicionamento sobre a trajetória da Comissão Estadual de Estudos da Avaliação da
Educação Superior (CEAES) na introdução;
Setembro, CPA/UEFS: Universidade para quem?;
Setembro, 26, CPA-UNEB: Integração entre o Sistema Federal e Estadual de Educação Superior na
Bahia;
Outubro, 17, CPA-UESB (indicadores): Estudo sobre acesso, permanência e sucesso na Graduação,
considerando o acesso por cotas;
Novembro, 10, CPA/UEFS: ENADE, concepção do exame e apresentação de resultados de cinco
cursos nas UEBA.

ATIVIDADES DA CPA/UEFS
Ao longo de 2014, uma série de atividades foram realizadas para favorecer o alinhamento das ações
da CPA, conforme a seguir:
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I)

Reformulação do site da CPA/UEFS (http://www2.uefs.br/cpa) – março a maio/2014;

II)
Preparação para aplicação dos questionários elaborados na plataforma limesurvey: criação de login e senha – professores, funcionários e estudantes – março a
outubro/2014;

III)

Evento: Seminário “Universidade para quem?”
Realização: CPA, PROEX e PET Engenharias
Local: Anfiteatro – módulo 2
Data/horário: 30/09/2014 – 08h às 16h

Faixa de Divulgação

Diálogo entre o Prof. Elói Barreto e representantes da comunidade externa no evento
“Universidade para quem?”
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Objetivo do evento

O Seminário foi motivado pela ausência de um representante da Comunidade Externa nas
atividades da CPA/UEFS; titular e suplente eram indicados pela Câmara Municipal de Feira de Santana.
Após a alteração da Resolução CONSU nº 047/2006, referente à composição da CPA, definiu-se que os
representantes da sociedade civil organizada, tais como movimentos sociais organizados, sindicatos,
sociedades sindicais, serão indicados por suas representações legítimas quando solicitados pelo
Gabinete da Reitoria da UEFS.

Relato do Evento:

O evento 1º seminário “Universidade para quem?”, organizado pela CPA/UEFS, PROEX e
PET Engenharias, contou com a participação registrada de 42 pessoas, entre elas representantes de
Comunidades e Movimentos Sociais, delegações da UNEB e IF Baiano, docentes e discentes da UEFS,
além dos organizadores. Na parte da manhã, a Presidente da CPA/UEFS, professora Vera Martin, deu
início aos trabalhos, mencionando a necessidade da universidade compor a sua CPA com membros
atuantes da comunidade externa. A seguir, a Pró-Reitora de Extensão, professora Maria Helena
Besnosik, fez um relato de algumas atividades realizadas junto às comunidades, realçando o valor
delas na formação dos cidadãos que egressam das instituições de educação superior. O professor
Elói Barreto, lembrando que este debate nunca antes tinha sido feito, estabeleceu um diálogo com
os representantes presentes da comunidade externa, perguntando: o que conhece da universidade?
Das muitas e muito valiosas contribuições, foram se evidenciando algumas das demandas registradas
à tarde, que, ao serem sistematizadas resumidamente, foram: 1) Sensibilizar os professores para as
atividades de extensão, em particular com foco na educação popular; 2) Fortalecimento do
sistema produtivo da agricultura familiar em apicultura, mangaba e outras lavouras xerófitas; 3)
Capacitação em captação, armazenamento d’água e acesso às políticas públicas relacionadas; 4)
Recaatingamento das áreas em desertificação; 5) Fortalecimento da Feira do Semiárido e outras
similares, incentivando a participação de professores e estudantes (em particular, participação
de professores e estudantes de Engenharia de Alimentos na Festa do Licuri); 6) Dar visibilidade às
ações das instituições de educação superior baianas; 7) Viabilizar formas de repasses dos recursos
diretamente para o coordenador dos projetos, via Termo de Outorga; 8) Cursos de formação
continuada para professores da classe regular que atuam com alunos com necessidades especiais; e
9) Capacitação para produção e comercialização na agricultura familiar.
No ponto da eleição de representantes da comunidade externa para a CPA/UEFS, os
presentes concordaram que os representantes dos movimentos sociais terão garantia de condições
de participação nas reuniões (passagens e alimentação).
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Os eleitos foram:
•

Vangilson Ferreira Bispo – MST Assentamento Menino Jesus – Água Fria;

•

Analdino Laranjeira Damasceno – Associação de pequenos produtores do Alto de São
Gonçalo – Itiúba;

•

Josenaide de Souza Alves – COOPES – Capim Grosso;

•

Rita Vieira Garcia – IF Baiano PROEX – Salvador.

Para dar continuidade à iniciativa, elogiada pelos presentes, marcou-se a data
aproximada para um 2º seminário “Universidade para quem?”: março de 2015.

IV)

Evento: “Discussão sobre as autoavaliações na UEFS: minuta de regulamentação

das CPAC e socialização de instrumentos avaliativos”
Realização: CPA e Procuradoria Educacional Institucional
Local: Anfiteatro – módulo 2
Data e horário: 27/11/2014, 14h

Discussão com representantes de colegiados e Comissão Permanente de Avaliação de Curso (CPAC)
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Objetivo do evento:
Incluir a avaliação de cursos no relatório de autoavaliação a ser enviado em março/2015 para o INEP.

Relato do Evento:
Houve o comparecimento de mais da metade dos colegiados, seja através das suas CPAC ou
diretamente pelos seus coordenadores. Não estavam presentes representações de Administração,
Direito, Contabilidade, Pedagogia, Letras, História, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Psicologia
e Biologia. Estiveram, pelo menos em algum momento do encontro, presentes os presidentes das
CPAC dos cursos de Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Física e Química.
Estiveram representadas as coordenações dos cursos de Música, Medicina, Matemática, Geografia,
Filosofia, Engenharia de Alimentos, Economia (no final), Direito PRONERA e Agronomia. Na maioria
destes casos, os próprios coordenadores acumulam momentaneamente a função de presidentes
das CPAC.
Após as apresentações e relatos das situações curso a curso, foram discutidos aspectos
como necessidade, titularidade, abrangência e consequências dos relatórios de autoavaliação dos
cursos. Foi então acordado que a CPA/UEFS fará a distribuição de documentos relacionados com
a autoavaliação de cursos e que cada CPAC (ou colegiado) aplicará, na medida do possível, o seu
instrumento de autoavaliação do curso em 2014, para os seus resultados serem inclusos no relatório
de autoavaliação institucional correspondente, a ser enviado ao INEP em março de 2015.
Vale salientar que a necessidade da autoavaliação do curso existe desde que ela compõe
o relatório de autoavaliação institucional. A titularidade desta cabe à Comissão Permanente de
Autoavaliação do respectivo curso. Neste caso de 2014, abrange-se todas as dimensões do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), mas já há o aceno para que, nos próximos
anos, as avaliações sejam por grupos de dimensões em ciclos de três anos. A consequência previsível
da ausência de alguma autoavaliação de curso poderá ser a ausência de conceito (ou conceito
menor) na consolidação posterior do INEP. Os documentos enviados foram os seguintes:

1. Nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 062, que define a estrutura do Relato Institucional;
2. Instrumento de avaliação dos cursos de graduação, do INEP;
3. Instrumento de avaliação do curso de Agronomia;
4. Instrumento de avaliação do curso de Educação Física;
5. Instrumento de avaliação do curso de Odontologia;
6. Link para o questionário da CPA/UEFS, para ser respondido pelos coordenadores (portanto, não
é uma autoavaliação de curso, mas foi entendido que também pode ser utilizado como referência
pelas CPAC): https://sites.google.com/site/cpauefs/QUESTIONARIOS.
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Tais instrumentos poderão ser aproveitados pelos demais colegiados como substrato inicial
para a elaboração do seu próprio instrumento de avaliação, servindo para descomplicar a instalação
de CPAC, a concepção do instrumento avaliativo e a realização da sua aplicação. Conforme cada
dinâmica local, é possível que haja tempo para aplicar um questionário completo para compor o
relatório de março de 2015, mas este esforço localizado não substitui nem pretere o esforço mais
sistemático e estrutural de incorporar a cultura da autoavaliação em cada respectivo curso e na
instituição como instrumento de melhoria, de identificação e de indução das modificações que
possam ser necessárias, análises que detectem acertos e equívocos, etc. Para finalizar o relato, há
uma crescente aproximação da UEFS ao SINAES. Nesta reunião, houve cursos que se interessaram por
aplicar a avaliação nos moldes SINAES, complementarmente à do [Conselho Estadual da Educação?]
(CEE), possibilidade que foi aventada em reuniões das CPA das UEBA nas quais a CPA/UEFS participou
ao longo destes últimos dois anos.
Várias foram as reuniões e eventos que auxiliaram a CPA a ter uma visão mais geral da
chamada Avaliação, no sentido de integração e construção.
A CPA/UEFS, após um percurso de discussões e alinhamento de ações, está na fase
inicial de coleta de dados mediante questionários eletrônicos, disponibilizados na plataforma
LimeSurvey e divididos nos diversos setores da universidade: professores, estudantes, funcionários,
departamentos, colegiados, etc. Maiores detalhes podem ser encontrados em http://www2.uefs.
br/cpa (aba questionários de avaliação). Após a conclusão da coleta, será a consolidação e a análise
dos dados para a construção do 1º Relatório de Autoavaliação Institucional da UEFS.
Como comentado em relatórios anteriores, assim que o processo de autoavaliação for concluído, o
resultado deverá ser amplamente divulgado a todos os setores da universidade sob forma impressa
e eletrônica, para que a comunidade, por meio de todas as instâncias institucionais e representativas
dos segmentos, possa participar da definição das ações a serem implementadas. Nessa perspectiva,
a UEFS torna-se cada vez mais próxima do projeto que defende e que norteia o processo de
autoavaliação, no sentido de construir uma universidade pública, gratuita, democrática, autônoma,
de excelência e socialmente referenciada.

ESTATUINTE

Em maio de 2010, ficou pronta a proposta preliminar de Estatuto da UEFS para discussão
pela comunidade. O caderno, produzido pela Comissão Geral Estatuinte (CGE), foi amplamente
divulgado (versão impressa e eletrônica) na comunidade universitária e na sociedade civil. Com as
contribuições vindas de todos os segmentos, foi a vez da Mesa Diretora entrar em ação e sistematizar
todo esse material que foi submetido à discussão na CGE. Esse trabalho foi finalizado no ano de 2013
e divulgado amplamente para a discussão com 50 delegados(as) a que cada entidade representativa
(Sintest, DCE e Adufs) tem direito, para o Congresso Estatuinte.
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A CGE definiu o seguinte cronograma até o Congresso Estatuinte:

•

Abril a julho – divulgação para discussão das propostas aprovadas pela Comissão Geral da
Estatuinte;

•

Até 25 de julho – escolha dos delegados por parte das entidades representativas;

•

8 a 13 de setembro – realização do Congresso Estatuinte.

O Congresso Estatuinte foi realizado no período previsto e envolveu uma rica discussão sobre o
conteúdo apresentado pela comissão geral. No dia 13 de setembro, o congresso deliberou pela sua
continuidade em uma nova etapa, uma vez que não concluiu a votação da proposta do estatuto. A
etapa subsequente foi definida para o período de 20 a 24 de outubro de 2014.
Conforme previsto, foi realizado na semana de 20 a 24 de outubro, em congresso, o segundo
momento do debate dos pontos do estatuto. Os delegados escolhidos pelas três categorias fizeram
uma discussão aprofundada sobre cada tópico do documento. Nesta segunda etapa, foi debatida a
composição dos conselhos. Do ponto de vista do conteúdo, estamos avançando: o processo em si
já mostra um ganho enorme para a universidade. Como não foi concluído o processo, o congresso
deliberou, mais uma vez, por nova etapa, a ser realizada no período de 2 a 7 de março de 2015.
Espera-se que na próxima etapa o processo seja concluído. Desta forma, a comunidade
universitária conquista e construirá um novo Estatuto realmente democrático.

PLANEJAMENTO

As ações da ASPLAN relacionadas ao desenvolvimento organizacional buscam subsidiar
a Administração Superior/Reitoria por meio da coordenação de trabalhos de planejamento
institucional, desenvolvimento de projetos de atualização, melhoria da gestão universitária, além de
gestão e sistematização de dados e informações institucionais. Com esses objetivos, no exercício de
2014, a ASPLAN desenvolveu diversas atividades no âmbito do desenvolvimento organizacional da
UEFS, sendo muitas delas em parceira com outras unidades gestoras da instituição, como: Auditoria
de Controle Interno (AUDICON), PROAD, UNINFRA e AEI.
Entende-se que, por meio do diálogo e parceria entre as unidades gestoras, é possível alcançar
resultados mais robustos e satisfatórios na condução de atividades estratégicas de gestão, sobretudo
em um ambiente complexo como o acadêmico. Dentre as atividades coordenadas e desenvolvidas
por essa assessoria, algumas merecem destaque, seja pelo impacto das mesmas na comunidade
131

universitária ou pela sua importância para o avanço da gestão universitária da instituição. Nesse
contexto, pode-se destacar algumas atividades.
A elaboração e publicação do Relatório Anual de Atividades – 2013 disponibiliza para toda a
comunidade acesso a uma visão geral das principais atividades e ações desenvolvidas pela UEFS 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 instituição.
O desenvolvimento e publicação do Manual de Patrimônio, em parceria com a AUDICON
e PROAD, busca organizar e regulamentar o controle físico dos bens móveis da UEFS, além de
proporcionar melhor compreensão da natureza e da finalidade desta atividade aos gestores e demais
usuários do patrimônio, por meio da orientação e estabelecimento de diretrizes relacionadas às ações
dos servidores da UEFS responsáveis pela guarda dos bens móveis desta instituição. Assim, tornase esta atividade mais dinâmica, efetiva e consoante às políticas de gestão pública, principalmente
no que tange ao controle interno e à fiscalização interna e externa. No manual são apresentados os
conceitos básicos, a legislação pertinente ao assunto e as ações referentes ao controle patrimonial,
ou seja, as rotinas de recebimento, registro, tombamento, transferência, movimentação, baixa e
inventário, bem como o detalhamento dos procedimentos que devem ser adotados em sua execução.
O mapeamento do fluxo de compras, uma atividade coordenada pela ASPLAN também em
parceira com a AUDICON e a PROAD, emergiu de uma demanda da Gerência Administrativa (GERAD/
PROAD), que visava inicialmente o diagnóstico dos principais gargalos existentes no processo de
compras da instituição. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, ganhou forma e, atualmente,
busca mapear e detalhar todo o fluxo de compras da instituição com o objetivo trazer avanços
técnicos significativos ao referido processo.
Relatório CODES – 2013, com o objetivo de subsidiar o Relatório Anual de Governo
desenvolvido pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), que busca a publicação
das principais atividades desenvolvidas pelo governo estadual durante o exercício em curso, é
elaborado anualmente um relatório contendo as principais atividades e ações desenvolvidas pela
Instituição no campo do Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, Planejamento e Administração, Ações
Assistenciais e Comunitárias. Esse relatório é elaborado conforme orientação da CODES. Na UEFS, em
2014, mereceram destaque as ações relacionadas à Assistência Estudantil, ao apoio a manifestações
artísticas, culturais e de preservação do patrimônio histórico, bem como o desenvolvimento de
ações de interação entre universidade e sociedade (VII Feira do Livro – Festival Literário e Cultural, IX
Feira do Semiárido e o Edital Interno de Financiamento de Projetos de Extensão).
O acompanhamento das prioridades da gestão foi uma atividade idealizada pelo Gabinete da
Reitoria e delegada à ASPLAN, e visa acompanhar o desenvolvimento das prioridades estabelecidas
pela Reitoria e unidades gestoras durante os últimos 12 meses da Gestão 2011-2015.
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O desenvolvimento do Banco de Dados da UEFS é um projeto encabeçado pela ASPLAN em
parceria com a AEI. No ano de 2014 foram iniciadas as primeiras discussões sobre a criação e forma
do referido Banco de Dados. Essa atividade tem como objetivo principal a disponibilização de dados
históricos e atualizados de forma tempestiva. A conclusão dessa atividade, prevista para o ano de
2015, ocasionará uma quebra de paradigma na gestão da informação da UEFS.
A identificação do fluxo de multas de trânsito é uma ação inicialmente demandada pela
UNINFRA. Tal ação foi coordenada pela ASPLAN e teve início em 2014, com a identificação do fluxo de
cobrança de multas de trânsito dos veículos oficiais da UEFS. Tal ação tem como finalidade principal
evitar agravos jurídicos relacionados aos veículos oficiais, bem como identificar e responsabilizar os
condutores que por ventura tenham cometido infrações no exercício de suas funções.
Por fim, ao final do ano de 2014 foram realizadas reuniões para apresentação do projeto de
elaboração do Relatório Anual de Atividades 2014 e do Relatório de Gestão 2011-2014, onde foram
repassadas às unidades gestoras, departamentos e colegiados as orientações necessárias para a
elaboração dos referidos relatórios.

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A ASPLAN, como órgão de assessoramento à Reitoria, tem a responsabilidade de desempenhar
funções como: a gestão orçamentária, que envolve a programação orçamentária e financeira, o
acompanhamento da execução orçamentária e o assessoramento às atividades do Orçamento
Participativo da UEFS; a coordenação de trabalhos de planejamento institucional; o desenvolvimento
de projetos de atualização e melhoria da gestão universitária; e a gestão e sistematização de dados
e informações institucionais.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária da UEFS é uma das atribuições da ASPLAN e tem como principais
atividades: a programação orçamentária e financeira, e o acompanhamento da execução orçamentária;
a implementação, a coordenação, a supervisão e a articulação do processo de planejamento
orçamentário, por meio da elaboração de planos plurianuais e de propostas orçamentárias anuais;
e o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução física e financeira dos produtos das
ações orçamentárias.
É necessária uma forte articulação e parceria da ASPLAN com a PROAD,
principalmente com as áreas contábil, financeira e administrativa, inclusive por meio de
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reuniões de alinhamento e de tomada de decisões estratégicas para a garantia de uma
gestão orçamentária efetiva, participativa e mais transparente.
Sobre a dotação orçamentária para o exercício de 2014, o orçamento inicial foi de
R$237.558.781,00 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos
e oitenta e um reais). Desse montante, R$224.494.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões,
quatrocentos e noventa e quatro mil reais) foram de recursos oriundos do Tesouro do Estado, o que
representava 94,5% do orçamento inicial aprovado.
Cerca de R$ 1.930.781,00 (um milhão, novecentos e trinta mil, setecentos e oitenta e um
reais) foram provenientes de recursos de transferências, contribuições e/ou auxílios de órgãos e
entidades federais e de fundos internacionais (convênios); e R$ 11.134.000,00 (onze milhões, cento
e trinta e quatro mil reais) são de recursos da fonte de arrecadação própria da instituição. Assim, os
recursos provenientes de outras fontes chegaram inicialmente ao montante de R$ 13.064.781,00
(treze milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais).
O orçamento inicial foi suplementado em 6,05%, com recursos do Tesouro do Estado no valor
de R$ 13.575.128,00 (treze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais),
resultantes de créditos suplementares aprovados. Assim, a dotação proveniente de recursos do
Tesouro do Estado foi elevada para um montante de R$ 238.069.128,00 (duzentos e trinta e oito
milhões, sessenta e nove mil, cento e vinte e oito reais).
Com os recursos de outras fontes de financiamento, principalmente os relativos aos convênios
firmados com órgãos e entidades federais, municipais e/ou fundos internacionais, o incremento no
orçamento foi de 347,87%, no valor de R$ 6.716.621,00 (seis milhões, setecentos e dezesseis mil,
seiscentos e vinte e um reais), o que elevou a dotação para R$ 8.647.402,00 (oito milhões, seiscentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e dois reais).
Em relação aos recursos da fonte de arrecadação própria da instituição, a dotação foi acrescida
em 32,78%, ou seja, em R$ 3.650.013,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil e treze reais),
chegando ao montante de R$ 14.784.013,00 (quatorze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e
treze reais). Desta forma, o orçamento final das outras fontes de recursos totalizou o montante de
R$ 23.431.415,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais),
ou seja, um incremento de 79,35%.
A dotação total do orçamento foi suplementada em 10,08%, ou seja, um acréscimo de R$
23.941.762,00 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e dois
reais), totalizando, assim, o montante de R$ 261.500.543,00 (duzentos e sessenta e um milhões,
quinhentos mil, quinhentos e quarenta e três reais). O montante executado (empenhado) do total do
orçamento 2014 foi de R$ 244.053.721,26 (duzentos e quarenta e quatro milhões, cinquenta e três
mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), o que representou 93,33% de execução.
O montante liquidado foi de R$ 242.667.733,20 (duzentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e
sessenta e sete mil, setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) e o montante pago, durante o
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exercício, chegou ao montante de R$ 238.465.341,25 (duzentos e trinta e oito milhões, quatrocentos
e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Os recursos empenhados do Tesouro do Estado foram no montante de R$ 237.415.802,64
(duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e dois reais e sessenta e
quatro centavos), o que representou uma execução de 99,73% em relação ao valor orçado final.
Com relação à execução das outras fontes de recurso, a mesma foi de R$ 6.637.918,62 (seis milhões,
seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), representando
28,33% do seu orçado final.
Os recursos liquidados do Tesouro do Estado foram no montante de R$ 236.402.926,63
(duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta
e três centavos); os recursos pagos foram no montante de R$ 232.253.273,19 (duzentos e trinta e
dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos).
Com relação aos recursos de outras fontes de financiamento, os recursos liquidados foram de R$
6.264.806,57 (seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e cinquenta
e sete centavos), e os recursos pagos chegaram ao montante de R$ 6.212.068,06 (seis milhões,
duzentos e doze mil, sessenta oito reais e seis centavos).
Das despesas empenhadas com recursos do Tesouro do Estado, 97,81% representaram
despesas correntes, ou seja, um montante de R$ 232.210.589,02 (duzentos e trinta e dois milhões,
duzentos e dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos); já as despesas de capital
representaram apenas 2,19% do total empenhado do Tesouro do Estado, ou seja, R$ 5.205.213,62
(cinco milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos).
Do montante de despesas correntes empenhadas, os gastos com pessoal representaram
87,48% do valor executado do orçamento, com recursos do Tesouro do Estado, sendo: R$
184.031.337,98 (cento e oitenta e quatro milhões, trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais
e noventa e oito centavos) com despesas de pessoal estatutário e encargos, ou seja, 77,51% do
orçamento executado; R$ 15.929.533,28 (quinze milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos
e trinta e três reais e vinte e oito centavos) com despesas de locação de mão-de-obra (terceirização),
que representaram 6,71%; e R$ 7.726.238,49 (sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos
e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) com outras despesas de pessoal de manutenção
(auxílios transporte e alimentação e a contribuição patronal do PLANSERV), que representaram
3,25% do orçamento executado.
Em relação às fontes de recursos relativas aos convênios, a execução foi de R$ 2.428.600,19
(dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos reais e dezenove centavos), o que
representou 28,08% do orçado final com recursos de convênios. Para os recursos da fonte de
arrecadação própria da instituição, a execução foi de R$ 4.209.318,43 (quatro milhões, duzentos e
nove mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), ou seja, 28,47% do orçado final. A
execução total das outras fontes de recursos foi de R$ 6.637.918,62 (seis milhões, seiscentos e trinta
e sete mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 28,33% do orçado final.
135

A execução com recursos de outras fontes representou, apenas, 2,72% do orçamento total
empenhado em 2014, enquanto a execução com recursos do Tesouro do Estado representou
97,28%. Ainda em relação a estes recursos do Tesouro do Estado, apesar da execução ter sido
em torno de 99,73% do orçado final, durante o exercício, a UEFS enfrentou muitas dificuldades
orçamentário-financeiras desde o início, principalmente com a redução de recursos orçamentários
em manutenção e ações do [Plano Plurianual?] (PPA) (investimentos) no valor de R$ 4,2 milhões, ou
seja, uma redução de 8% em relação ao orçado no exercício de 2013.
A situação foi agravada, ainda mais, com o contingenciamento de 20% para despesas
correntes (grupo 3) nas liberações das cotas mensais de concessão para empenho no período de
janeiro-maio/2014, o que levou a um represamento de despesas de custeio (sem concessão para
empenho) na ordem de R$ 3 milhões.
Com o final do exercício, a gestão da UEFS se deparou com uma situação que jamais foi
vista nesses últimos anos: o comprometimento de despesas – sem saldo orçamentário em 2014
e que comprometerão o exercício seguinte – em torno de R$ 6 milhões, relativos a compromissos
contratuais assumidos, sobretudo, no que tange a despesas relacionadas à prestação de serviços
terceirizados com locação de mão-de-obra (de vigilância, limpeza, manutenção das instalações
físicas), com uma necessidade de cerca de R$ 4,6 milhões.
Deve-se frisar que a Reitoria, durante todo o exercício, manteve-se em constantes diálogos
com as secretarias da Educação, do Planejamento e da Fazenda do Estado para informar e expor
sobre a adversa situação que ora se apresentava, principalmente na tentativa de viabilizar meios de
sanear e/ou solucionar as dificuldades expostas. Fê-lo, inclusive, com encaminhamentos de ofícios
de suplementação orçamentária a essas secretarias, solicitando os recursos para suplementar o
orçamento deficitário, bem como o cumprimento do mínimo já programado mensal em relação às
liberações de concessão para empenho.
TABELA 43 – DEMONSTRATIVO DO RESUMO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO (EM R$) –
UEFS 2014
CLASSIFICAÇÃO

FONTES

Pessoal e Encargos

Tesouro

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO FINAL

EXECUTADO

%

172.739.000,00

183.904.005,00

183.859.339,07

99,98%

172.739.000,00

183.904.005,00

183.859.339,07

99,98%

33.078.000,00

35.660.246,63

35.644.161,69

99,95%

800.000,00

1.909.155,00

770.751,90

40,37%

33.878.000,00

37.569.401,63

36.414.913,59

96,93%

Tesouro

18.677.000,00

18.504.876,37

17.912.301,88

96,80%

Outras Fontes

12.264.781,00

21.522.260,00

5.867.166,72

27,26%

AÇÕES DO PPA

30.941.781,00

40.027.136,37

23.779.468,60

59,41%

Tesouro

224.494.000,00

238.069.128,00

237.415.802,64

99,73%

Outras fontes

13.064.781,00

23.431.415,00

6.637.918,62

28,33%

237.558.781,00

261.500.543,00

244.053.721,26

93,33%

PESSOAL E ENCARGOS
Manutenção

Tesouro
Outras Fontes

MANUTENÇÃO
Ações do PPA

TOTAL
Fonte: FIPLAN, 2014.
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GRAFICO 12 – DEMONSTRATIVO DO RESUMO DE ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO – RECURSOS DO TESOURO
UEFS 2014

Fonte: FIPLAN, 2014.

TABELA 44 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO DAS OUTRAS FONTES – POR FONTES DE
RECURSO (EM R$) UEFS 2014
CLASSIFICAÇÃO

FONTE*

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO FINAL

EXECUTADO

%

Manutenção

213/613

800.000,00

1.909.155,00

770.751,90

40,37%

800.000,00

1.909.155,00

770.751,90

40,37%

213/613

10.334.000,00

12.874.858,00

3.438.566,53

26,71%

231/631

1.916.000,00

8.372.391,00

2.176.421,41

26,00%

233/633

0,00

102.318,00

101.581,52

99,28%

237/637

14.781,00

172.693,00

150.597,26

87,21%

AÇÕES DO PPA

12.264.781,00

21.522.260,00

5.867.166,72

27,26%

TOTAL

13.064.781,00

23.431.415,00

6.637.918,62

28,33%

MANUTENÇÃO

Ações do PPA

Fonte: FIPLAN, 2014.

* As Fontes de Recursos denominam-se: 213 – Recursos Diretamente Arrecadados por Entidade da Administração Indireta; 613 – Recursos
Diretamente Arrecadados por Entidade da Administração Indireta – Exercícios Anteriores; 231 – Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades
Federais – Administração Indireta; 631 – Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais – Administração Indireta – Exercícios Anteriores;
233 – Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais – Administração Indireta; 237 – Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais
– Administração Indireta; 633 – Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais – Administração Indireta – Exercícios Anteriores; e 637 –
Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais – Administração Indireta – Exercícios Anteriores.
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GRAFICO 13 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO APROVADO E EXECUTADO – OUTRAS FONTES (EM R$) UEFS 2014

Fonte: FIPLAN, 2014.

TABELA 45 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL (EM R$) – UEFS 2014
VALORES
EXECUTADOS

CLASSIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES: PESSOAL E ENCARGOS

184.031.337,98

DESPESAS CORRENTES: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

15.929.533,28

DESPESAS CORRENTES: AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

4.169.855,92

DESPESAS CORRENTES: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANSERV

3.556.382,57

GASTOS DE PESSOAL

207.687.109,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.523.479,27

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

232.210.589,02

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

5.205.213,62

Fonte: FIPLAN, 2014.

TOTAL

237.415.802,64

GRÁFICO 14 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL (PERCENTUAL) – UEFS 2014

Fonte: FIPLAN, 2014.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O Orçamento Participativo (OP) é um processo de parceria pelo qual a comunidade
universitária e segmentos da comunidade externa participam da decisão de aplicação de recursos
orçamentários, os quais serão executados pela Administração Superior da UEFS. É composto por um
Conselho de Orçamento Participativo (COP), que é formado por 63 representantes, e de um Comitê
de Acompanhamento Permanente (CAP), formado por 7 representantes (1 de cada segmento
representado no COP). As atividades do OP na UEFS foram iniciadas em 2007 e vêm proporcionando,
à comunidade universitária e segmentos da comunidade externa, a transparência das ações na
gestão e a racionalização dos recursos públicos.
O COP é composto por 7 segmentos (9 representantes de cada), assim definidos: dos
Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão; dos Colegiados de Graduação e de Pós-Graduação;
da Administração Superior; da Associação dos Docentes (ADUFS); do Diretório Central dos Estudantes
(DCE); do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos (SINTEST); e da Comunidade Externa (em
3 setores: da Sociedade Civil Organizada, do Setor Público e do Empresariado Local).
O COP tem como principais atribuições, a de: debater, avaliar e aprovar uma matriz da
proposta de orçamento para o exercício seguinte, elaborada pela ASPLAN e supervisionada pelo
Comitê de Acompanhamento Permanente, tendo como base as decisões dos diversos segmentos
representados sobre hierarquização de prioridades de investimentos; alocar recursos de investimento
por diretrizes de ação em conformidade com o Plano Plurianual da UEFS; definir os critérios que
orientem a elaboração da proposta final do Orçamento pela ASPLAN após estabelecimento da cota
orçamentária do Governo do Estado; acompanhar a execução do Orçamento.
As principais atribuições do CAP são: acompanhar e supervisionar o processo de discussão e
elaboração do OP 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.
Dentre as atividades integrantes do OP, a inclusão de demandas para aquisição de materiais
de consumo, equipamentos, materiais permanentes e de alguns serviços, no Módulo de Demandas
do SITIENS, realizada pelas diversas unidades administrativas e acadêmicas, é de grande importância.
Com foco no planejamento orçamentário, o Módulo de Demandas é um instrumento utilizado para o
planejamento e levantamento de demandas, bem como o de servir como ferramenta de requisição e
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solicitação dessas demandas. Além da inclusão de demandas via SITIENS, as demandas institucionais
de Pró-Reitorias e demais unidades da administração superior também são compatibilizadas e
encaminhadas para aprovação em reunião do COP.
No ano de 2014, foram realizadas duas reuniões do COP. A primeira reunião foi realizada no
dia 27/05/2014 e teve como pauta: a apresentação da execução do Orçamento 2013; o andamento
do Orçamento 2014; e as perspectivas da nova metodologia do orçamento participativo. A segunda
reunião do COP, realizada em 06/11/2014, teve como pauta: a apresentação do Orçamento 2015
e suas perspectivas. Foram apresentadas, ainda, a proposta e a cota orçamentárias de 2015, bem
como a adequação da proposta à cota. Além disso, foi discutida a situação da execução do Orçamento
2014 (subestimado em R$ 4,2 milhões em relação ao Orçamento 2013 em Manutenção e Ações do
PPA) e os desafios a serem enfrentados pela instituição no ano de 2015, com mais uma redução
orçamentária em Manutenção e Ações do PPA, na ordem de R$ 1,8 milhões.

AVALIAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS PRODUTOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA 104 – Educação Superior no Século XXI
AÇÃO: 1779 – Construção do Auditório Central
O Projeto de Construção do Auditório Central visa concluir a construção do Auditório Central
da UEFS e equipar suas instalações. Em 2014, não foram realizadas obras e/ou serviços no Auditório
Central.
Em 2014, a programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista, resultando
em remanejamento dos recursos para atendimento de outras ações orçamentárias cuja realização
apresentava alta prioridade. A meta programada ainda continua em curso.
AÇÃO: 5229 – Implantação de Unidades Universitárias
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 2014, a programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser
revista e reduzida em 53,61%, resultando em remanejamento de recursos a partir da necessidade de
atendimento a outras ações orçamentárias cuja realização apresentava alta prioridade.
Da meta programada, 4 unidades universitárias se encontram em fase de implantação.
AÇÃO: 6904 – Administração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial de
Contratação
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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 nº 6.677/94.
A dotação inicial estava subestimada. Sendo assim, houve a necessidade de suplementação
da ação em 68,39% 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: 6905 – Administração de Pessoal e Encargos do Magistério Superior
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 20,17%, 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: 6906 – Capacitação de Profissionais de Ensino Superior
A atividade de capacitação de profissionais na UEFS visa promover a capacitação por meio de
cursos, seminários e participação em eventos técnicos, científicos e culturais.
Em 2014, a UEFS ofertou, por meio da Gerência de Recursos Humanos (GRH), 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
custeou a participação de servidores em eventos e cursos de capacitação fora da instituição.
A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista
e suplementada, sendo acrescida em 60,86% do previsto. Não houve execução com recursos de
outras fontes. Em relação à meta programada, conseguiu-se atingir 58% do previsto, ou seja, 203
profissionais foram capacitados.
AÇÃO: 6907 – Gestão das Atividades de Extensão
A Atividade Finalística de Gestão das Atividades de Extensão visa desenvolver, implementar
e potencializar programas, projetos e ações de extensão, fortalecendo de forma indissociável, na
UEFS, o processo educativo, cultural, científico e articulado ao ensino e a pesquisa.
A UEFS, por meio da PROEX, 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.
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A programação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista e suplementada em
21,10%. Da meta programada atingiu-se 100%, sendo que foram implementadas 185 ações
extensionistas dentre programas, projetos, cursos e eventos.
AÇÃO: 6908 – Gestão de Atividades do Ensino de Graduação
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, 28 (vinte e oito) cursos regulares e presenciais de graduação,
sendo 14 (quatorze) bacharelados, 11 (onze) licenciaturas e 3 (três) cursos com licenciatura e
bacharelado. A UEFS ainda mantém dois cursos de graduação, na modalidade de Educação a
Distância (EaD) – Semipresencial: Licenciatura em Letras/Português e Licenciatura em Pedagogia,
por meio do polo de apoio presencial em Pintadas/BA.
A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista e
suplementada, sendo acrescida em 5,02% 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: 6909 – Gestão de Atividades do Ensino de Pós-Graduação
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.
Atualmente, a UEFS possui 25 (vinte e cinco) programas de pós-graduação stricto sensu,
perfazendo um total de 29 (vinte e nove) cursos, dos quais 22 (vinte e dois) em nível de mestrado
e 7 (seis) em nível de doutorado. Dentre esses cursos, 20 (vinte) são institucionais, 6 (seis)
interinstitucionais e 3 (três) em rede. No ano de 2014, foram matriculados 1.035 (um mil e trinta
e cinco) alunos na pós-graduação stricto sensu. A instituição conta ainda com 7 (sete) cursos lato
sensu (especializações), com 132 alunos matriculados.
A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista e suplementada, sendo
acrescida em 376,36% do previsto. Os investimentos feitos nesta ação, com recursos oriundos de
outras fontes, foram suplementados em 511,25%. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.
AÇÃO: 6910 – Gestão de Ações de Assistência ao Estudante Universitário
A Atividade Finalística de Assistência ao Estudante Universitário da UEFS visa proporcionar
as condições para permanência dos alunos 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. Nesse
sentido, a UEFS realiza ações que envolvem a assistência estudantil, como: o Programa de Bolsa
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Alimentação (sistema bandejão); a concessão da Bolsa Acadêmica e encaminhamento de estudantes
para estágios; concessão de moradia com a Residência Universitária e a Residência Indígena (RI);
concessão de Bolsa Auxílio Especial para os residentes; 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.
A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista e suplementada, sendo
acrescida em 17,28% do previsto. Da meta programada, atingiu-se 4.065 estudantes assistidos.
AÇÃO: 6911 – Gestão de Processos Seletivos
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 técnicos administrativos por
meio de concursos ou seleções públicas, assegurando a continuidade das atividades acadêmicas e
administrativas.
A UEFS realizou, em 2014, 2 (dois) processos seletivos de acesso ao Ensino Superior (ProSel),
visando selecionar alunos para os cursos de graduação. Além disso, foram realizados 4 (quatro)
concursos e/ou seleções públicas para recrutamento de docentes do Magistério e 1 (uma) seleção
pública para contratação de servidores técnico-administrativos pelo Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA).
A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista e suplementada, sendo
acrescida em 133,32% do previsto. A dotação de inicial de recursos de outras fontes foi suplementada
em 4,11%. Da meta programada, atingiu-se 87,5% do previsto.
AÇÃO: 6913 – Gestão do Acervo do Sistema de Bibliotecas Universitárias
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, composto pelos acervos da Biblioteca Central Julieta
Carteado e das 8 (oito) bibliotecas setoriais
O SISBI, atualmente, mantém um acervo de 139.812 títulos e 310.350 exemplares dentre
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, reduzindo
em 67,39%. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 6925 – Publicidade de Utilidade Pública – Processos Seletivos
A Atividade Finalística de Publicidade de Utilidade Pública visa promover a divulgação do
ProSel da UEFS.
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A UEFS realizou 2 (duas) campanhas de publicidade em 2014, para os processos seletivos de
recrutamento de alunos para os seus cursos regulares de graduação.
Em 2014, para atendimento das demandas com as campanhas de publicidade dos processos
seletivos, não houve necessidade de modificação na dotação inicial com recursos oriundos da fonte
de recursos de arrecadação própria da instituição. Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 6927 – Gestão das Atividades de Pesquisa
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 seus 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, 615 projetos de pesquisa encontram-se cadastrados e em
desenvolvimento na instituição.
Houve remanejamento de parte da dotação inicial, da fonte do Tesouro do Estado, para o
atendimento de outras ações orçamentárias cuja realização apresentava alta prioridade, reduzindo-a
em 0,59%. Em relação às outras fontes de recurso, houve um acréscimo de 96,39% em relação ao
previsto inicialmente. Da meta programada de 635 projetos de pesquisa, conseguiu-se atingir um
percentual de 96,85% executado.

AÇÃO: 7858 – Ampliação de Unidades Universitárias
O Projeto de Ampliação de Unidades Universitárias visa ampliar a estrutura física das unidades
universitárias da UEFS para um melhor atendimento das demandas administrativas e acadêmicas da
instituição.
Em 2014, encontram-se em andamento as obras de ampliação: do Restaurante Universitário
(RU) e da cobertura da Quadra Poliesportiva 1 do Parque Esportivo. A obra de climatização do Museu
de Zoologia encontra-se ainda em fase de projetos e estudos.
A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista
e suplementada em 80,63%. Em relação às outras fontes, a dotação inicial não foi alterada. Em
relação ao quantitativo da meta, do programado de 5 obras de ampliação, encontram-se em 3 em
andamento.
AÇÃO: 7859 – Apoio a Formação de Profissionais da Educação Básica
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O Projeto de Formação de Profissionais de Educação da UEFS visa apoiar a formação de
professores atuantes na educação dos ensinos infantil, fundamental e médio.
A UEFS, em parceria com Governo do Estado (SEC/IAT), mantém o PROFORMA e, em convênio
com o Governo Federal (por meio da CAPES), o PARFOR, que visa à 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 35,58% do previsto.
Da meta programada, encontra-se em andamento até 100% do previsto.
AÇÃO: 7860 – Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos
O Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos na UEFS tem
o objetivo de apoiar o desenvolvimento do Programa TOPA do Governo do Estado, que apoia a
educação de jovens e adultos, visando reduzir o índice de analfabetismo na região de influência.
Em 2014, a UEFS apoiou o Programa TOPA em parceria com a SEC, contabilizando 20
municípios envolvidos, um público de 1.160 alfabetizadores, 166 coordenadores de turma e 7.553
alfabetizandos cadastrados e atendidos pelo programa.
A dotação inicial dos recursos de outras fontes foi suplementada em 29,86%. Em relação à
meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 7861 – Apoio ao Projeto Universidade para Todos
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 SEC, tem o objetivo de propiciar o acesso de estudantes
do 3º ano do Ensino Médio, ou egressos de escolas públicas municipais ou estaduais da Bahia, que
estudaram da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, para IES.
Em 2014, a UEFS apoiou o projeto UPT, contabilizando um público atendido de 1.164
estudantes dentro do município de Feira de Santana.
A dotação inicial dos recursos de outras fontes foi suplementada em 105,32%. Em relação à
meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 7863 – Construção de Unidades Universitárias
O Projeto de Construção de Unidades Universitárias da UEFS visa construir unidades
universitárias para o atendimento de demandas acadêmicas e administrativas.
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Encontram-se em andamento as seguintes obras de construção: do Pavilhão de Aulas
Universitário; do Laboratório de Caracterização Estrutural (LACES); do Centro Integrado dos
Programas de Mestrado e Doutorado de Ciências Biológicas (CIMD); e da Sede das Empresas Juniores.
Encontram-se em fase de licitação: os projetos complementares do Laboratório de Geografia; da
Praça do Centro de Convivência; e do Reservatório Elevado Central.
A programação inicial do orçamento, com fonte do Tesouro do Estado, teve que ser revista
e reduzida em 6,3%, 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 de recursos, a dotação inicial foi suplementada em 337,77% para compor os recursos
de superávit de convênios. Em relação à meta programada, das 7 obras de construção previstas, 4
encontram-se em andamento.

AÇÃO: 7865 – 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, por meio da PROEX, 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 e a pesquisa, principalmente nos territórios em que se
insere, resultando em diversos projetos, programas, cursos e eventos, alguns em parceria com o
Governo do Estado.
A dotação inicial da fonte do Tesouro do Estado teve que ser revista e reduzida em 16,17%,
resultando em remanejamento de recursos para atendimento a outras ações orçamentárias cuja
realização apresentava alta prioridade. Em relação aos recursos de outras fontes, a dotação inicial
foi suplementada para compor recursos de convênios municipais e federais. Da meta programada, 4
encontram-se concluídas e 1 em andamento. Destacam-se, ainda, a realização da VII Feira do Livro –
Festival Literário e Cultural, da IX Feira do Semiárido e o Edital Interno de Financiamento de Projetos
de Extensão.
AÇÃO: 7866 – Desenvolvimento do Ensino Superior
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,
além da utilização de novas tecnologias.
A UEFS conta com dois cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) – Semipresencial:
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Licenciatura em Letras/Português e Licenciatura em Pedagogia –, aprovados no âmbito do Consórcio
Bahia e da UAB/Diretoria de Educação a Distância (DED)/CAPES, por meio do Polo de Apoio Presencial
de Pintadas/BA. Pela Resolução CONSU nº 034/06, são disponibilizadas duas vagas a mais, além das
200 vagas previstas (100 em cada curso), para membros de grupos indígenas e/ou para membros de
comunidade quilombola, o que totaliza 204 vagas.
Destaque-se, ainda, o Edital de Mobilidade Estudantil, que faz parte do Programa de
Mobilidade Acadêmica da UEFS, e a 2ª turma especial do curso de Direito para beneficiários do
público da Reforma Agrária.
Houve remanejamento da dotação da fonte de recursos do Tesouro do Estado para
atendimento de outras ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade, sendo que
a dotação inicial foi reduzida em 87,30%. Em relação às outras fontes de recursos, a dotação inicial
foi suplementada em 229,89% para atendimento das demandas de convênios federais. Da meta
programada, atingiu-se 100% do previsto.

AÇÃO: 7867 – Equipamento de Unidades Universitárias
O Projeto de Equipamento de Unidades Universitárias da UEFS visa proporcionar condições
necessárias ao melhor desempenho de ensino, pesquisa e extensão da instituição, 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, o que é feito por meio do
reequipamento e da informatização das unidades.
A dotação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista e reduzida em 16,74%,
resultando em remanejamento de recursos a partir da necessidade de atendimento a outra ação
orçamentária cuja realização apresentava alta prioridade. Entretanto, da meta programada, atingiuse 100% do previsto, ou seja, 60 unidades universitárias foram reequipadas.

AÇÃO: 7871 – Recuperação da Rede Física de Unidades Universitárias
O Projeto de Recuperação da Rede Física de Unidades Universitárias da UEFS visa recuperar,
reformar e/ou adaptar instalações das unidades acadêmicas e administrativas da instituição para,
assim, melhorar o atendimento de suas demandas.
Em 2014, foram iniciadas as seguintes obras e serviços: dos gradis para Clínica Odontológica,
Auditório e acesso ao Conjunto Feira VI; de reforma das salas de aula e sanitários dos PAT, MT e
MP; de recuperação das brises dos PAT; dos projetos da rede elétrica dos PAT 1 ao 7 e da Clínica
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de Odontologia da UEFS; da reforma de prédio no Centro Social Urbano (CSU) para implantação
do Ambulatório de Saúde; da restauração do Museu do CUCA; de reforma do prédio do Campus
Avançado da Chapada Diamantina; e os serviços referentes ao contrato de manutenção preventiva
de prédios públicos, com a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB).
Encontram-se em fase de projetos e estudos: a recuperação da cobertura do prédio da Biblioteca
Central Julieta Carteado e a cobertura do Teatro de Arena do CUCA.
A dotação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista e suplementada em 234,97%.
Em relação ao quantitativo da meta programada, 8 obras de recuperação, reforma e/ou adaptação
encontram-se em andamento.

PROGRAMA 152 – Modernização da Gestão Pública
AÇÃO: 6914 – Modernização dos Processos de Gestão Administrativa da Universidade
O Projeto de Modernização dos Processos de Gestão Administrativa da Universidade visa
promover a modernização dos processos de gestão administrativa da instituição, inclusive por meio
de aplicação da tecnologia da informação e comunicação.
A gestão da UEFS investiu na implantação de um sistema integrado de tecnologia da informação
e da comunicação com o intuito de melhoria e modernização de seus processos administrativos,
baseada nas ações de melhoria da gestão do Plano Diretor de Gestão (PDG), em parceria com a
Secretaria de Administração do Estado do Bahia (SAEB).
Desta forma, foi contratada uma empresa para fornecimento de licenças de uso, customização,
treinamento e manutenção de 5 (cinco) módulos de um sistema de informação integrado, a saber:
o 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.
Atualmente, 3 módulos encontram-se em pleno funcionamento, estando suspensos os de
Gestão Orçamentária, Financeira e de Contratos, e de Gestão de Recursos Humanos, principalmente
por conta de dificuldades de integração com os sistemas FIPLAN e SIRH, do Governo do Estado.
A dotação inicial com recursos do Tesouro do Estado foi revista e reduzida em 16,74%,
resultando em remanejamento de recursos a partir da necessidade de atendimento a outra ação
orçamentária cuja realização apresentava alta prioridade. Em relação à meta programada, encontrase em andamento em mais de 80%.

PROGRAMA 128 – Ciência, Tecnologia e Inovação
AÇÃO: 7864 – Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e de Inovação
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O Projeto de Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e de Inovação da UEFS objetiva
incentivar e difundir ações científicas, tecnológicas e de inovação, bem como divulgar os experimentos
educacionais, inclusive com a implantação de projetos em comunidades, grupos sociais e empresas,
visando à geração e difusão de novas tecnologias.
Atualmente, encontram-se em andamento os seguintes projetos: Programa de Pesquisa em
Saúde e Saneamento, visando à participação e mobilização social: metodologia em ações educativas
em saneamento ambiental para pequenos municípios; Programa de Pesquisa em Biodiversidade
do Semiárido; avaliação da efetividade das estratégias de gestão de base comunitária para a
conservação da diversidade biocultural; projetos de infraestrutura para pesquisas avançadas no
semiárido; projeto de apoio à aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infraestrutura
de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-graduação da UEFS.
Destacam-se, ainda, o financiamento interno dos projetos de pesquisa (por meio de editais),
a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UEFS, bem como as ações difusão da produção
acadêmica e científica, por meio da UEFS Editora.
A dotação inicial da fonte do Tesouro do Estado teve que ser revista e suplementada em
6,27%. Em relação aos recursos de outras fontes, a dotação inicial foi suplementada em 1.555,44% do
previsto, principalmente para compor os recursos de superávit de convênios federais e internacionais.
Da meta programada, atingiu-se 100% do previsto.

PROGRAMA 138 – Economia Criativa
AÇÃO: 7869 – Promoção da Economia Criativa pela Universidade
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 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 plateias. As ações compreendem um conjunto de atividades de caráter
cotidiano, como cursos regulares, e outras ações de caráter esporádico, por meio de: exposições;
oficinas artísticas de dança, de teatro e de música; apresentações de dança, de teatro e de música;
outros eventos, como concertos musicais, shows, encontro de corais, semana de teatro e lançamentos
de livros.
A dotação inicial da fonte do Tesouro do Estado foi revista e suplementada em 36,43%.
Em relação às outras fontes de recurso, a dotação inicial foi suplementada em 102,24%. Da meta
programada atingiu-se 100% do previsto.
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PROGRAMA 153 – Relação Governo-Sociedade
AÇÃO: 2050 – Publicidade Institucional
A Atividade Finalística de Publicidade Institucional da UEFS visa informar a população sobre
atos, obras, programas, metas e resultados de ações implementadas pela instituição.
É uma Atividade com resultados contínuos devido à publicação, em Diário Oficial do Estado,
de todos os atos institucionais.
A programação inicial do orçamento do Tesouro do Estado foi revista e reduzida em 86,84%,
resultando em remanejamento de parte dos recursos para atendimento da necessidade de outras
ações orçamentárias, cuja realização apresentava alta prioridade. No entanto, atingiu-se 100% do
previsto da meta programada.
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Ação

Produto
Unidade de
medida
Prevista

Em
execução

0846 – Unidade
universitária
construída

0853 – Unidade
universitária
recuperada

7863 –
Construção
de Unidade
Universitária

7871 –
Recuperação
da Rede Física
de Unidade
Universitária

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

10

7

5

1

8

4

3

1

0

0

0

0

Concluída

0967 – Projeto
de pesquisa
desenvolvido

7864 –
Desenvolvimento
de Ações
Científicas,
Tecnológicas e
de Inovação

128 –
Ciência,
Tecnologia e
Inovação
Unidade

Unidade

Unidade

4

615

36

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

6907 – Gestão
das Atividades
de Extensão

0021 – Ação
de extensão
educacional em
desenvolvimento
Unidade

185

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0003 – Pró-Reitoria de Extensão

1052 – Projeto
de pesquisa em
desenvolvimento

6927 – Gestão
das Atividades
de Pesquisa

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0075 – Curso
de pósgraduação em
funcionamento

6909 – Gestão
das Atividades
do Ensino de
Pós-Graduação

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0

0

0

0

185

4

615

36

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0002 – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

0839 – Unidade
universitária
ampliada

7858 –
Ampliação
de Unidade
Universitária

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0481 – Auditório
universitário
construído

1779 –
Construção
do Auditório
Central

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0001 – Unidade de Infraestrutura e Serviços

Programa

Meta física

Unidade Orçamentária (UO): 11.303 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

1.096.000,00

543.781,00

1.155.000,00

152.000,00

400.000,00

2.042.000,00

1.013.000,00

100.000,00

(R$)

Orçado inicial

1.327.236,00

2.326.482,00

1.148.169,00

724.072,00

1.339.885,00

3.778.245,00

1.416.129,00

0,00

(R$)

Orçado atual

QUADRO 5 – ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DOS PRODUTOS DAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1.203.708,75

1.180.248,65

1.052.044,83

428.299,34

1.339.884,54

1.638.295,14

841.136,98

0,00

(R$)

Empenhado

Ação

1.203.708,75

1.115.732,65

1.052.044,83

423.372,23

1.103.097,64

1.443.664,27

809.573,52

0,00

(R$)

Liquidado

1.203.708,75

1.115.732,65

1.052.044,83

423.121,22

1.102.819,40

1.392.586,79

809.573,52

0,00

(R$)

Pago
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7861 – Apoio
ao Projeto
Universidade
para Todos

7865 –

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0953 – Ação
de interação
desenvolvida

0983 – Projeto
educacional
apoiado

0983 – Projeto
educacional
apoiado

Unidade

Unidade

Unidade

5

1

1

2050 –
Publicidade
Institucional

0062 –
Publicidade
institucional
realizada
Unidade

1

0

1

0

0

1

4

1

1

300.000,00

272.000,00

1.164.000,00

3.200.000,00

39.467,00

1.208.566,00

2.389.877,00

4.155.658,00

6910 – Gestão
de Ações de
Assistência
ao Estudante
Universitário

0318 – Aluno
universitário
atendido
Unidade

4.605

0

6913 – Gestão
do Acervo do
Sistema de
Bibliotecas
Universitárias

0178 – Acervo
educacional
atualizado
Unidade

1

0

7869 –
Promoção
da Economia
Criativa pela
Universidade

0004 – Ação
cultural realizada
Unidade

42

0

4515 –
Funcionamento
das Atividades
Acadêmicas

5229 –
Implantação
de Unidades
Universitárias

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0852 – Unidade
universitária
implantada

1310 – Atividade
acadêmica em
funcionamento

Unidade

Unidade

4

1

4

0

0

1

42

1

4.605

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0009 – Pró-Reitoria de Administração e Finanças

138 –
Economia
Criativa

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0007 – Centro Universitário de Cultura e Arte

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0006 – Sistema Integrado de Bibliotecas

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

250.000,00

3.790.000,00

940.000,00

500.000,00

2.908.000,00

115.984,00

2.780.382,00

1.545.679,00

163.033,00

3.410.460,00

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0005 – Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis (antiga UNDEC)

153 –
Relação
GovernoSociedade

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0004 – Gabinete da Reitoria

7860 –
Apoio ao

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

115.984,00

2.700.359,88

1.094.447,13

163.031,56

3.409.722,05

39.466,85

336.584,13

868.105,87

671.266,62

115.984,00

2.645.546,18

1.045.836,55

160.935,56

3.257.715,05

39.466,85

330.997,23

740.554,37

666.266,62

115.984,00

2.645.546,18

1.043.387,31

160.935,56

3.257.715,05

39.466,85

330.997,23

740.554,37

666.266,62

153

0769 – Grupo
ocupacional
a serviço da
população

0769 – Grupo
ocupacional
a serviço da
população

0885 –
Profissional de
Ensino Superior
capacitado

0850 – Unidade
universitária
equipada

0960 – Processo
de gestão
modernizado

6905 –
Administração
de Pessoal
e Encargos
do Magistério
Superior

6906 –
Capacitação de
Profissionais
de Ensino
Superior

7867 –
Equipamento
de Unidade
Universitária

7952 –
Modernização
dos Processos
de Gestão
Administrativa
da
Universidade

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1

60

350

1

1

1

0

0

0

0

0870 – Processo
seletivo realizado

0067 –
Publicidade de
utilidade pública
realizada

6911 – Gestão
de Processos
Seletivos

6925 –
Publicidade
de Utilidade
Pública –
Processos
Seletivos

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0070 – Cursos
de graduação em
funcionamento

6908 – Gestão
das Atividades
do Ensino de
Graduação

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

Unidade

Unidade

Unidade

2

8

30

0

0

0

Unidade Setorial de Planejamento (USP): 0010 – Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

152 –
Modernização
da Gestão
Pública

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

6904 –
Administração
de Pessoal
do Magistério
Superior sob
o Regime
Especial de
Contratação

2

7

30

0

60

203

1

1

300.000,00

3.127.000,00

1.232.000,00

1.500.000,00

2.100.000,00

210.000,00

117.817.000,00

6.373.000,00

300.000,00

3.329.198,00

1.293.791,00

1.235.822,00

1.748.529,00

337.806,00

141.584.395,00

10.731.265,00

59.798,55

1.891.292,76

1.253.790,27

807.722,00

1.651.839,96

277.805,29

141.564.393,90

10.731.020,02

59.798,55

1.889.892,76

1.253.078,72

677.756,03

1.651.789,96

277.805,29

141.564.393,90

10.731.020,02

59.798,55

1.889.892,76

1.251.068,27

677.756,03

1.566.789,96

277.805,29

138.542.382,72

10.370.541,95

154

7859 – Apoio à
Formação de
Profissionais
de Educação
Básica

104 –
7866 –
Educação
Desenvolvimento
de Ações do
Superior no
Ensino Superior
Século XXI
Fonte: Fiplan, 2014.

104 –
Educação
Superior no
Século XXI

0205 – Ação
do Ensino
Superior em
desenvolvimento

1137 – Projeto
de formação
apoiado

Unidade

Unidade

2

2

0

0

2

2

307.000,00

2.340.000,00

739.988,37

3.172.678,00

199.603,50

555.029,95

199.603,50

552.029,95

199.603,50

551.370,43

AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO – AUDICON

A Auditoria de Controle Interno da UEFS (AUDICON) está em conformidade com os
procedimentos contidos na Instrução Normativa nº 07, de 29 de dezembro de 2006, e na Instrução
Normativa nº 01, de 3 de janeiro de 2007, ambas da Controladoria Geral da União (CGU), que
estabelecem o conteúdo e as normas de elaboração e acompanhamento da execução do Relatório
Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).
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 2014.
Com vistas à otimização da leitura, todas as informações referentes às ações desenvolvidas
foram sistematizadas em tópicos detalhados a fim de propiciar uma visão clara do trabalho realizado.

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 a finalidade de implementar uma
efetiva política de avaliação e aperfeiçoamento dos controles internos. Estas ações têm em vista
inibir a improbidade, a negligência e a omissão, buscando antecipação a essas ocorrências com
o objetivo de garantir os resultados pretendidos e, principalmente, contribuir para a melhoria da
gestão universitária.
Salientamos que, no planejamento dos trabalhos de auditoria, foram considerados os
seguintes fatores:

• Efetivo de pessoal da AUDICON;
• Necessidades da instituição;
• Relatórios de exercícios anteriores do Tribunal de Contas do Estado (TCE)/BA;
•

Materialidade, baseada no volume de recursos da área em exame;

•

Observações efetuadas pela AUDICON no transcorrer do exercício;

•

Fragilidade nos controles internos.

Diante do exposto e considerando a relevância dos riscos de cada unidade, priorizamos auditar,
no exercício 2014, as áreas elencadas a seguir:
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AUDITORIA EM PROCESSOS DE PAGAMENTO POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A AUDICON, no período de 04/11 a 20/12/2013, executou auditoria em processos de pagamento
por dispensa e inexigibilidade de licitação, cujo objetivo foi examinar a instrução processual quanto
ao cumprimento da Lei Estadual nº 9.433/2005 sobre licitações e contratos, da lei nº 12.440/2011
– que instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – e a orientação da reitoria sobre
solicitações de despesa por dispensa e inexigibilidade de licitação.
O Relatório Final de Auditoria nº 01/2014, contendo todo o detalhamento do trabalho
realizado, inclusive as recomendações sugeridas pela AUDICON, foi encaminhado para conhecimento
do Magnífico Reitor e do Pró-Reitor de Administração e Finanças por meio da CI nº 09, datada de
13/02/2014.
Destacamos que após a publicação da orientação técnica da Reitoria, em novembro de 2012,
houve uma significativa melhoria na instrução processual, principalmente em relação à cobrança
das certidões negativas de débitos. Contudo, falhas ainda foram percebidas, conforme os achados
descritos no Relatório de Auditoria nº 01/2014: aquisições de materiais e serviços oriundas de
registro de preços e fundamentadas inadequadamente como dispensa de licitação no FIPLAN;
aquisições de diversos materiais, fundamentadas incorretamente no FIPLAN como inciso I do
artigo 59 da Lei Estadual nº 9.433/2005, ou seja, como obras e serviços de engenharia de valor
não excedente a 10% (dez por cento) do limite previsto para modalidade de convite; aquisições
de diversos materiais, fundamentados no inciso XIX do artigo 59 da Lei Estadual nº 9.433/2005,
que não tinham destinação à pesquisa científica e tecnológica, bem como não constavam, nos
autos dos processos, o parecer jurídico e a publicação no Diário Oficial do Estado das referidas
dispensas; solicitações do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade,
datadas respectivamente de 10 e 18/04/2013, requerendo apoio financeiro para publicação dos
livros Desenho e cultura visual v. 2 e Desenho, interdisciplinaridade e moda v. 3, que deram origem a
dois processos de pagamentos referentes aos serviços de impressão de livros, contratados por meio
de dispensas de licitação quando deveriam ter sido licitados; ausência de certidões nos processos de
Inexigibilidade e de Dispensa; data de realização do Pedido de Empenho (PED) – existiam certidões
vencidas nos processos de Inexigibilidade e Dispensa; processos para solicitação de materiais foram
submetidos anteriormente à disputa eletrônica. Contudo, as respectivas contratações ocorreram
através de dispensa tradicional sem a devida justificativa; exame dos 148 processos de dispensas e
inexigibilidades – verificamos que em apenas 19 processos consta a utilização da Peça Solicitação de
Autorização para Despesa, item obrigatório conforme orientação técnica do Gabinete da Reitoria;
100% dos processos analisados sem ordenamento cronológico das ocorrências e sem a devida
numeração das páginas, o que pode comprometer a integridade do processo em função do risco
de extravio ou perda de documentos; necessidade de melhoria dos procedimentos de registro e
composição dos processos.

156

Para os casos acima citados, a AUDICON solicitou esclarecimentos sobre os achados de
auditoria, que foram respondidos pelos setores/unidades da UEFS.
AUDITORIA ALMOXARIFADO DE ODONTOLOGIA

A AUDICON, entre 10/02 e 26/02/2014, executou auditoria no Almoxarifado de Odontologia,
cuja gestão fica sob a responsabilidade do Departamento de Saúde da UEFS (DSAU).
O objetivo deste trabalho foi verificar as condições físicas do Almoxarifado de Odontologia
e os controles internos existentes quanto ao recebimento, armazenamento e distribuição dos
produtos e medicamentos.
Concluídos os trabalhos dessa auditoria, foi apresentado o Relatório Preliminar de Auditoria
nº 02/2014 durante reunião realizada no dia 17/07/2014, com a presença dos responsáveis pelo
Gabinete da Reitoria, PROAD, GERAD, Coordenador do DSAU e da servidora técnica do Almoxarifado
de Odontologia.
A AUDICON encaminhou recomendações dos 4 achados de auditoria com as providências
adotadas para os casos encontrados.
AUDITORIA ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO

A AUDICON, no período de 18/02 a 21/03/2014, executou auditoria no Almoxarifado de
Manutenção, cuja gestão fica sob a responsabilidade da UNINFRA.
O objetivo deste trabalho foi verificar as condições físicas do Almoxarifado da UNINFRA e os
controles internos existentes quanto ao recebimento, armazenamento e distribuição dos produtos.
Concluídos os trabalhos, essa auditoria apresentou o Relatório Preliminar de Auditoria
nº 03/2014 durante reunião realizada no dia 15/07/2014, com a presença dos responsáveis pela
UNINFRA, PROAD, GERAD, Almoxarifado de Manutenção e do Almoxarifado Central.
A AUDICON encaminhou recomendações dos achados de auditoria com as providências
adotadas para os casos encontrados, acatando a manifestação apresentada pelo setor e aguardando
a resolução e/ou minimização das fragilidades encontradas.
AUDITORIA ALMOXARIFADO CENTRAL

A AUDICON, no período de 11/02 a 21/03/2014, executou auditoria no Almoxarifado Central,
cuja gestão fica sob a responsabilidade da GERAD.
O objetivo deste trabalho foi verificar as condições físicas do Almoxarifado Central e os
controles internos existentes quanto ao recebimento, armazenamento e distribuição dos produtos.
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Na execução das rotinas e controles internos do almoxarifado é utilizado o Sistema Integrado
de Gestão Administrativa (SITIENS) – Módulo ALX.
Concluídos os trabalhos dessa auditoria, foi apresentado o Relatório Preliminar de Auditoria
nº 04/2014 durante reunião realizada no dia 15/07/2014, com a presença dos responsáveis pela
UNINFRA, PROAD, GERAD, Almoxarifado Central e Almoxarifado de Manutenção, ficando estabelecido
que o prazo para o encaminhamento à AUDICON de manifestação acerca do conteúdo apresentado
seria de 15 (quinze) dias, ou seja, até o dia 30/07/2014.
Contudo, as unidades supracitadas não encaminharam a manifestação à Auditoria de
Controle Interno dentro do prazo estabelecido. Apresentaram, em novembro de 2014, o Relatório
de Inventário realizado por comissão constituída por meio da Portaria nº 1492, datada de 7 de
outubro de 2014, que em sua conclusão ratifica os achados da AUDICON.
AUDITORIA DE VEÍCULOS

AUDICON, no período de 28/07 a 31/10/2014, realizou auditoria de veículos compreendendo
as subgerências de Transportes (STRANS) e Manutenção de Veículos (SMANVEI), ambas subordinadas
à Unidade de Infraestrutura (UNINFRA) desta universidade, objetivando verificar os controles
internos existentes nas respectivas subgerências quanto ao controle de entradas e saídas dos
veículos, manutenção e infrações de trânsito.
Concluídos os trabalhos dessa auditoria, apresentamos o Relatório Preliminar de Auditoria
nº 05/2014 durante reunião realizada no dia 13/11/2014, com a presença dos responsáveis pela
UNINFRA, STRANS, SMANVEI e Prefeitura do Campus.
A atual gestão da UNINFRA já vem desenvolvendo uma agenda de discussões e ações
para a melhoria dos processos da área de transporte. O relatório apresentado tende a
nos auxiliar ainda mais neste objetivo. A conjuntura do período atual, com fechamento
de exercício e férias, é um limitador que dificulta o avanço de alguns trabalhos. Após o
período de recesso e férias, que compreendem os meses de dezembro, janeiro e fevereiro,
intensificaremos mais ainda nosso esforço para implantar, concretizar e mensurar ações
já pactuadas. Neste período, incorporaremos à nossa pauta a busca de soluções para
problemas levantados nessa auditoria e entendidos pela UNINFRA e área de transporte como
oportunidades de melhorias, sendo acatados os argumentos apresentados ficando no aguardo das
implementações das melhorias nos respectivos setores auditados.
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DECISÕES E NOTIFICAÇÕES DO TCE
Durante o exercício 2014, foi enviado pelo TCE, para conhecimento da universidade, ofícios
contendo cópia das decisões proferidas quanto a processos da instituição, conforme detalhado no
quadro a seguir.
QUADRO 6 – PROCESSOS JULGADOS PELO TCE EM 2014
OFÍCIO
547/2014

3571/2014

DATA
25/02/2014

02/09/2014

PROCESSO JULGADO

NATUREZA

TCE/000907/2009

Prestação Contas Convênio
nº 088/2005

TCE/002083/2011

Admissão Pessoal

TCE/005422/2011

Admissão Pessoal

TCE/005823/2007

Admissão Pessoal

TCE/005824/2007

Admissão Pessoal

4130/2014

01/10/2014

TCE/002632/2005

Prestação Contas Convênio
nº 215/2003

4345/2014

09/10/2014

TCE/000886/2012

Prestação Contas
Administrador – Exercício
2011

4772/2014

30/10/2014

TCE/001066/2013

Prestação Contas
Administrador – Exercício
2012

5144/2014

25/11/2014

TCE/000535/2010

Prestação Contas
Administrador – Exercício
2009

Fonte: UEFS/AUDICON, 2014.

A UEFS, no ano de 2014, recebeu também notificações do TCE relativas às auditorias realizadas
na instituição, mediante a apresentação de relatórios de auditoria solicitando esclarecimentos,
no prazo de 30 (trinta) dias, quanto aos aspectos abordados pela equipe de auditoria do referido
tribunal.
NOTIFICAÇÃO DO TCE REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – 2012

A UEFS recebeu, em 18 de fevereiro de 2014, o Of. nº 135/2014 – TCE/SEG, datado de 27 de
janeiro de 2014, contendo cópia em mídia digital (DVD), relativo ao Processo TCE/007453/2012 –
Auditoria e Inspeção, e da decisão proferida na 81ª Sessão Plenária, publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE), edição de 20/12/2013.
Por meio da AUDICON, a instituição prestou os esclarecimentos solicitados mediante o
envio dos Of. Gab. nº 183 e 285, datados respectivamente de 18 de março de 2014 e 15 de abril de
2014, acostando, no prazo estabelecido, a documentação comprobatória pertinente aos pontos de
auditoria relatados pela equipe do TCE/BA.
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NOTIFICAÇÃO DO TCE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

A UEFS recebeu, em 29 de agosto de 2014, o Of. nº 1070/2014/TCE – SEG, datado de 22
de agosto de 2014, contendo cópia do Relatório de Auditoria da 5ª Coordenadoria de Controle
Externo – Gerência 5D do TCE/BA, relativo ao Processo TCE/001388/2014 – Prestação de Contas de
Administrador – Exercício 2013.
Por meio da AUDICON, a UEFS prestou os esclarecimentos solicitados mediante o envio do
Of. Gab. nº 782/2014, datado de 24 de setembro de 2014, acostando, no prazo estabelecido, a
documentação comprobatória pertinente aos pontos de auditoria relatados pela equipe do TCE/BA.

OUTRAS NOTIFICAÇÕES RECEBIDAS
A UEFS recebeu, em 15 de abril de 2014, o Of. nº 1435/2014 – GPGJ do Ministério Público do
Estado da Bahia (MP/BA), datado de 3 de abril de 2014, solicitando manifestação desta instituição
acerca dos fatos narrados pelo Ministério Público de Contas (MPC), referentes ao Processo
TCE/007453/2012 – Auditoria e Inspeção e da decisão proferida na 81ª Sessão Plenária, publicado
no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de 20/12/2013.
A Procuradoria Jurídica da UEFS (PROJUR), por sua vez, encaminhou o expediente à AUDICON
para que esta unidade emitisse opinativo sobre o tema.
Em 30 de abril de 2014, a AUDICON enviou à PROJUR resposta sobre a CR 143/REITORIA/2014,
discorrendo acerca dos questionamentos apresentados pelo MP/BA.

NOTIFICAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO DA BAHIA

A UEFS recebeu, em 23 de setembro de 2014, o Of. nº 282/2014/GAB-PGE, datado de 10 de
setembro de 2014, solicitando manifestação desta instituição acerca dos fatos narrados no Relatório
de Auditoria nº 030/2006 da Auditoria Geral do Estado (AGE), bem como de providências adotadas
para a apuração dos fatos.
Por meio da AUDICON, a UEFS encaminhou Of. Gab. nº 863/2014, datado de 21 de outubro de
2014, apresentando manifestação acerca do assunto.
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ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DE AUDITORIA DO TCE IN LOCO
Durante a execução da auditoria, a AUDICON coordenou as demandas do TCE junto aos diversos
setores e unidades da instituição, com destaque para as etapas descritas a seguir:

a) Recebimento da solicitação do TCE por meio de ofício ou e-mail;
b) Identificação da demanda e posterior envio do pedido de esclarecimento por setor;
c) Acompanhamento do prazo estabelecido pelo TCE para a prestação dos esclarecimentos solicitados;
d) Orientação de como e quais documentos o setor deve comprovar e apresentar, respectivamente, em relação aos questionamentos realizados pelo TCE;
e) Análise dos esclarecimentos/documentos enviados pelos setores e unidades quanto ao pedido realizado pelo TCE;
f) Agendamento de visitas da equipe do TCE para a realização de auditorias in loco nos diversos
setores e unidades da UEFS;
g) Envio, por meio de ofício, dos esclarecimentos/documentos apresentados pela UEFS ao TCE.

AUDITORIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR – EXERCÍCIO 2013
A UEFS recebeu a Ordem de Serviço nº 050, emitida em 17 de março de 2014, que apresentou
a equipe técnica do TCE designada para realizar a auditoria. Os trabalhos, in loco, foram iniciados
em 26 de março de 2014 e encerrados em 30 de abril de 2014. A equipe do TCE enviou à AUDICON
21 (vinte e uma) solicitações de esclarecimentos acerca dos achados de auditoria, sendo estes
respondidos pelos setores/unidades da UEFS.
No entanto, o acompanhamento da Auditoria de Controle Interno somente foi encerrado em
14 de maio de 2014, após encaminhamento dos últimos esclarecimentos, acostando a documentação
necessária à comprovação dos fatos.

Auditoria da Execução Orçamentária e Financeira – Exercício 2014
A UEFS recebeu a Ordem de Serviço nº 195/2014, emitida em 1 de outubro de 2014, que
apresentou a equipe técnica do TCE designada para realizar a auditoria de acompanhamento da
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execução orçamentária e financeira, referente ao período de 01/01/2014 a 31/07/2014. Os trabalhos,
in loco, foram iniciados em 20 de outubro de 2014 e encerrados em 18 de novembro de 2014. A
AUDICON recebeu 15 (quinze) solicitações de esclarecimentos da equipe do TCE sobre os achados
de auditoria, que foram respondidas pelos setores/unidades da UEFS.
Contudo, o acompanhamento da Auditoria de Controle Interno somente foi encerrado em 28
de novembro de 2014, após a UEFS prestar os últimos esclarecimentos, acostando a documentação
necessária à comprovação dos fatos.

NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDICON
A Auditoria de Controle Interno, durante o exercício 2014, encaminhou a diversos setores da
universidade recomendações e notificações, discriminadas no quadro a seguir, para que fossem
adotadas, de imediato, providências objetivando corrigir as falhas apontadas durante os trabalhos
de auditoria interna, ou após avaliação do Relatório de Auditoria do TCE, ou durante as auditorias in
loco realizadas por esse tribunal.
QUADRO 7 – NOTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA AUDICON
DOCUMENTO

DATA

DESTINO

ASSUNTO

Em tempo, solicitamos à Gerência Administrativa que apresente
à AUDICON, com a maior brevidade possível, os Termos de
Responsabilidade com a localização dos 353 (trezentos e
cinquenta e três) itens não localizados pela referida comissão.
CIC 1/2014

CI nº 3/2014

07/02/2014

10/02/2014

PROAD/GERAD Diante do exposto, solicitamos a adoção imediata de
providências que venham a suprimir as falhas apontadas pelo
TCE em relatórios de auditorias de exercícios anteriores, pela
AUDICON através do Relatório Final de Auditoria nº 02/2012 e
pela Comissão de Inventário através do presente Relatório de
Inventário.

REITORIA

Verificamos que a UEFS ainda não atende ao que determina
a Resolução nº 052/2011 do Tribunal de Contas do Estado
da Bahia (TCE/BA), que dispõe sobre o encaminhamento,
por meio de sistema Web, ao TCE/BA de informações sobre
projetos, obras e serviços de engenharia pelos titulares dos
órgãos e entidades responsáveis pela sua licitação, contratação
e execução.
Desta forma, solicitamos do Magnífico Reitor que designe
servidor responsável para prestar mensalmente as informações
citadas. Recomendamos, ainda, devido à especificidade do
assunto, que seja um servidor lotado na Gerência de Projetos
e Obras (GEPRO).
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CI nº 10/2014 06/03/2014

GERAD

Devido a ausência de resposta à solicitação nº 2486/2014 da
AUDICON, encaminhada à GERAD em 17/02/2014, reiteramos
que seja informado à AUDICON as providências adotadas,
visando sanar as falhas apontadas na primeira notificação
encaminhada através da CIC nº 07/2013, recebida por esta
Gerência em 17/10/2013, com prazo para resposta de 2 dias
úteis.

Durante a análise dos processos de aquisição de material
de consumo por amostragem, referentes ao exercício 2013,
verificamos a ocorrência de:
1) Notas fiscais atestadas por funcionários terceirizados;
2) Duplicidade no atesto de recebimento;
3) Divergência entre a unidade de medida da nota fiscal e a
lançada no almoxarifado;
4) Fragilidades nos registros de entradas dos materiais de
consumo;
Quanto ao item 4 constatamos:

CI nº 12/2014 25/07/2014

GEFIN

a) notas fiscais apresentando o carimbo de lançamento de
entrada no almoxarifado com determinada data e o lançamento
no SITIENS – ALX ocorrendo em data divergente;
b) nota fiscal apresentando carimbo de lançamento de
entrada no almoxarifado datado; contudo, a mesma não havia
sido lançada no SITIENS até o encerramento dos trabalhos
(11/07/2014);
c) notas fiscais sem carimbo de lançamento de entrada e
também sem lançamento de registro de entrada no SITIENS.
Recomendamos a esta gerência que verifique as rotinas de
liquidação dos processos de aquisição de material de consumo,
verificando se nas notas fiscais consta o carimbo de entrada
no almoxarifado, assim como realizem, mensalmente, a
conciliação entre os registros de entrada do almoxarifado com
os lançamentos da conta de estoques – material de consumo
e do FIPLAN, visando dirimir e/ou corrigir as divergências
apresentadas entre os saldos contábeis e os do SITIENS – ALX.
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Recomendamos a todos os setores demandantes que cumpram
o disposto na Orientação da Reitoria sobre Solicitações de
Despesas por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, que está
disponível no site da UEFS.
Conforme dispõe o item 3 da orientação supracitada, deverão
estar acostados aos autos, além de outros documentos,
a justificativa do preço, inclusive com a apresentação de
orçamentos. Assim, ao receberem os três orçamentos, os
setores devem observar, em cada um deles, situações que
deem indícios de existência de vínculos entre as empresas
participantes, a exemplo de:
• Mesmo endereço;
CIC 7/2014

03/10/2014

DIVERSOS
SETORES

• Sócios em comum ou da mesma família (com sobrenomes
idênticos);
• Em caso de empresas de engenharia, se possuem o mesmo
responsável técnico.
A consulta de informações detalhadas sobre as empresas
pode ser realizada através do Sistema Integrado de Material,
Patrimônio e Serviços (SIMPAS) ou, caso não possuam senha
de acesso ao SIMPAS, dirijam-se ao Posto de Cadastro de
Fornecedor (PCF), localizado no prédio da Reitoria, Ala A,
Térreo, para realização da consulta.
Caso seja observado indício de vínculo entre as empresas,
deve ser solicitado um novo orçamento a outra empresa
fornecedora para substituição de um deles, evitando com isso
a realização de contratação por dispensa de licitação de forma
irregular.

CI nº 21/2014 14/10/2014

UNINFRA/
GEPRO

Recomendamos a suspensão imediata da execução do
Contrato de Consultoria nº 07/2014.

Durante análise de processos de receita da universidade,
verificamos que o Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel
firmado com a Empresa VIVO S/A encontrava-se vencido desde
o dia 14/01/2014.
CI nº 22/2014 20/11/2014

UNINFRA

Constatamos que a empresa não vem realizando os depósitos
referentes à utilização do espaço desde fevereiro de 2014,
apesar dos equipamentos da empresa ainda se encontrarem
na área do campus da UEFS. Diante do exposto, solicitamos
desta unidade esclarecimentos quanto à situação relatada e
às providências que serão adotadas visando corrigir a situação
descrita.
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CI nº 23/2014 20/11/2014

CI nº 24/2014 20/11/2014

PROAD

Diante da pontuação do Of. nº 07-H/2014 do TCE-BA, item
5, que cita da não utilização de Comissões Especiais de
Recebimento de Materiais, contrariando o § 4º do art. 161 da
Lei nº 9.433/05, Notificamos esta Pró-Reitoria da necessidade
de constituição da referida comissão especial de recebimento,
visto que, através do Of. nº 950, datado de 18/11/2014,
encaminhado pela Reitoria ao TCE-BA, a universidade se
compromete a adotar providências para corrigir a falha
apontada pela equipe do aludido tribunal.

REITORIA

Necessidade de encaminhamento dos resultados das
sindicâncias que envolvem bens permanentes desta instituição
à Subgerência de Patrimônio. Salientamos que tais medidas são
imprescindíveis para que o setor responsável pelo patrimônio
da UEFS proceda a devida baixa dos bens.

Fonte: UEFS/AUDICON, 2014.

TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDICON EM CONJUNTO COM DIVERSOS SETORES DA UEFS

A AUDICON realizou, durante o exercício 2014, algumas atividades de forma conjunta e/ou
colaborativa com diversos setores da UEFS, detalhadas a seguir:

•

Revisão da Minuta do Manual de Patrimônio – atendendo à recomendação da AUDICON,
no exercício 2012, a Subgerência de Patrimônio elaborou a Minuta do Manual de Patrimônio
da UEFS, enviando o conteúdo à AUDICON para que fizéssemos a revisão crítica e sugestões
de melhorias. Após conclusão da revisão, encaminhamos ao setor para que procedesse à
análise e acatasse ou não as sugestões da AUDICON. A minuta do presente manual ainda
encontra-se aguardando revisão de outros setores da instituição.

•

Elaboração da Minuta de Instrução Processual – objetivando orientar os diversos setores e
unidades quanto à instrução processual dos diversos processos da instituição, a AUDICON, em
conjunto com a GERAD, GEFIN, Gabinete da Reitoria e ASPLAN, vem trabalhando na elaboração desta minuta, que atualmente se encontra aguardando revisão das áreas envolvidas.

•

Desenho Fluxo de Processos de Compras – devido à necessidade de conhecer o fluxo do processo de compras da UEFS após a implementação do SITIENS, em 2012, e do FIPLAN, em 2013,
a GERAD convidou a AUDICON e a ASPLAN para que, em conjunto, desenvolvessem o trabalho
165

de desenho dos fluxos dos processos de compra. Este trabalho atualmente encontra-se em
fase de elaboração.

ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT

Em cumprimento ao que estabelece a Resolução CONSAD nº 03/2002, no mês de dezembro de
2014 foi elaborado o PAINT para o exercício de 2015, com o objetivo de ordenar as atividades a
serem desenvolvidas no citado exercício, estabelecendo as áreas prioritárias a serem auditadas,
bem como as ações de controle e programação dos trabalhos, buscando dimensionar e racionalizar
o tempo ao nível de sua capacidade instalada, em termos de recursos humanos e materiais.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DA AUDICON
A capacitação dos integrantes da AUDICON ocorreu conforme descrito no quadro a seguir, e
visou ao aperfeiçoamento técnico da equipe com o intuito de atualizar os conteúdos relacionados
ao desenvolvimento das ações de auditoria, contribuindo diretamente no desenvolvimento das
atividades do setor.
QUADRO 8 – CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA AUDICON
EVENTO
Licitações
Exclusivas
Microempresas

para

SIMPAS – Modulo Estoque
V Semana Pedagógica
Instrutoria Interna

de

Seminário Desafios da Gestão
Controles na
Pública – EAD

Administração

II Seminário Nordeste da Rede
Brasileira de Monitoramento e
Avaliação
Congresso Estatuinte
Videoconferência “Controle
Social e Terceirização na
Administração Pública”

RESPONSÁVEL

CH

PERÍODO

EQUIPE

SAEB/UEFS

16

20 e 21/02/2014

Alessandra Barros e
Edenilta Cerqueira

SAEB/UEFS

16

03/04/2014

Carlos Vilas Boas,
Edenilta Cerqueira

FLEM

28

26 a 30/05/2014

Edenilta Cerqueira

SAEB

08

18/08/2014

Alessandra Barros

TCU/Instituto
Serzedello Corrêa

30

25/08/2014 a
19/09/2014

Alessandra Barros

SEPLAN

12

28 a 29/08/2014

Alessandra Barros

UEFS

48

08 a 13/09/2014

Carlos Vilas Boas

TCE/BA

08

16/09/2014
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Alessandra Barros,
Carlos Vilas Boas,
Edenilta Cerqueira

Videoconferência “A Nova
Contabilidade Pública: Aspectos
práticos”

TCE/BA

08

02/10/2014

Alessandra Barros,
Carlos Vilas Boas,
Edenilta Cerqueira

UEFS/PROAD

04

03/11/2014

Carlos Vilas Boas

Curso Formação de Agenda no
Ciclo das Políticas Públicas

SAEB

54

Videoconferência “O controle
da Administração Pública pelo
Tribunal de Contas e seus
respectivos instrumentos de
fiscalização”

TCE-BA

08

05/11/2014

Edenilta Cerqueira

Seminário “Desenvolver
Pessoas”

UEFS/GRH

8

25/11/2014

Carlos Vilas Boas

Elaboração de Programas de
Auditoria

CONSULTRE

28

25 a 28/11/2014

Edenilta Cerqueira

Organização de Arquivos
Administrativos

UEFS/GRH

20

09, 11, 12, 16 e
17/12/2014

Carlos Vilas Boas,
Edenilta Cerqueira

Oficina de Especificação e
Catalogação de Materiais

03 a 07/11/2014 e
Alessandra Barros
de 17 a 21/11/2014

Fonte: UEFS/AUDICON, 2014.

No decorrer dos trabalhos, a AUDICON, visando consolidar sua atuação orientativa e preventiva,
bem como buscando atender às necessidades da instituição em consonância com os objetivos a que se
propõe, vem, gradativa e continuamente, implementando sua atuação por meio do aprimoramento
qualitativo das ações de auditoria de controle interno e das técnicas e métodos de trabalho. Assim,
cumpre suas competências regimentais, estabelecidas para o exercício de 2014 no instante em que
auxiliou a UEFS na consecução de seus objetivos institucionais, ao sugerir melhorias nos controles
internos administrativos, contribuindo 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

CONTRATOS

A UEFS encerrou o ano de 2014 com um montante de 212 contratos em vigor, com um valor
total alocado no orçamento da instituição de R$ 43.979.678,36 (quarenta e três milhões, novecentos
e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 36.912.063,30
(trinta e seis milhões, novecentos e doze mil, sessenta e três reais e trinta centavos) destinados
aos serviços de limpeza, vigilância, energia elétrica, telefonia, manutenção de equipamentos, entre
outros, e R$ 7.067.615,06 (sete milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e seis centavos)
para garantir o desenvolvimento de ações acadêmicas da universidade.
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Há o destaque para as atividades de acompanhamento e assessoramento realizadas pela
GELIC, que, por meio de cursos de capacitação disponibilizados à sua equipe de colaboradores,
presta suporte aos demais setores da UEFS, desde a elaboração das minutas de contrato e Cartilha
para Gestores e Fiscais de contratos até a execução financeira e orçamentária, esta por meio do
controle das despesas e do saldo dos contratos.

TABELA 46 – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS EM VIGOR 2014
CONTRATO

Nº

OBJETO

VALOR (R$)

COELBA

S/N

Fornecimento de energia elétrica Grupo B – Baixa
Tensão (Biblioteca Infantil, UEFS – Santo Amaro,
UEFS – Xavante, Clínica Odonto Luz Fraternidade,
Clínica Odonto Harmonia)

COELBA

3516/
CCO/06/2012

Regular o fornecimento de energia elétrica. (CSU –
unidade consumidora 8792488)

COELBA

3536/
CCO/09/2012

Regular o fornecimento de energia elétrica. (CUCA/
Observatório Antares/Horto Florestal/Campus
UEFS)

CORREIOS

9912338676

Prestação pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) de serviço e venda de produtos que
atendam às necessidades da contratante

200.000,00

EMBASA

051/2013

Prestação de serviços de abastecimento de água e/
ou esgotamento sanitário

314.106,86

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

016/2013

Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP)

117.217,92

TELEMAR NORTE LESTE S.A.

035/2012

Prestação de Serviço Fixo Comutado (STFC)
– Modalidade Longa Distância Nacional e
Internacional (LDN/LDI)

226.561,19

TELEMAR NORTE LESTE S.A.

044/2013

Prestação do serviço de telefonia fixo comutado
modalidade local

Isabel Fróes Modercin

001/2013

Serviços especializados de consultoria no
Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade e
Sustentabilidade

60.000,00

RAIMUNDO ABÍLIO LOUREIRO
PROCÓPIO FERREIRA

057/2013

Serviços especializados de consultoria na Assessoria
Técnica de Recursos Humanos

62.000,00

THIAGO MOTA CARDOSO

002/2013

Serviços especializados de consultoria no
Núcleo de Pesquisa em Ambiente, Sociedade e
Sustentabilidade

60.000,00

CONSTRUTORA OTAMERCA LTDA
– EPP

017/2013

Obra civil de construção do Laboratório de
Caracterização Estrutural (LACES)

395.007,00

CONSTRUTORA OTAMERCA LTDA
– EPP

056/2013

Prestação de serviços de obra civil de reforma de
salas de aula e sanitários do campus

190.053,06

AVANT SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA

052/2013

Prestação dos serviços de transporte para a UEFS

42.370,12

116.385,50
4.101.897,24

1.318.701,60

637.200,00

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
TRANSPORTE LTDA

006/2012

Fretamento de veículo para atender a UEFS no
transporte de servidores (SSA-FSA-SSA), viagens
de campo do programa de graduação e viagens
acadêmicas (Ensino, Pesquisa e Extensão) ou para
eventos

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
TRANSPORTE LTDA

041/2009

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

3.080.767,60

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA
TRANSPORTE LTDA

023/2011

Serviços de locação de veículo de passageiro (Lote
1)

1.838.841,25

168

2.556.498,60

S S VIVER TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA

038/2013

Fornecimento
de
passagens
intermunicipais e interestaduais

067/2013

Prestação de serviços de agenciamento de
viagens por meio de ferramenta on-line de
autoagendamento (selfbooking), disponibilizados
pela Administração Central, neles compreendidos
os de assessoramento, programação, montagem
de roteiros, cotação, reserva, marcação, emissão,
remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso
com a entrega de bilhetes de passagens aéreas
nacionais e internacionais

2.870.784,80

AUDREY CABRAL FERREIRA DE
OLIVEIRA

S/Nº

Imóvel sito à Rua Humberto de Campos, 135,
Centro, Feira de Santana – Bahia, destinado ao
funcionamento do Serviço de Atendimento Judiciário
(SAJ – UEFS)

34.540,80

GILSON PEREIRA

S/N

Locação do imóvel urbano não residencial, situado à
Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.510, Queimadinha,
Feira de Santana/BA

206.398,56

S S VIVER TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA

terrestres,

IVAN DE MATOS E SILVA

045/2012

Confecção de faixas em tecido morim, na cor
branca, com 0,80 cm de medida vertical e pintura
em policromia

ACMAV ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA

047/2012

Prestação de serviços de conservação e limpeza por
posto de serviço

AGROWAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

020/2013

ALÔ COOPERATIVA DE RÁDIO
TÁXI DE FEIRA DE SANTANA –
ALÔCOOPTAX

049/2013

ANSILTO LAVANDERIA LTDA – ME

033/2011

Aquisição de suprimentos agrícolas
Prestação de Serviços de táxi, a fim de atender a
demanda do Programa TOPA

600.000,00

33.796,00
8.232.118,52
318.530,09
5.600,00

Serviços de lavagem e higienização de peças de
tecido da UEFS

76.734,93

Serviços de manutenção do Sistema Integrado de
Bibliotecas (sistema Pergamum)

35.556,00

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA – APC

S/N

AUTO SERVICE RADIADORES E
SERVIÇOS LTDA

053/2010

Manutenção preventiva e corretiva e de reparo,
com reposição de peças e/ou acessórios em veículos
movidos a álcool e gasolina

301.758,08

BDS – EMPRESA BAHIANA DE
CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME

030/2010

Prestação de serviços de limpeza e destinação final
de detritos oriundos de fossas sépticas, caixas de
inspeção e caixas de gordura

776.134,25

C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LTDA

029/2012

Prestação de serviços de hospedagem com café da
manhã, almoço, lanche e jantar, para atender aos
cursos de formação do Programa TOPA

1.129.237,31

001/2010

Serviços de hospedagem de acordo com
as especificações e obrigações constantes
do
Instrumento
Convocatório.
(CONTRATO
181/2008-FORMAÇÃO DE PROFESSORES)

1.008.000,00

020/2012

Contratação de empresa especializada para
fornecimento de 7 (sete) tipos de lanches (servidos
no turno da manhã, tarde ou noite) para atender
demandas da UEFS, conforme especificações e
obrigações constantes do Instrumento Convocatório,
com as condições previstas neste contrato e na
proposta de preços apresentada pela contratada

488.580,00

CCA COMUNICAÇÃO E
PROPAGANDA LTDA

047/2009

Prestação serviços publicidade, como: estudo,
criação/concepção, execução e distribuição
campanhas e peças publicitárias, elaboração marcas,
expressões de propaganda, logotipos e outros
elementos de comunicação visual

1.500.000,00

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S. A.

046/2011

Contrato de seguro de vida em grupo para servidores
da UEFS

415.293,00

C. SANTANA EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LTDA

C. DE ALMEIDA RIOS – ME
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025/2013

Prestação de serviços terceirizados de suporte
administrativo e operacional a prédios públicos –
Lote 02

389.098,80

CONSÓRCIO TELEMAR
NORTE LESTE S/A – SOLUTIS
TECNOLOGIAS LTDA

042/2012

Prestação de serviços de telecomunicações, por
empresa especializada, para atender à demanda de
serviços de comunicação digital dentro do âmbito
da Administração Pública do Estado da Bahia e
organizações afins, direta e indireta, disponibilizando
infraestrutura corporativa de comunicação de dados,
voz e vídeo, serviços de operação, gerenciamento e
manutenção dos recursos de TIC, denominada Rede
Governo III (RG-III), para a região metropolitana de
Salvador e o interior do Estado da Bahia

130.498,01

CONSULTEC – CONSULTORIA
EM PROJETOS EDUCACIONAIS E
CONCURSOS LTDA.

061/2013

CORDEIRO E MELO COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

052/2010

Manutenção preventiva e corretiva e de reparo,
com reposição de peças e/ou acessórios em
veículos movidos a diesel

1.229.561,00

CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

023/2013

Prestação de serviços terceirizados de suporte
administrativo e operacional a prédios públicos

5.588.509,07

DEVIDES & VIANA LTDA

035/2013

Aquisição de equipamento para manutenção das
centrais de ar condicionado

DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA

001/2009

Serviço de locação de central telefônica

1.725.863,62

EGBA

032/2012

Publicação dos Atos Oficiais

1.050.000,00

EGBA

030/2012

Serviços gráficos, tais como: seleção de cores,
plastificação capas, editoração eletrônica e
produção de livros, revistas, jornais e quaisquer
outros trabalhos de impressão gráfica que venham
a surgir

1.500.000,00

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
S.A.

025/2008

Manutenção preventiva e corretiva do elevador
localizado no prédio da Administração Central da
UEFS

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA
E A EXTENSÃO

059/2009

Prestação de serviço de importação por conta e
ordem, pela Contratada, para aquisição no mercado
externo de materiais, equipamentos e insumos
destinados à pesquisa

6.000.000,00

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

045/2011

Contrato de seguro de vida em grupo para discentes
da UEFS

63.756,00

GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA

034/2011

Fornecimento de coffee break para atender à
demanda da UEFS

GELATERIA ITALIANA COMÉRCIO
DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDAME

042/2013

Contratação de empresa especializada para
fornecimento de lanches para o ProSel 2013.2 e
2014.1

166.981,50

GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME

009/2012

Prestação de serviço de confecção e fornecimento
de bolsas para atender aos diversos eventos
promovidos pela UEFS

164.027,50

GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME

010/2012

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

71.625,00

GP COMÉRCIO ATACADISTA E
SERVIÇOS LTDA ME

002/2014

Aquisição de papel higiênico e papel toalha,
conforme Lote 02

EMPRESA GRÁFICA NUNES
AZEVEDO LTDA

065/2013

Prestação de serviços gráficos

GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME

018/2013

Locação de sistema de som para formaturas e
demais eventos

147.744,00

IMAGEM EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA – EPP

066/2013

Serviços de impressão e reprografia, com operador

885.672,00

C.M.S CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
E SERVIÇOS LTDA-ME

Serviços especializados em elaborar e reproduzir
provas inéditas do ProSel 2014.1
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239.800,00

35.100,00

64.220,85

1.359.523,20

114.600,00
21.840,00

JERDEVAL ARAÚJO SENA – ME

041/2011

Contratação de empresa para serviço de prótese
dentária

JMH GRÁFICA E EDITORA LTDA –
ME

032/2011

Contratação de empresa especializada para
confecção de banners para atendimento da
demanda da UEFS

LC EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA – ME

009/2011

Contratação de empresa especializada para
prestação dos serviços de copa e cozinha na UEFS e
algumas unidades extracampus

LICICOM COMÉRCIO E ASSESSORIA
LTDA – ME

008/2013

Aquisição de livros nacionais e estrangeiros
destinados aos cursos de graduação e pósgraduação da UEFS, conforme Lotes 17 e 18

LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO-DEOBRA E SERVIÇOS LTDA

005/2012

Prestação de serviços de suporte à administração
de edifícios públicos – manutenção

LUCIENE PLÁCIDO SILVEIRA DE
OLIVEIRA ME

007/2012

Contratação de empresa especializada para
fornecimento de arranjos de flores naturais

M CERQUEIRA & CIA LTDA – ME

044/2012

Confecção de placas de homenagem em metal.

058/2009

Locação de iluminação ambiente e cênica da UEFS
para solenidades, formaturas e demais eventos, por
dois períodos de sessenta dias cada, e locação de
iluminação cênica para o CUCA e outros eventos da
UEFS no período de um ano

1.235.411,37

MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO
LTDA

001/2012

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

82.000,80

MENEGAZZO COMÉRCIO DE
PRODUTO DE LABORATÓRIO LTDAME

060/2013

Aquisição de álcool etílico em gel e líquido

104.592,00

MIRIAM OLIVEIRA DE JESUS

021/2010

Prestação de serviços para fornecimento de gêneros
alimentícios, material de limpeza e higiene pessoal
com à UEFS

340.164,93

MULTIAUTOMAÇÃO COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

015/2013

Aquisição de detectores de metais para a
Coordenação de Seleção e Admissão

26.139,00

MULTISUPRIMENTOS
SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO E INFÓRMATICA
LTDA-EPP

012/2013

Aquisição de scanners, conforme Lote 01

4.540,00

PLÍNIO AZEVEDO DOS SANTOS –
ME

022/2013

Prestação de serviço de reforma de cadeiras, mesas,
sofás e bancos pertencentes aos diversos setores
da UEFS

5.600,00

POLIGRAPH SISTEMAS E
REPRESENTAÇÕES LTDA

054/2010

Fornecimento solução corporativa e integrada
para a informatização da gestão de processos
administrativos UEFS

4.312.463,26

POUSADA E HOTEL QUEIROZ LTDA
– ME

031/2011

Serviços de hospedagem com café da manhã,
de acordo com as especificações e obrigações
constantes do instrumento convocatório

551.700,00

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA
– PRODEB

001.11.65.PS.1

Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC)

900.000,00

MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA
– ME

PUPO RESTAURANTE E COZINHA
INDUSTRIAL LTDA – ME

027/2013

Concessão remunerada de uso do espaço físico
do RU/UEFS para preparação e fornecimento
de refeições (café da manhã, almoço e jantar)
no Sistema Bandejão, a estudantes e servidores
técnicos e docentes, além de visitantes no RU

RADIONET LTDA – EPP

019/2013

Prestação de serviços de rastreamento de veículos
via satélite (GPS), com propósito de gerenciar e
monitorar os veículos que integram a frota da UEFS
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283.080,00
99.330,29

1.535.781,86

56.670,00
8.438.404,03
150.000,00
3.881,25

4.087.666,00

77.405,68

Rede Interativa de Comércio
Informática e Comunicações Ltda
– MALAGUETA NET

039/2012

Prestação de serviço dedicado à rede Internet da
contratante, pela contratada, por meio de banda
larga para o Campus Avançado de Lençóis, para
demandas acadêmicas e administrativas do referido
campus

RENOVAÇÃO COMÉRCIO DE
SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA

045/2008

Recarga de cartuchos e toners

444.600,00

RESTAURANTE BERNARDO´S LTDA
– ME

015/2012

Contratação de empresa especializada para
fornecimento de alimentação (almoço e jantar),
serviços de buffet para autoridades, docentes,
servidores e eventuais colaboradores convidados
pela UEFS, provenientes de outros municípios,
Estados da Federação ou de outros países, bom
como discentes (internos e externos) participantes
de eventos promovidos pela UEFS

914.160,00

RIMAP COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE MADEIRAS E
MATERIAIS INDUSTRIAL LTDA – ME

062/2013

Confecção e instalação de móveis planejados para o
Museu de Zoologia

150.000,00

RIMAP COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE MADEIRAS E
MATERIAIS INDUSTRIAL LTDA – ME

064/2013

Confecção e instalação de móveis planejados para o
Laboratório de Informática do programa Proforma

18.999,96

RMO CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA

013/2010

Serviço Manutenção e Suporte, conforme descrito
no “Anexo 1”, ao software aplicativo SAGRES
ACADÊMICO – inclui os submódulos de controle de
graduação e pós-graduação – doravante chamado
Módulo

1.515.668,03

STAFF CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA-ME

026/2013

Prestação de serviços terceirizados de suporte
administrativo e operacional a prédios públicos –
Lote 03

1.205.212,80

TERIVA SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA

048/2013

Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de suporte operacional do ambiente
de Tecnologia da Informação (TI) baseado na
Information Technology Infrastructure Library
(ITIL), suporte operacional ao usuário final de
informática, manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de TI instalados, expansão
e manutenção da infraestrutura de rede em
cabeação estruturada, englobando a utilização de
equipamentos e/ou softwares indispensáveis para
prestação dos serviços fim, conforme quantitativo
descrito na Tabela 1 do Termo de Referência, para
implantação do Projeto de Gestão e Integração
da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação da UEFS

1.150.881,12

TOTEN INFORMÁTICA EIRELI-ME

013/2013

Aquisição de Scanners, conforme Lote 02

VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA –
EPP.

046/2013

Aquisição e instalação de solução blade para
funcionamento da infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação da UEFS

917.690,00

WALDIR DE ARAUJO CASTRO
JUNIOR EIRELI

039/2013

Locação de sistemas de som, Lote 02, para
utilização no CUCA

181.121,60

WALDIR DE ARAUJO CASTRO
JUNIOR EIRELI

040/2013

Locação de sistemas de som, Lote 01, para
utilização na UEFS

362.243,20

COELBA – UEFS/08/HSU/2014

UEFS/08/
HSU/2014

Fornecimento de energia elétrica – Estrutura
Tarifária Horossazonal Verde

COELBA – UEFS/06/CV/2014

UEFS/06/
CV/2014

Regular o fornecimento de energia elétrica. (CSU –
unidade consumidora 8792488)
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20.880,00

34.000,00

3.524.332,40
101.589,66

063/2014

Contratação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva e de reparo, com reposição eventual
de peças acessórios e lubrificantes, condicionada a
esta a previa aprovação de orçamento específico,
nas centrais de ar condicionado, condicionador(es)
de ar e demais equipamentos de climatização,
pertencentes à UEFS, distribuídos em seu campus e
unidades extracampus

472.840,00

DEYBE REYNOLDS ARGÔLO LIMA

060/2014

Laboratório de Performance e Apreciação Musical
I e II para adolescente/adulto, Musicalização I e II
para criança de 7 a 11 anos e Musicalização III e IV
para criança de 7 a 11 anos

17.388,00

GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA – EPP

005/2014

Publicação de serviços de publicação de avisos de
licitação da UEFS

104.662,80

J DE ALMEIDA RIOS – EPP

069/2014

Fornecimento de lanches, de acordo com as
especificações e obrigações constantes do
instrumento convocatório

488.290,00

059/2014

Prestação de serviços terceirizados de suporte
administrativo e operacional a prédios públicos
conforme Lote 02, de acordo com as especificações
e obrigações constantes do instrumento
convocatório, especialmente as disposições
da Seção B, que integram este instrumento na
qualidade de Anexo 1, e as constantes da proposta
de preços apresentada pela contratada, que integra
este instrumento na qualidade de Anexo 2

389.098,56

PAULO DE OLIVEIRA MATOS

096/2014

O locador dá em locação à locatária o imóvel
residencial sito à Rua A, Casa 66, Conjunto Feira
VI, Feira de Santana/BA, com dois apartamentos,
destinados ao funcionamento da Casa do Professor

12.643,02

PEDRO SILVA DA PAIXÃO JUNIOR

064/2014

Instrumento I, II, III e IV e Musicalização III e IV para
adolescente e adulto

22.521,60

STUDIO ARGOLO ANTIGUIDADES E
RESTAURAÇÕES LTDA

074/2014

Restauração de 95 obras de arte que compõem o
acervo do Museu Regional De Arte (MRA) da UEFS

113.188,49

TEMPCOOL CLIMATIZAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO LTDA – ME

072/2014

Prestação de serviços de instalação de
condicionadores de ar tipo split, com fornecimento
de material necessário à instalação, para a UEFS nas
unidades do campus e extracampus

TOTAL LOCAÇÃO LTDA ME

022/2009

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

1.745.671,37

068/2014

Fornecimento de softwares para virtualização de
servidores, com prestação de serviços de suporte,
atualização e upgrades, a ser instalado nos
servidores da UEFS

124.945,00

VCE DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

001/2014

Aquisição de papel higiênico e papel toalha,
conforme Lote 01, de acordo com as especificações
e obrigações constantes do instrumento
convocatório, especialmente as disposições
da Seção B, que integram este instrumento na
qualidade de Anexo 1, e as constantes da proposta
de preços apresentada pela contratada, que integra
este instrumento na qualidade de Anexo 2

159.900,00

RIBEIRO MENDES ENGENHARIA
LTDA – EPP

095/2014

Contratação emergencial para reforma do CUCA

488.881,47

SONIA MARIA TAVARES
RODRIGUES DE MELO
MASCARENHAS

007/2014

Serviços especializados de consultoria e assessoria

ZCR INFORMATICA LTDA

099/2014

Serviço de engenharia

OFICCE 2 LTDA – ME

076/2014

Livros, mapas e outras publicações

CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO
LTDA – EPP

MAXIMA SERVIÇOS LTDA ME

VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA –
ME
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40.000,00

56.400,00
479.950,00
26.000,00

OFICCE 2 LTDA – ME

075/2014

Aquisição de livros nacionais destinados aos cursos
de Graduação em Direito da UEFS

96.450,00

JR DA SILVA EVENTOS ESERVIÇOS
– ME

098/2014

Serviços de decoração em malha para o Auditório
Central da UEFS ou outro local designado pelo
Cerimonial Universitário

40.999,50

ESM CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA

089/2014

Obras civis de execução de cobertura da Quadra 1
do Parque Esportivo da UEFS

402.069,52

ESM CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA

093/2014

Obras civis de fornecimentos e instalação de gradis
no campus da UEFS

64.626,45

NORTE VIDROS SHOPPING LTDA
– ME

094/2014

Recuperação de brises da UEFS

SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES.
E PROT. RADIOL. S/C LTDA

097/2014

Serviços de dosimetria de radiação

UNITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME

090/2014

Serviços de confecção e instalação de persianas no
campus e extracampus da UEFS

54.000,00

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA
E PREVIDENCIA S/A

100/2014

SEGUROS

11.868,00

HOTEL ACALANTO LTDA – EPP

106/2014

Prestação de serviço de hospedagem com café
da manhã em hotel categoria C (equivalente a 3
estrelas), situado na área urbana da cidade de
Feira de Santana/BA, para atender a eventuais
colaboradores convidados pela UEFS, provenientes
de outros municípios, estados ou de outros países

214.200,00

JANILLE DOS SANTOS TEIXEIRA

114/2014

Credenciamento para os serviços na categoria I,
especificamente para o instrumento violino, para o
Grupo de Câmara a atuar no CUCA

6.624,00

WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE
HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI

115/2014

Aquisição de hipoclorito de sódio

AMA EMPREITEIRA LTDA – ME

067/2014

Prestação de serviços de obra civil de reforma de
prédio no CSU para implantação do ambulatório de
Saúde da UEFS

111/2014

Serviços especializados de consultoria no projeto
Mapeamento de Experiências Socioambientais
Voltadas à Sustentabilidade no Estado da Bahia,
financiado pela Secretaria Estadual do MeioAmbiente (SEMA)

27.500,00

107/2014

Serviços especializados de consultoria no projeto
Mapeamento de Experiências Socioambientais
Voltadas à Sustentabilidade no Estado da Bahia,
financiado pela Secretaria Estadual do MeioAmbiente (SEMA)

27.500,00

057/2014

Instrumento I e II para criança de 7 a 11 anos,
Instrumento V e VI para criança de 7 a 11 anos,
Laboratório de Performance e Apreciação Musical
I e II para adolescente/adulto, Laboratório de
Performance e Apreciação Musical I e II para criança
de 7 a 11 anos, Musicalização I e II para criança de
7 a 11 anos e Musicalização III e IV para criança de
7 a 11 anos

34.776,00

FILLIPE AZEVEDO ARAÚJO

102/2014

Credenciamento para os serviços na categoria
1, especificamente para o instrumento flauta
transversal, para o grupo de Câmara a atuar no
CUCA

6.624,00

DJONES MIRANDA DA SILVA

105/2014

Credenciamento para os serviços na categoria 1,
especificamente para o instrumento clarineta, para
o grupo de Câmara a atuar no CUCA

6.624,00

RAFAELA SOUSA GONÇALVES

SINTIA ARAUJO CARDOSO

CAROLINE DOS SANTOS LOPES
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179.294,23
403,20

23.511,80

309.051,60

NEEMIAS NASCIMENTO DA CRUZ

101/2014

Credenciamento para os serviços na categoria 1,
especificamente para o instrumento violino, para o
grupo de Câmara a atuar no CUCA

6.624,00

BRK – SEGURANÇA INTEGRADA
LTDA

077/2014

Serviço de vigilância e segurança patrimonial para
atendimento ao campus universitário, extracampus
e campi avançados

11.863.727,62

WANDER CLAUDINO

103/2014

Credenciamento para os serviços na categoria 1,
especificamente para o instrumento violoncelo,
para o Grupo de Câmara a atuar no CUCA

6.624,00

TAINARA NUNES MARQUES PINHO

104/2014

Credenciamento para os serviços na categoria 1,
especificamente para o instrumento viola, para o
Grupo de Câmara a atuar no CUCA

6.624,00

ROGERIO RAMOS DE OLIVEIRA –
ME

117/2014

Prestação de serviços por parte da contratada, na
confecção de carimbos para a UEFS

5.475,00

MVS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
– ME

113/2014

Instalação de placas de identificação para campus e
unidades extracampus da UEFS

6.266,00

CONSULTEC CONSULT. EM PROJ.
EDUCAC. E CONC. S/C

118/2014

Prestação do serviço de empresa especializada em
elaborar e reproduzir provas inéditas dos processos
seletivos para acesso ao Ensino Superior de 2015.1
e 2015.2

449.500,00

GELATERIA ITALIANA COMERCIO
DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA

120/2014

Fornecimento de lanches para os processos
seletivos de acesso ao Ensino Superior

109.000,00

108/2014

Fornecimento de licença e instalação de solução
de segurança e antivírus para servidores, estações
de trabalho fixas e móveis nas plataformas Intel e
AMD, instalados na rede de computadores da UEFS

143.800,00

DAMOVO DO BRASIL S/A

119/2014

Aquisição de uma solução de rede local para
a Universidade Estadual de Feira de Santana
englobando equipamentos, instalação e
configuração

CONCEIÇÃO MARIA MARTINS

079/2014

Termo de Credenciamento para os serviços na
Categoria I, para a realização de Oficina de Yoga

MARIA DAS GRAÇAS
MASCARENHAS

080/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Artesanato

7.948,80

GUSTAVO SANTOS NERY

085/2014

Termo de Credenciamento para os serviços na
Categoria I, para a realização de Oficina de Teatro

7.948,80

ANETE BARRETO VILA NOVA

082/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Artesanato

7.948,80

RENÊ ROGÉRIO SOUZA DA SILVA

086/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Treinamento de Força

23.846,40

CARLA ROSA DOS SANTOS

078/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Hidroginástica

7.948,80

DARCILENE SOUZA SANTOS

083/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Flexibilidade/Alongamento

7.948,80

LUIS CARLOS NUNES TORRES

087/2014

Termo de Credenciamento para os serviços
na Categoria I, para a realização de Oficina de
Informática Básica

15.897,60

JOSE JORGE SANTANA DAS NEVES

088/2014

Termo de Credenciamento para os serviços na
Categoria I, para a realização de Oficina de Dança
de Salão

23.846,40

CLEANDRO ANTONIO GOMES DOS
REIS JUNIOR

084/2014

Termo de Credenciamento para os serviços na
Categoria I, para a realização de Oficina de Dança
de Pilates

7.948,80

PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES
PARA INFORMATICA LTDA
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2.588.500,00

15.897,60

ANTONIO PAOLILLO DANTAS
JUNIOR

081/2014

Credenciamento para os serviços na Categoria I,
para a realização de Oficina de Dança de Pilates

7.948,80

DAIANA DOS SANTOS FLAUSINO

059/2013

Intérprete de Libras do curso de Letras Vernáculas

8.700,00

DJENNYPHER ALAYR SOUZA
MAXIMO

058/2013

Prestação de serviços de intérprete de Libras

5.598,00

CONSTRUTORA OTAMERCA LTDA
EPP

043/2013

Prestação de serviços de obra civil de conclusão das
salas de aula do programa Proforma

106.842,03

KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA – EPP

054/2013

Fornecimento e instalação de móveis planejados do
Labotec III no campus da UEFS

51.900,00

PAULO DE OLIVEIRA MATOS

009/2013

O locador dá em locação à locatória o imóvel
residencal, com 2 apartamentos, destinados ao
funcionamento da Casa do Professor

21.923,64

OFFICE 2 LTDA – ME

045/2013

Aquisição de livros nacionais destinados aos cursos
de graduação do Proforma da UEFS

29.500,00

PAULO DE OLIVEIRA MATOS

006/2014

O locador dá em locação à locatária o imóvel
residencial sito à rua A, Casa 66, Conjunto Feira
VI, Feira De Santana/BA, com dois apartamentos,
destinados ao funcionamento da Casa do Professor

12.643,02

ROAL INDUSTRIA METALURGICA
LTDA

061/2014

Aquisição de cadeiras de escritório, conforme Lote
01

64.999,20

071/2013

Aquisição de livros nacionais, Lote 03, de acordo
com as especificações e obrigações constantes
no instrumento convocatório, especialmente
as disposições da Seção B, que integram este
instrumento na qualidade de Anexo 1, e as
constantes na proposta de preços apresentada
pela contratada, que integra este instrumento na
qualidade de Anexo 2

18.936,50

FRANCISCO ANTONIO BRITO
SANTANA – ME

003/2014

Contratação da empresa especializada em obra
civil para reforma do Campus Avançado de Lençóis,
de acordo com as especificações e obrigações
constantes do Termo de Referência

114.170,89

COMPETI COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA – ME

062/2014

Aquisição de cadeiras de escritório, conforme Lote
03

51.975,83

JUCIARA COSTA DA FONSECA RIOS

008/2014

Serviços de intérprete de Libras para
acompanhamento da aluna Ana Paula Santana
Conceição, do curso de Letras Vernáculas

10.800,00

ALOCOOPTAXI ALO COOPERATIVA
DE RADIO TAXI

065/2014

Prestação de serviços de taxi, a fim de atender a
demanda do Programa TOPA

5.600,00

ANDERSON NASCIMENTO DA
SILVA

022/2014

Oficina de Contrabaixo

7.948,80

ANTONIA LÚCIA BAHIA DA COSTA

019/2014

Oficina de Técnica Vocal

15.897,60

ANDRÉIA FÁBIA SANTOS

024/2014

Oficina de Iniciação em Teatro para adolescentes
de 12 a 17 anos, Oficina de Iniciação em Teatro
para alunos a partir dos 17 anos, Oficina de
Desenvolvimento e Aprofundamento em Sistema de
Teatro para alunos a partir dos 17 anos, Oficina de
Pesquisa em Teatro: Performace em Teatro e Teatro
Adolescente: Construção De Personagens

19.872,00

ANTONIO EVALDO BARBOZA
MACHADO

027/2014

Oficina de Violão Popular

15.897,60

ARTUR COSTA CRUZ JUNIOR

013/2014

Realização de Oficinas de: Instrumento I e II para
adolescente/adulto e Instrumento III e IV para
criança de 7 a 11 anos e Violino para Grupo de
Câmara

17.388,00

AVELINA MARIA BITTENCOURT
MARELIN

029/2014

Oficina de Desenho Básico de Observação

DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS
E LIVROS LTDA
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6.624,00

CONSULTEC CONSULT. EM PROJ.
EDUCAC. E CONC. S/C

071/2014

Prestação do serviço de empresa especializada em
elaborar e reproduzir provas inéditas do ProSel
2014.2

CLARISSA MOREIRA DE MACEDO

058/2014

Outras Subáreas: Escrita Criativa

DANIELA DA SILVA CERQUEIRA

048/2014

Laboratório de Performance e Apreciação Musical
I e II para adolescente/adulto e Musicalização I e II
para adolescente/adulto

13.248,00

DANIEL COSTA OLIVEIRA

011/2014

Instrumento I, II, III e IV para adolescente/adulto
e Oficina de Flauta Transversal para o Grupo de
Câmera

19.872,00

DENISE MARIA ALMEIDA CHAVES

026/2014

Desenvolvimento de Técnicas Básicas em Teatro
para Adolescente de 12 a 17 anos. Iniciação em
Teatro para Adolescente de 12 a 17 anos e de
Iniciação em Teatro para Alunos a Partir dos 17 anos

18.547,20

DOMINGOS FIGUEREDO NETO

034/2014

Oficina de Projeto Social

ELISAMA DA SILVA ALMEIDA

033/2014

Oficina Preparatória para Noções Básicas de Ballet
Clássico 1 e 2 (Vespertino) e Técnicas do Ballet
Clássico Nível 1 (Vespertino)

GEISIEL GOMES SANTOS

015/2014

Oficina de Mosaico Básico

6.624,00

GEORGE DE LIMA SILVA

037/2014

Oficina de Arte Básica para criança

9.936,00

GILDO DE ARAÚJO NOVAIS

014/2014

Oficina de Acordeom

7.948,80

ISABEL CRISTINA DE BRITO
VELOSO

016/2014

Oficina de Técnicas do Ballet Clássico Nível 1
(Matutino) e Técnicas do Ballet Clássico Nível 2
(Matutino)

7.948,80

IVE-ANNE CASTRO STANCHI

030/2014

Oficina de Iniciação em Teatro para crianças de 7 a
11 anos

19.872,00

JOÃO NILO DIAS SILVA

035/2014

Realização de oficinas de: Instrumento I e II para
adolescente/adulto e Instrumento III e IV para
adolescente/adulto

11.592,00

JORGE ABEL GALEANDO

049/2014

Oficina de Pintura Básica

JOSÉ AURELIANO LEITE PAES

009/2014

Oficina de Ioga

JOSÉ FERNANDO SOUZA ARAÚJO

031/2014

Iniciação em Teatro para alunos a partir dos 17
anos e de Desenvolvimento e Aprofundamento em
Sistema de Teatro para alunos a partir dos 17 anos

JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS

012/2014

Oficina de Teclado

MARCOS DE OLIVEIRA CERQUEIRA

020/2014

Técnicas do Ballet Clássico Nível 3 e 4 (Vespertino) e
Técnicas do Ballet Clássico Nível 5 (Vespertino)

MANOEL DA SILVA CARVALHAL
FILHO

055/2014

Oficina de Apreciação Popular e de Violão Popular

13.248,00

MARCILENE DOS SANTOS COSTA

044/2014

Iniciação em Teatro para Adolescente de 12 a 17
anos, Iniciação em Teatro para alunos a partir dos
17 anos e de Iniciação em Teatro para Crianças de
11 a 12 anos

13.248,00

MARIA BEATRIZ FERREIRA
VASCONCELOS

045/2014

Oficina de Dança Tribal

MARISTELA LIMA FONTES

023/2014

Realização de oficinas de: Técnicas de Ballet Clássico
Nível 2, Técnicas do Ballet Clássico Nível 3, Técnicas
do Ballet Clássico Nível 4, Técnicas do Ballet Clássico
Nível 5 e Ballet Adulto

MITSUYANA BORGES MATSUMO
CARVALHO

047/2014

Oficina de Dança do Ventre

9.273,60

MICHELLE DÓLIVEIRA RIBEIRO

017/2014

Realização de oficinas de: Introdução à Dança,
Preparatória para Noções Básicas de Ballet Clássico
1 e Preparatória para Noções Básicas de Ballet
Clássico 2

8.694,00

LAELTON OLIVEIRA DOS SANTOS
GUIMARÃES

043/2014

Oficina de Iniciação em Teatro para Adolescente de
12 a 17 anos

3.974,40
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180.000,00
6.624,00

5.299,20
15.235,20

6.624,00
10.598,40
9.936,00
13.248,00
8.694,00

7.948,80

14.490,00

LEONES DOS SANTOS
NASCIMENTO

018/2014

Oficina de Bateria

19.872,00

LIVRARIA E DISTRIBUIDORA
MULTICAMPI LTDA

069/2013

Aquisição de livros nacionais, lotes 01 e 04

16.945,00

LUIZ CARLOS CERQUEIRA DA SILVA

036/2014

Realização de oficinas de Instrumento I e II para
adolescente/adulto, Instrumento III e IV para
adolescente/adulto e Clarineta para Grupo de
Câmara

14.490,00

RAIMUNDO ABILIO LOUREIRO
PROCOPIO FERREIRA

066/2014

Prestação de serviços especializados de consultoria
na Gerência De Recursos Humanos

31.000,00

ROBERTA DE PAULA BASTOS
SANTOS

028/2014

Realização de oficina de: Atividades Lúdicas através
da Dança para crianças de 4 anos (vespertino),
Atividades Lúdicas através da Dança para crianças
de 5 anos (vespertino), Introdução à Dança
(vespertino) e Jazz Dance (vespertino)

11.592,00

SARA MATOS BRASIL

054/2014

Oficina de Violoncelo para o Grupo de Câmara

SIMEIA DANIELE SILVA DO CARMO

046/2014

Realização de Oficinas de: Instrumento I e II para
criança de 7 a 11 anos, Instrumento I e II para
adolescente/adulto e Pianista Correpetidor

14.490,00

SIMONE GONÇALVES DA SILVA

050/2014

Realização de Oficinas de: Instrumento I e II para
criança de 7 a 11 anos, Instrumento III e IV para
criança de 7 a 11 anos, Instrumento V e VI para
criança de 7 a 11 anos, Instrumento I e II para
adolescente/adulto e Pianista Correpetidor

26.082,00

TANIA SILVA RODRIGUES DE
FREITAS

038/2014

Oficina de Iniciação em Teatro para alunos a partir
dos 17 anos

4.968,00

TATIANE ALVES RIBEIRO BARBOSA

021/2014

Oficina de Produção em Vídeo Básico

6.624,00

VINÍCIUS FERRAZ MORAES

040/2014

Oficina de Maestro/Coordenador – Grupo de
Câmera

11.923,20

ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA
– ME

091/2014

Aquisição de livros nacionais destinados ao curso de
graduação Licenciatura Plena Em Ciência Biológicas
do Proforma

54.886,00

BRUNO OLIVEIRA SOARES

042/2014

Instrumento III e IV para adolescente/adulto e
Instrumento V e VI para criança de 7 a 11 anos

11.592,00

CAROLINE Mª ALMEIDA DE ABREU
SILVA

039/2014

Realização de Oficinas de: Instrumento I e II para
adolescente/adulto, Instrumento III e IV para
adolescente/adulto, Instrumento I e II para criança
de 7 a 11 anos, Instrumento III e IV para criança de
7 a 11 anos, Instrumento V e VI para criança de 7 a
11 anos e Violino para o Grupo de Câmara

31.878,00

ALÉCIA GOMES DA SILVA MOTA

056/2014

Oficina de Coral I e II para adolescente/adulto

ALAN MOREIRA DE OLIVEIRA

032/2014

Coral I e II para adolescente/adulto, Instrumento I e
II para adolescente/adulto e Instrumento I e II para
criança de 7 A 11 anos

17.388,00

AMANDA LÚCIA DE ARAÚJO DE
QUEIROZ

051/2014

Instrumento I e II para adolescente/adulto e
Instrumento III e IV para criança de 7 a 11 anos

11.592,00

ADRIANO JULIO TAVARES ARAUJO

041/2014

Oficina de Karatê

ALEX ARAÚJO DA SILVA

053/2014

Projeto Social, Musicalização I e II para adolescente/
adulto e Musicalização I e II para criança de 7 a 11
anos

14.490,00

GEOVANE DA SILVA
MASCARENHAS

052/2014

Oficinas Avançadas de Teatro para crianças de
7 a 11 Anos, Oficinas de Desenvolvimento e
Aprofundamento em Sistema de Teatro para alunos
a partir dos 17 anos e Oficinas de Pesquisa em
Teatro: Dramaturgia Corporal

17.553,60

MARCELO DIAS LUZ E SILVA

025/2014

Instrumento III e IV para adolescente/adulto,
Instrumento V e VI para criança de 7 a 11 anos e
pianista correpetidor

17.222,40
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6.624,00

5.299,20

5.299,20

Prestação, por parte do contratado à universidade,
de serviços especializados de consultoria da
PROGRAD

PAULO RICARDO RIOS LEITE

068/2013

EGBA – TERMO DE CESSÃO
ZENAIDA

S/N

Reembolso de despesa e cessão – Zenailda de
Oliveira Novais Santana

-

EGBA – TERMO DE CESSÃO
ZOBEIDA

S/N

Reembolso de despesa e cessão – Zobeida de
Oliveira Novais Santana

-

S/N

Fornecimento Energia Elétrica Grupo B – Baixa
Tensão (Biblioteca Infantil, UEFS – Santo Amaro,
UEFS – Xavante, Clínica Odonto Luz Fraternidade,
Clínica Odonto Harmonia)

Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia
ROGÉRIO RAMOS DE OLIVEIRA –
ME
PRODEB – TERMO DE CESSÃO
RONALDO DE LIMA CARDOSO

004/2014

Serviço de confecção de carimbos para a UEFS

001.14.65.
RH.1

Este termo de cessão tem por objetivo colocar à
disposição do cessionário recursos humanos do
quadro de pessoal técnico e de informática da
cedente, para atendimento das necessidades de
tecnologias da informação e comunicação

48.000,00

54.400,84

6.944,68

120.367,34

110.316.537,87

TOTAL
Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2014.

A Subgerência de Contratos da UEFS é composta atualmente por 3 (três) servidores efetivos,
que cuidam da gestão financeira dos contratos e auxiliam os gestores/fiscais nos procedimentos
relativos aos contratos em geral.

CONVÊNIOS

A UEFS tem buscado constantemente a captação de recursos para o financiamento de projetos
nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste sentido, conta atualmente com 42 convênios
firmados com órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais, resultando, neste exercício,
em recebimento de recursos no montante de R$ 4.900.629,90 (quatro milhões e novecentos mil,
seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
Vale destacar o acompanhamento feito pela GELIC a todos os convênios vigentes e ao
trabalho de assessoramento aos 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 2014, em que os técnicos da GELIC participaram de cursos importantes
como o treinamento sobre o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo
Federal (SICONV).
A área de convênios da UEFS atualmente é composta por 3 (três) servidores efetivos, sendo:
1 (um) com carga horária de 40 horas e 2 (dois) com carga horária de 30 horas, que acompanham a
execução financeira e orçamentária dos convênios e auxiliam os coordenadores nos procedimentos
relativos aos convênios em geral.
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Ressaltamos ainda que, no ano de 2014, em decorrência do crescente aumento da demanda
pela área de convênios, fez-se necessária uma readequação das atividades internas desenvolvidas,
visando atender a esse aumento de demanda.

TABELA 47 – RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS FEDERAIS
CONVÊNIO

OBJETO

VALOR (R$)

CAPES – PARFOR – 162/2010

Formação inicial, na modalidade presencial, de
profissionais do magistério das redes públicas da
Educação Básica

157.043,80

CAPES – PROAP – 802111/2014

Formação de recursos humanos, a produção e o
aprofundamento do conhecimento nos cursos de pósgraduação stricto sensu ministrados pelas IES, no
âmbito do Programa de Apoio à Pós-Graduação

503.873,33

CAPES – PROEQUIP – 786820/2013

Apoiar a aquisição de equipamentos destinados
à melhoria da infraestrutura de pesquisa científica
e tecnológica nos programas de pós-graduação
recomendados pela CAPES, em conformidade com o
Plano de Trabalho

127.469,99

INCRA – 763232/2011

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

215.764,68

FINEP – 0429/11

Ampliação e consolidação da infraestrutura dos
laboratórios multiusuários da pós-graduação

283.000,00

TOTAL

1.287.151,80

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2014.

TABELA 48 – RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS
CONVÊNIO

OBJETO

VALOR (R$)

FAPESB – 001/2012

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

173.480,00

FAPESB – 008/2012

Fomento aos programas internos de pesquisa na UEFS por meio
de projetos selecionados em editais da própria Instituição

100.000,00

FAPESB – 014/2014

Apoio financeiro da FAPESB para o projeto intitulado “Fortalecimento
do Sistema Local de Inovação da UEFS”, aprovado no Edital nº
016/2013 – Apoio aos Sistemas Locais de Inovação em Instituições
de Ensino Superior e Centros de Pesquisa

9.550,00

FAPESB – 030/2012

Ampliação da capacidade de análises físico-químicas e
bacteriológicas dos laboratórios da área de saneamento ambiental
do Programa em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA)

57.376,20

FAPESB – 033/2012

Consolidação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
(UEFS/FIOCRUZ)

77.233,43
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FAPESB – 038/2012
Avaliação morfofisiológica, agronômica e molecular de progênies de physalis angulata para
aumento da produção de fitomassa e substâncias de interesse farmacológico

113.765,57

FAPESB – 040/2013

PROFALE LÍNGUA FRANCESA – Apoio à formação em línguas
estrangeiras para certificação de candidatos ao programa Ciência
sem Fronteiras

41.700,00

FAPESB – 041/2013

PROFALE LÍNGUA INGLESA – Apoio à formação em línguas
estrangeiras para certificação de candidatos ao programa Ciência
sem Fronteiras

35.800,00

FAPESB – 044/2013

PROFALE: Programa de Formação de Aprendizes de LÍNGUA
ESTRANGEIRA ESPANHOL – Apoio à formação em línguas
estrangeiras para certificação de candidatos ao programa Ciência
sem Fronteiras

51.572,00

FAPESB – 052/2013

Apoio financeiro para o desenvolvimento do Projeto de Infraestrutura
de Pesquisa – Modernização da Infraestrutura Física da Unidade
Experimental Horto Florestal da UEFS (UNEHF)

104.500,00

FAPESB – 055/2013

Apoio financeiro para o desenvolvimento do Projeto de Infraestrutura
de Pesquisa – Mestrado em Astronomia: Modernização da
Infraestrutura de Pesquisa

60.000,00

FAPESB – 061/2013

Apoio financeiro para o desenvolvimento do Projeto de Infraestrutura
de Pesquisa – Ampliação da Infraestrutura do Laboratório de
Espectrorradiometria do Programa de Pós-Graduação em
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente

120.000,00

Visa o planejamento, a execução e o incentivo à leitura, por meio da
PREFEITURA MUNICIPAL
distribuição do vale-livro, para alunos e professores da Educação
DE FEIRA DE SANTANA
Infantil e do Ensino Fundamental da rede pública municipal, no
– 63/2014 (FEIRA DO
âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), que será
LIVRO)
promovida pela UEFS no período de 23 a 28 de setembro de 2014

100.000,00

SEAGRI – 050/2014

Cooperação técnica e financeira, visando ao apoio para a realização
da IX Feira do Semiárido no período de 4 a 7 de novembro de 2014

30.000,00

SEC – PROFORMA –
181/2008

Oferta de cursos de Licenciatura Plena para professores não
licenciados da rede pública estadual utilizando a modalidade do
ensino presencial

580.017,50

SEC – TOPA – 061/2014

Formação inicial e continuada de alfabetizadores, coordenadores
de turmas, tradutores-intérpretes de Libras, bem como a formação
específica dos coordenadores das turmas – 7ª etapa – TOPA

787.108,97

SEC – UPT – 084/2014

Projeto Universidade para Todos em 2014

663.520,84
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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

276.536,41

SESAB – 016/2014

Reforma do prédio no CSU para implantação do Ambulatório de
Saúde da UEFS

94.207,50

TOTAL

3.476.368,42

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2014

TABELA 49 – RECURSOS CAPTADOS DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS
CONVÊNIO
COMBIOSERVE –
282899/2012

OBJETO

VALOR (R$)

Avaliando a efetividade das estratégias de gestão de base
comunitária para a conservação da diversidade biocultural
(COMBIOSERVE)

137.109,68
137.109,68

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2014.

TABELA 50 – COMPARATIVO DE RECURSOS CAPTADOS UEFS, 2014
CONVÊNIO

TOTAL CAPTADO (R$)
2013

2014

8.861.785,08
TOTAL

8.861.785,08

Fonte: UEFS/PROAD/GELIC, 2014.

4.900.629,90
4.900.629,90

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PROAD

PRÓ-REITORIA E SUA ESTRUTURA
A Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) é unidade administrativa ligada
diretamente à Reitoria, atua na gestão de licitação, contratos e convênios, compras, gestão de
almoxarifado e patrimônio, gestão de recursos humanos e pessoal, finanças e contabilidade, bem
como no gerenciamento das estratégias para otimização dos recursos com o objetivo de apoiar as
atividades finalísticas da UEFS.
A estrutura da PROAD é dividida em: Gerência Administrativa (GERAD), Gerência de Finanças
e Contabilidade (GEFIN), Gerência de Licitações, Contratos e Convênios (GELIC), Gerência de Recursos
Humanos (GRH) e Posto Avançado de Cadastro de Fornecedores (PCF).
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Após algumas modificações internas na PROAD, em que a Subgerência de Licitações passou
a ser ligada diretamente à Pró-Reitoria, a estrutura da PROAD ficou assim definida:

FIGURA 3 – ESTRUTURA DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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A equipe de pessoal da PROAD é composta de 154 pessoas, sendo: servidores técnicos
administrativos (analistas e técnicos), especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
sevidores do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), equipe terceirizada, estagiários,
bolsistas e os selecionados do Programa Mais Futuro, distribuídos conforme Gráfico 15:
GRÁFICO 15 – QUANTITATIVO DA EQUIPE DA PROAD EM 2014

Fonte: PROAD/UEFS/2014.

O quadro de pessoal da PROAD é distribuído nas unidades conforme Gráfico 13.

GRÁFICO 16 – DISTRIBUIÇÃO DA EQUIPE NAS UNIDADES DA PROAD EM 2014

Fonte: PROAD/UEFS/2014.

Em 2014, algumas medidas foram tomadas com a finalidade de orientar as unidades da
instituição a fim de dar andamento, celeridade e padronização aos processos, tais como:
•

Orientação aos gestores quanto à medição dos contratos terceirizados e de serviços;

•

Orientação quanto à inclusão e ao preenchimento do Mapa de Preços para aquisição
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de bens e/ou contratação de serviços, cuja coleta de preços tenha sido realizada pelo
próprio demandante;
•

Realização do IV Encontro de Orientação sobre Adiantamento;

•

Realização do Inventário Geral da UEFS, feito pelos jovens do Programa Mais Futuro
e assessorado pela equipe da Subgerência de Patrimônio;

•

Orientação sobre a aquisição de agentes químicos considerados cancerígenos pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;

•

Promoção da Oficina de Especificação e Catalogação de Materiais para o sistema de
compras do Estado – Sistema Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços (SIMPAS)
– e orientação sobre o cadastramento dos itens das demandas, com o objetivo de
capacitar os servidores da UEFS para a composição dos itens.

Ainda no ano de 2014, a PROAD passou a acompanhar a execução orçamentária e orientação
aos diversos setores sobre a formalização e organização dos processos financeiros da UEFS.

SUBGERÊNCIA DE LICITAÇÕES

A UEFS tem utilizado das licitações para a aquisição de materiais e contratação de serviços
com a finalidade de atender às necessidades da instituição com eficiência e eficácia. Nesse sentido,
em meados de 2014, a Subgerência de Licitações passou a ser ligada diretamente à PROAD, tornando
a fase interna da licitação mais ágil.
Durante o ano foram realizadas 95 licitações, sendo 85 (oitenta e cinco) pregões eletrônicos
e 4 (quatro) pregões presenciais, 3 (três) tomadas de preço, 2 (duas) cartas convite e 1 (uma)
concorrência, como pode ser visto no Gráfico 17.

GRÁFICO 17 – LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014

Fonte: LICITAÇÕES/GELIC/PROAD/2014.
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POSTO AVANÇADO DE CADASTRO DO FORNECEDOR – PCF

O Posto Avançado de Cadastro de Fornecedores (PCF) é a primeira unidade avançada de
registro cadastral fora de Salvador e foi fruto da parceria entre a UEFS e a Secretaria de Administração
do Estado da Bahia (SAEB), com o objetivo de ampliar e facilitar a participação de fornecedores nas
compras públicas e prestação de serviços de Feira de Santana e região. Os fornecedores poderão
se cadastrar e entregar a documentação necessária nos postos do Serviço de Atendimento ao
Fornecedor (SAF), localizados no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que serão remetidas ao
campus universitário ou diretamente no mesmo, evitando assim, o deslocamento para a capital do
Estado.
Durante o ano de 2014 o PCF realizou 2429 atendimentos de demandas, distribuídas
mensalmente, conforme Gráfico 18:

GRÁFICO 18 – DEMANDAS ATENDIDAS NO PCF 2014

Fonte: UEFS/PCF/PROAD, 2014.

Quanto ao número de inscrições realizadas no PCF, verificou-se os seguintes dados
apresentadosa a seguir, no Gráfico 19.
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GRÁFICO 19 – INSCRIÇÕES REALIZADAS NO PCF 2014

Fonte: UEFS/PCF/PROAD, 2014.

No que tange ao procedimento de reposição de certidões, o Gráfico 17 demonstra a utilidade
do posto e a ampliação da demanda.

GRÁFICO 20 – REPOSIÇÃO DE CERTIDÕES NO PCF 2014

Fonte: UEFS/PCF/PROAD, 2014.
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O atendimento do PCF/UEFS, no que concerne às demandas por serviços, encontra-se
dividido em: atendimentos presenciais no posto e por telefone (gráficos 18 e 19). O total
de orientações por telefone compreendido no ano foi de 719 atendimentos (Gráfico 18);
no que tange aos atendimentos presenciais no mesmo período analisado, foram 1572
(Gráfico 19). Os dois gráficos a seguir visam demonstrar a evolução desses quantitativos.
GRÁFICO 20 – ATENDIMENTOS POR TELFONE NO PCF 2014

Fonte: UEFS/PCF/PROAD, 2014.

GRÁFICO 21 – ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO PCF 2014

Fonte: PCF/PROAD/UEFS, 2014.
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A expectativa para 2015 é que mais fornecedores tenham conhecimento da existência do PCF, onde
poderão ter seus cadastros atualizados junto ao Governo do Estado da Bahia.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GERAD

A Gerência Administrativa (GERAD) é a unidade responsável pelas seguintes subgerências:
Compras, Patrimônio e Almoxarifado.
As funções da GERAD são:


Assessorar o Pró-Reitor nas atividades que lhe são pertinentes;



Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relativas à administração de compras, patrimônio e almoxarifado;



Colaborar na elaboração da proposta orçamentária da universidade;



Propor e contribuir na elaboração e implementação de sistemas de controle relativos
às áreas de sua competência.

O quadro de pessoal da GERAD é composto de 60 pessoas, incluindo especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, técnicos administrativos (analistas e técnicos
universitários), estagiários, terceirizados e cargos comissionados, distribuídos conforme Gráfico 22
GRÁFICO 22 – EQUIPE DA GERAD EM 2014

Fonte: UEFS/GERAD/PROAD, 2014.
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As principais ações da GERAD durante o ano de 2014 foram:



Em conjunto com a Assessoria Especial de Informática (AEI), disponibilizou o Relatório para Acompanhamento das Demandas, divulgando por meio da CIC 01/GERAD/
UEFS/2014 (anexo). Com este relatório, as unidades podem acompanhar a situação
de cada demanda e o estágio em que se encontra. São disponibilizados três relatórios
(demandas, pedido/protocolo e licitações) com funções diferentes, mas com a mesma finalidade, a de tornar transparentes as ações da gerência;



Orientação sobre a padronização no cadastramento das demandas de compras de
materiais e equipamentos para o ano de 2015;



Elaborou o seu Manual de fluxos, rotinas e procedimentos, que irá contribuir com
informações acerca da unidade e também orientar os servidores, principalmente os
iniciantes, sobre os procedimentos realizados no interior da GERAD;



Em conjunto com a ASPLAN e a AUDICON, houve o mapeamento dos fluxos dos processos de aquisições de materiais e contratação de serviços, com a finalidade de agilizar a tramitação dos processos.

AÇÕES DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Durante o ano de 2014, a Gerência de Recursos Humanos (GRH) realizou novas convocações
do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos Específicos da UEFS,
homologado em junho de 2010. Foram 37 servidores de nível superior (Analistas Universitários) e
63 servidores de nível médio (técnicos universitários). Ressalta-se que este número não inclui
aqueles que, convocados, não tomaram posse.

TABELA 51 – DEMONSTRATIVO DE CONVOCAÇÃO CONCURSADOS UEFS, 2014
MÊS

SERVIDORES TÉCNICOS

JANEIRO

13

8

FEVEREIRO

9

2

ABRIL

11

2

MAIO

10

6

JUNHO

20

19

TOTAL

63

37

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.
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SERVIDORES ANALISTAS

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

A GRH tem buscado a qualificação de pessoal por meio de capacitações internas, oferecidas
no âmbito da própria Instituição. Quando isso 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 do quadro técnico-administrativo da instituição.
No ano de 2014, a capacitação interna beneficiou 181 servidores. Os eventos de capacitação
foram ofertados apenas no segundo semestre, envolvendo seminários e cursos presenciais. Em
outubro, 92 servidores foram capacitados internamente, em novembro, 61, e em dezembro, 28.

TABELA 52 – AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DA GRH – ÁREA TÉCNICA
AÇÕES

SERVIDORES CAPACITADOS

Encontros, congressos e seminários

60

Cursos e treinamentos

143

TOTAL

203

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

As capacitações externas, realizadas com apoio institucional, beneficiaram 174 servidores.
Os eventos de capacitação envolveram seminários, cursos e participação em congressos, com apoio
na forma de pagamento de diárias, passagens aéreas e/ou inscrições.

OUTRAS AÇÕES

Compete à GRH o acompanhamento dos processos administrativos relativos às mudanças de
regime, tanto de servidores docentes quanto servidores técnicos, e avanços verticais e horizontais
na carreira docente.
Durante o ano de 2014, foram tramitados 172 processos, dentre eles, 80 de Progressão
(Avanço Horizontal), 45 de Promoção (Avanço Vertical) e 47 processos de Mudança de Regime,
sendo que 21 foram relacionados aos servidores técnicos e 26 aos servidores docentes.
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INSTRUÇÃO DE PROCESSOS

Com relação aos diversos tipos de processos que são de responsabilidade da GRH, foram
instruídos 1.551 processos em 2014, dentre os quais afastamento de incentivo por pós-graduação e
incentivo por produção científica tiveram o maior número, em comparação aos demais.

SEGURANÇA DO TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA

O ano de 2014 foi um período que favoreceu a consolidação das atividades da Subgerência
de Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida (SSTQV). Foram realizadas atividades que envolveram
as comunidades universitária e externa, aproximando assim a SSTQV da realidade desta instituição.
A área de Segurança do Trabalho organizou a 1ª Semana de Saúde e Segurança do Trabalho
UEFS com o tema “Qualidade de vida para todos!”. Esse evento aconteceu em 10 e 11 de abril de
2014, em que foram abordados os seguintes temas: Saúde Mental e Qualidade de Vida; Segurança
e Saúde do Trabalhador no Serviço Público: realidades e possibilidades; Saúde Alimentar; Prevenção
e Combate a Incêndio; Drogas e Cuidados com a Voz. Foi montado um Estande Saúde, onde foram
disponibilizadas, em paralelo ao evento, as atividades de vacinação, massagem e educação sexual. O
evento atingiu um público de 110 participantes entre comunidade interna e externa.
Assim como a área de Segurança do Trabalho, a Qualidade de Vida buscou ampliar as ações
de seu programa. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: atividades lúdicas e esportivas, como
natação, musculação, grupo de corrida (com participação de cerca de 80 pessoas) e visitação dos
setores com a prática da ginástica laboral; orientação dos participantes sobre estilos de vida que
podem influenciar na qualidade de vida no trabalho; e o grupo de corrida que atualmente atende
cerca de 40 setores, com a perspectiva de continuar ampliando o seu campo de atuação.
Para celebrar o crescimento e fortalecimento das atividades do grupo de corrida, foi realizada
a I Volta da UEFS, uma corrida de rua de curta distância, para, além de incentivar a reflexão para um
estilo de vida mais saudável, aproximar a comunidade externa da instituição. Participaram cerca de
300 competidores e 60 pessoas estiveram envolvidas na organização.
Assim como a área de Segurança do Trabalho, a Qualidade de Vida buscou ampliar as ações
de seu programa. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: atividades lúdicas e esportivas, como
natação, musculação, grupo de corrida (com participação de cerca de 80 pessoas) e visitação dos
setores com a prática da ginástica laboral; orientação dos participantes sobre estilos de vida que
podem influenciar na qualidade de vida no trabalho; e o grupo de corrida que atualmente atende
cerca de 40 setores com a perspectiva de continuar ampliando o seu campo de atuação.
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Para celebrar o crescimento e fortalecimento das atividades do grupo de corrida, foi realizada
a I Volta da UEFS, uma corrida de rua de curta distância, com o objetivo de incentivar a reflexão para
um estilo de vida mais saudável, aproximar a comunidade externa da Instituição. Participaram cerca
de 300 competidores e 60 pessoas estiveram envolvidas na organização. [OS 2 PARÁGRAFOS SÃO OS
MESMOS QUE OS DOIS ANTERIORES]

PROGRAMA MAIS FUTURO – UEFS

Dentre as ações executadas pela GRH em 2014, destaca-se a implantação do Programa Mais
Futuro, iniciado em março de 2014. O programa é uma iniciativa da SAEB e das Voluntárias Sociais
da Bahia (VSBA) em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com o objetivo de
promover a ampliação das oportunidades de inserção no mundo do trabalho formal para adolescentes
e jovens entre 14 e 24 anos, oriundos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social.
Os 83 jovens selecionados estão atuando em vários setores, a saber: PROGRAD, PPPG,
UNINFRA, Subgerência de Patrimônio e BCJC. Dessa forma, a UEFS proporciona a esses jovens
aprendizado, crescimento profissional e pessoal.

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Na busca por uma definição de política para a gestão de pessoas na UEFS, a GRH realizou eventos
com a participação de servidores, com o objetivo de discutir de forma participativa uma proposta
para tal política. Em setembro de 2014, foram realizados dois encontros com servidores convidados
para participar de um grupo focal. Durante os encontros, foi apresentada uma proposta que sugere
cinco eixos norteadores da Política de Desenvolvimento dos Servidores Técnico-Administrativos da
UEFS. Esses eixos são os seguintes:

CONHECER O AMBIENTE DO SERVIDOR – Abrange a descrição de cargos e funções, o
dimensionamento de pessoal, o mapeamento de competências e a análise do clima organizacional.
DESENVOLVER O SERVIDOR – Visa promover a educação continuada, além de propiciar o
entendimento sobre gestão e planejamento estratégico, sob a perspectiva da aprendizagem
organizacional.
AVALIAR O SERVIDOR – Como viabilizar uma avaliação do desempenho das atividades do
servidor, envolvendo não somente aspectos técnicos, mas também humanos e comportamentais?
Como avaliar a transferência e o impacto dos conhecimentos adquiridos pelos servidores nas
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atividades das unidades de lotação?
VALORIZAR O SERVIDOR – Visa construir cenários que propiciem o bem-estar e o
reconhecimento dos servidores, envolvendo tanto a dimensão profissional quanto a humana.
CUIDAR DO SERVIDOR – Visa a busca à qualidade de vida, saúde, segurança, inclusão e
acessibilidade, bem como auxílio ao abandono de vícios como o tabagismo, e, ainda, a preparação à
aposentadoria e a ampliação do acesso à creche.

Em novembro de 2014, foram realizados dois seminários abertos a toda a comunidade
universitária, com o objetivo de discutir e validar os eixos norteadores. Foram discutidos os eixos
“Conhecer o Ambiente do Servidor” e “Desenvolver o Servidor”. Em 2015, serão realizados outros
seminários para finalizar a proposta de Política de Gestão de Pessoas da UEFS, com a apresentação
de um documento final detalhando a política, bem como formas de executá-la.

TABELA 53 – DISTRIBUIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES REDA POR GRUPO/CARGO
GRUPO/CLASSE

OCUPADAS

Nível Médio – REDA

57

Nível Superior – REDA

5

TOTAL

62

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 54– DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES EFETIVOS E SEM VÍNCULO
SERVIDORES

2013

2014

Efetivos

654

671

REDA

66

63

Cargo Comissionado sem Vínculo

73

72

TOTAL

793

806

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 55– QUANTITATIVO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
TÉCNICO UNIVERSITÁRIO

ANALISTA UNIVERSITÁRIO

TOTAL

380

242

622

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.
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TABELA 56- QUANTITATIVO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS UEFS, 2013-2014
TOTAL

SERVIDORES

2013

2014

Analista Universitário

229

242

Auxiliar Administrativo

27

27

Técnico Universitário

374

380

Cargo Comissionado sem Vínculo

73

72

Outros Cargos de Nível de Apoio

31

15

Outros Cargos de Nível Médio

2

1

Outros Cargos de Nível Superior

3

4

Procurador

2

2

REDA

66

63

TOTAL

807

806

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 57 – QUANTITATIVO DE DOCENTES POR VÍNCULO FUNCIONAL E POR DEPARTAMENTO
VÍNCULO

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

Efetivos

90

84

101

76

83

34

93

242

76

879

REDA

17

31

15

22

23

5

10

46

5

174

116

98

106

39

103

288

81

1053

TOTAL
107
Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.
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TABELA 58 – QUANTITATIVO DE DOCENTES EFETIVOS POR CATEGORIA FUNCIONAL E POR DEPARTAMENTO
CLASSE

BIO

CHF

Adjunto

31

Assistente

14

Auxiliar
Pleno
Titular
TOTAL

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

25

8

15

33

22

15

41

30
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38

62

39

32

6

31

87

27

336

5

10

25

8

7

0

27

77

6

165

19

2

0

1

3

1

8

6

1

41

21

9

6

13

8

5

12

31

12

117

90

84

101

76

83

34

93

242

76

879

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 59 – QUANTITATIVO DE DOCENTES SUBSTITUTOS E VISITANTES DA UEFS POR TITULAÇÃO
CLASSE

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

SUBSTITUTO

15

29

15

22

21

4

9

44

5

165

VISITANTE

2

2

0

0

1

1

1

2

0

9

TOTAL

17

31

15

22

23

5

10

46

5

174

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.
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TABELA 60 – QUANTITATIVO DE DOCENTES POR CARGA HORÁRIA E POR DEPARTAMENTO
CARGA HORÁRIA

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

20

3

2

6

2

1

1

4

7

0

26

40

34

39

78

29

13

6

44

177

20

456

DE

70

74

32

67

43

32

55

104

61

571

TOTAL

107

115

116

98

106

39

103

288

81

1053

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 61– QUANTITATIVO DE DOCENTES POR TITULAÇÃO E POR DEPARTAMENTO
TÍTULO

BIO

CHF

CIS

EDU

EXA

FIS

LET

SAU

TEC

TOTAL

GRADUAÇÃO

0

1

3

1

1

0

0

0

1

7

ESPECIALIZAÇÃO

10

10

24

8

13

1

21

63

7

157

MESTRADO

16

59

67

52

43

5

37

128

28

435

DOUTORADO

81

45

22

37

49

33

45

97

45

454

107

115

116

98

106

39

103

288

81

1053

LET

SAU

TEC

TOTAL

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

TABELA 62 – QUANTITATIVO DE DOCENTES EFETIVOS POR TITULAÇÃO E CLASSE
BIO

CHF

GRADUAÇÃO

TÍTULO

0

ESPECIALIZAÇÃO

10

MESTRADO
DOUTORADO

TOTAL

Fonte: UEFS/PROAD/GRH, 2014.

CIS

EDU

EXA

FIS

1

3

1

0

0

0

0

1

6

5

18

3

0

0

20

43

5

109

8

38

58

35

30

2

31

108

26

336

72

40

22

37

48

32

42

91

44

428

90

84

101

76

83

34

93

242

76

879

SUBGERÊNCIA DE COMPRAS – SMC
A Subgerência de Compras (SMC) é a unidade responsável por todas as aquisições realizadas pela
UEFS, seja material de consumo ou permanente; tem como objetivo efetuar a compra obedecendo
aos princípios da eficiência e da impessoalidade a fim de promover agilidade nas negociações, o que
torna suas ações mais transparentes.
Em 2014, a SMC foi totalmente reestruturada, com a ampliação da área física e contratação
de pessoal para auxiliar nos processos de aquisições de materiais e contratação de serviços, o que
possibilitou melhor acompanhamento e dinamismo nos trâmites dos processos.
O total líquido do material de consumo adquirido no ano de 2014 sofreu um acréscimo na
ordem de 24,68% em relação ao ano de 2013: foram comprados R$ 2.289.452,29 a mais, como pode
ser visto no Gráfico 23:
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GRÁFICO 14 – TOTAL LIQUIDADO DE MATERIAL DE CONSUMO, 2013-2014

24,68%

Fonte: UEFS/FIPLAN, 2014.

Em relação ao material permanente, o total líquido adquirido em 2014 sofreu um decréscimo de 50,23% em relação a 2013, como pode ser visto no Gráfico 24:

GRÁFICO 15 – TOTAL LIQUIDADO DE MATERIAL PERMANENTE, 2013-2014

50,23%

Fonte: UEFS/FIPLAN, 2014.

SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – SP
A Subgerência de Patrimônio (SP) é o setor responsável pela gestão patrimonial da UEFS.
Esta unidade executa atividades como: recebimento, guarda, conservação, registro, tombamento,
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movimentação e desfazimento de bens permanentes no Sistema de Administração do Patrimônio
(SIAP), além de procedimentos de recolhimento e destinação para reutilização ou alienação dos
bens considerados sucatas ou inservíveis.
As ações da SP em 2014 podem ser resumidas:


Desenvolvimento do Manual do Patrimônio da UEFS;



Realização de migração de aproximadamente 14.347 bens do Sistema Interno de
Controle Patrimonial (PATRIM) para o SIAP;



Distribuição de 18.500 itens adquiridos pela UEFS.
Na Figura 4 é possível verificar a distribuição dos itens mensalmente por toda insti-

tuição:

FIGURA 4 – DISTRIBUIÇÃO MENSAL DAS AQUISIÇÕES 2014

Fonte: UEFS/SUBGERÊNCIA DE PATRIMÔNIO/PROAD, 2014.

No final de 2014, a SP foi deslocada estrategicamente para o prédio do Almoxarifado Central;
com isso, a SP teve seu espaço físico ampliado, permitindo melhor organização do setor. Esta medida
possibilitou que as unidades de Patrimônio e Almoxarifado ficassem próximas, uma vez que desenvolvem atividades semelhantes.
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SUBGERÊNCIA DE ALMOXARIFADO – SA

A Subgerência de Almoxarifado (SA) é o setor responsável pelo recebimento, armazenamento
e distribuição de materiais de consumo demandados pela UEFS. Em 2014, a SA absorveu a
atividade de recebimento, antes realizada na SMC. Atualmente, a SA é composta por dois grupos
de trabalho, sendo: um responsável pela guarda dos processos, cobrança da entrega de materiais
e baixa no SIMPAS, e o outro, pelo recebimento dos materiais, conferência e distribuição, entradas,
transferências e saídas por meio do SITIENS, além de atender às requisições dos setores.
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS – UNINFRA

A Unidade de Infraestrutura e Serviços (UNINFRA) é uma unidade de apoio às estratégias de
expansão e melhoria das atividades finalísticas da UEFS, responsável pelos projetos de infraestrutura
em obras, execução e reparação de obras, suporte e manutenção geral aos prédios, às áreas comuns
do campus universitário e às unidades externas; responde, também, pela oferta de diversos serviços
como transportes, vigilância patrimonial e eletrônica, limpeza, copa e cozinha, telefonia, coleta de
resíduos, água, energia, climatização, audiovisual, dentre outros.
O ano de 2014 configurou-se como mais um ano de desafios e superação para as equipes
de trabalho da UNINFRA, que, mais uma vez, operaram em um ambiente de incertezas, limitados
em sua estrutura pela deficiência de profissionais especializados em algumas áreas técnicas,
consideradas fundamentais para manutenção do campus e para a prestação dos serviços aos quais
a UNINFRA oferece, como elétricos, hidrosanitários e eletrotécnicos; limitados, também, pela
conjuntura imposta pelas restrições orçamentárias e financeiras vividas durante o ano em razão
do contingenciamento das finanças do estado, o que afetou diretamente a universidade; e, ainda,
limitada na operacionalização de seus projetos de infraestrutura devido às dificuldades de operações
junto a SUCAB e SAEB, com quem mantém estreitas relações para realização dos serviços e obras
pelas quais responde.
Para superar as limitações do ano de 2014, a UNINFRA manteve, ao longo do ano, intensa
comunicação com as equipes de trabalho e ostensiva coordenação dos processos para reduzir perdas
de produtividade. Manteve, ainda, uma agenda de reuniões regulares com o núcleo gestor das
subunidades para acompanhamento da execução das metas pactuadas, mensuração de resultados
obtidos e realinhamento dos planos, além da realização de esforços de integração entre equipes
internas e, também, estreitamento de relações com setores e órgãos estratégicos que impactam
diretamente nossas operações, a exemplo da PROAD: GERAD, GRH, GELIC e GEFIN; Reitoria e PJ, e,
ainda, SUCAB, SAEB e SEC.
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UNINFRA contou, em 2014, com cerca de 50 servidores efetivos e aproximadamente 700
colaboradores terceirizados, estes alocados em diversos contratos de mão de obra geridos pela
unidade.
ORGANOGRAMA – UNINFRA
Embora a UNINFRA só possua em sua estrutura organizacional duas subunidades no nível de
gerência, a GEPRO e a Prefeitura do Campus, dois outros setores que se destacam pela relevância
dos serviços que prestam são, pois, considerados vitais para o funcionamento de todas as atividades
da instituição. São eles a Subgerência de Transportes e a Subgerência de Manutenção Geral.
A UNINFRA não possui cargos de assessorias técnicas em sua estrutura. As atividades são
absorvidas e encaminhadas por meio de duas estruturas, de acordo a figura 6.

FIGURA 5 – ORGANOGRAMA DA UNINFRA

SECRETARIA DE SUPORTE AOS SERVIÇOS

A Secretaria de Suporte aos Serviços, além do suporte à chefia da unidade, recepciona e
distribui todas as demandas dirigidas à UNINFRA, sejam elas enviadas via SITIENS ou por outros
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meios de comunicação. A secretaria funciona como um filtro que recepciona, identifica e distribui
internamente as solicitações de serviços e comunicações enviadas à UNINFRA.
A UNINFRA atendeu a diversos eventos da comunidade universitária, incluindo as solenidades
de formatura, e teve uma despesa anual no valor de R$ 383.284,22 (trezentos e oitenta e três mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Em relação ao ano de 2012, houve uma
redução em torno de 8,6%).

APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS

Outro setor de suporte relevante dentro da estrutura direta da UNINFRA é o de Apoio a
Gestão de Contratos, que auxilia a gestão e a fiscalização financeira e operacional dos contratos
administrados pela UNINFRA.
A UNINFRA administra cerca 34 contratos contínuos por ano. O quadro a seguir elenca a
relação dos contratos administrados pela UNINFRA no decorrer do ano de 2014.

QUADRO 9 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRADOS PELA UNINFRA, 2014
ATIVIDADE/AREA

OBJETO

EMPRESA

APOIO A EVENTOS

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA – ME

APOIO A EVENTOS

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA AS
FORMATURAS

GRUPO MULTI...

APOIO A EVENTOS

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM

WALDIR DE ARAÚJO CASTRO JUNIOR EIRELI –
PEOPLE PRODUÇÕES

APOIO A EVENTOS

LOCAÇÃO DE TOLDOS, PALCOS E TABLADOS PARA
EVENTOS

TOTAL LOCAÇÕES LTDA – ME

CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

TEMPCOOL CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
LTDA – ME

CLIMATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

CLIMATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE DUTOS DE AR
CONDICIONADO.

CONTROL AMBIENTAL LTDA – ME

COLETA DE RESÍDUOS

COLETA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

IVOMAX

COLETA DE RESÍDUOS

COLETA DE RESÍDUOS

STERICYCLE

COLETA DE RESÍDUOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS

BDS – EMPRESA BAHIANA DE CONTROLE DE
PRAGAS LTDA – ME

ELEVADORES

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ATLAS SCHINDLER

ELEVADORES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA
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FORNECIMENTO DE ÁGUA

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

EMBASA

FORNECIMENTO DE ENERGIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

COELBA AT

FORNECIMENTO DE ENERGIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

COELBA AT CSU

FORNECIMENTO DE ENERGIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

COELBA BT

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

ALUGUEL IMÓVEL RESIDENCIAL

CASA DO PROFESSOR

MÃO DE OBRA

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

STAFF CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÃO LTDA – ME

MÃO DE OBRA

MANUTENÇÃO PREDIAL

LINCONS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS
LTDA

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

STAFF CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÃO LTDA – ME

MÃO DE OBRA

SUPORTE OPERACIONAL DE PRÉDIOS PÚBLICOS
(JARDINAGEM)

STAFF CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÃO LTDA – ME

MAO DE OBRA

SUPORTE OPERACIONAL

MAXIMA...

TELEFONIA

LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA

DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA

TELEFONIA

SERVIÇO FIXO LOCAL

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONIA

TELEFONIA FIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONIA

TELEFONIA MÓVEL

VIVO S.A.

TRANSPORTES

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA

TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

AUTO SERVICE RADIADORES E SERVIÇOS LTDA

TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

CORDEIRO E MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TRANSPORTE LTDA

TRANSPORTES

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MOTORISTA

AVANT

TRANSPORTES

RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE

RADIONET LTDA

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE DOCENTES

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA

TRANSPORTES

TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA

VIGILÂNCIA

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

BRK SEGURANÇA INTEGRADA

Fonte: UEFS/UNINFRA, 2014.

GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPRO

A Gerência de Projetos e Obras (GEPRO) é a responsável técnica pelo planejamento, elaboração
dos projetos, especificações e planilha orçamentária, como também o controle da execução das
obras/serviços no campus universitário e nas unidades extracampus. As obras são executadas por
empresas selecionadas segundo processo de licitação pública, podendo ser em cinco modalidades:
DISPENSA DE LICITAÇÃO – valores menores ou iguais a R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);
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CARTA CONVITE – valores não ultrapassam R$ 105.000,00 (cento e cinco mil); TOMADA DE PREÇOS
– valores até R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil); CONCORRÊNCIA – Valores acima de R$
1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil); e PREGÃO – sem limite.
As obras administrativas de engenharia na modalidade de dispensa de licitação e carta
convite são licitadas pela UEFS. Para as modalidades de Tomada de Preços e Concorrência Pública,
a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB) é responsável pelo processo
licitatório, conforme Lei Estadual nº 9.433, de março de 2005, e decreto nº 10.944, de 3 de março
de 2008.
A GEPRO atua na fiscalização do cumprimento dos serviços das empresas contratadas, como
também na medição das etapas desenvolvidas conforme cronograma físico-financeiro apresentado
pelas mesmas. No caso das obras contratadas pela SUCAB, a GEPRO atua como parceira; porém,
a responsabilidade e decisão final sobre as medições, cumprimento e fiscalização são da própria
SUCAB.
No ano de 2014, a GEPRO intensificou as gestões junto à SUCAB para desembaraçar
projetos e obras consideradas prioritárias para sustentação do crescimento da atividade finalística
da universidade. Nessas interações conseguiu-se manter uma agenda de trabalho ativa e dar
continuidade a ações de projetos, obras e manutenções programadas ou iniciadas em 2013/2014.
O que nos permitiu chegar a um valor de R$ 13.794.255,00 (treze milhões, setecentos e noventa e
quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) de serviços em andamento no campus. Vide tabelas
a seguir.
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Elaboração do projeto da rede elétrica do
PAT I ao PAT VII e Clínica de Odontologia
para requalificar a rede de energia

Elaboração de projetos executivos para o
campus da UEFS (Ampliação do Museu de
Zoologia, Ampliação do CIMD, Centro de
Pesquisa em Acervos Visuais e Históricos
Laboratório de Genética Molecular e
Metabolismo Vegetal – Horto Florestal,
Centro de Biodiversidade e Ecologia
Molecular) – convênio UEFS/FINEP

Elaboração de projetos executivos para
o campus da UEFS (Pavilhão de Aulas,
Ampliação do RU, Ambulatório de
Medicina, Ampliação da Residência dos
Índios, RU)

Este projeto tem como finalidade requalificar a rede
de energia elétrica das salas de aulas dos PAT´S do
Módulo I ao VII e Clínica de Odontologia do campus da
UEFS em virtude do incremento de carga demandada
pela necessidade de climatização dos ambientes. No
caso da Clínica de Odontologia, além da climatização,
há necessidade de redimensionamento da rede para
o atendimento às bombas de vácuo e compressores
(O projeto da Clínica de Odontologia, dos PAT´S I, II,
III, IV foram finalizados; encontram-se em execução
os PAT´S V e VII).

Projetos necessários para a execução das referidas
obras

Em análise pela SUCAB os projetos: Ambulatório de
Medicina, Ampliação da RI e Restaurante do Centro
de Convivência

Projetos concluídos: Pavilhão de Aulas, Reforma e
Ampliação do RU

Projetos necessários para a execução das referidas
obras.

Melhoria da infraestrutura dos cursos de pósgraduação do curso de Biologia

OBJETIVO

Obra civil de construção do Laboratório de
Caracterização Estrutural (LACES)

OBRA/SERVIÇO/PROJETOS

TABELA 63– OBRAS EM EXECUÇÃO, UEFS 2014

Projeto

Projeto

Projeto

Construção

TIPO DE
SERVIÇO

TRIUNFO PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA

HISA ENGENHARIA LTDA

M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS
LTDA

CONSTRUTORA OTAMERCA
LTDA

EMPRESA

342.126,92

584.170,34

10.180,00

377.712,55

VALOR DA
OBRA (R$)

SUCAB

SUCAB

UEFS

UEFS

CONTRATO
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Serviço

Construção

O fornecimento e instalação de gradis são necessários
para conferir maior segurança ao campus
A cobertura metálica da quadra poliesportiva 1 do
Parque Esportivo da UEFS se faz necessária, em
virtude da grande demanda do curso de Educação
Física pelo desenvolvimento de atividades em local
coberto, haja vista que as quatro quadras existentes
não possuem cobertura, o que tem dificultado as
atividades práticas deste curso

Obra civil de fornecimento e instalação
de gradis no campus da UEFS (Auditório
Central, Clínica de Odontologia, Feira VI)

Obra civil de execução de cobertura da
Quadra 1 do Parque Esportivo da UEFS

Reforma

Obra civil de reforma de prédio no CSU
para implantação do Ambulatório de
Medicina da UEFS

Construção

Construção

Com a mudança da Clínica de Odontologia da UEFS
que funciona no CSU para a nova clínica no campus
universitário, este espaço será utilizado pela UEFS
para a implantação do Ambulatório de Medicina.
Com isso, torna-se necessária a realização desta obra
de reforma para a adequação do espaço existente as
necessidades do ambulatório

Centralização das empresas juniores em prédio
Construção das empresas juniores – Centro construído para esta finalidade, liberando o atual
de Convivência – 2ª Etapa – UEFS
espaço ocupado para áreas administrativas da
instituição

Melhoria da infraestrutura do curso de pósgraduação do DCBIO

Reforma

Com o aumento do número de cotistas, tornou-se
necessária a execução desta obra, para melhoria da
infraestrutura do restaurante existente

Reforma e Ampliação do RU

Construção do Centro Integrado dos
Programas de Mestrado e Doutorado
do Departamento de Ciências Biológicas
(DCBIO)

Construção

Em virtude da deficiência de salas de aula, tornou-se
necessária esta construção visando ao atendimento
das demandas dos cursos

Obra civil de construção do Pavilhão de
Aulas

ESM CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA

ESM CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES LTDA

AMA EMPREITEIRA LTDA

CONSTRUTORA MOMENTO

TENAZ CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA VOLQUE LTDA

CKM PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

402.069,52

64.626,45

309.051,60

743.719,65

1.613.075,59

2.188.379,00

6.345.738,00

UEFS

UEFS

UEFS

SUCAB

SUCAB

SUCAB

SUCAB
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Serviço

Serviço

Reforma

Serviço

Este serviço é necessário para a recuperação e
substituição de peças danificadas dos brises do
campus da UEFS, que são fundamentais para
proteção dos prédios em relação à incidência dos
raios solares e intempéries

Este serviço é necessário para a instalação ou
substituição de placas de identificação danificadas
do campus e unidades extracampus da UEFS que são
fundamentais para localização de prédios e salas

Reforma necessária para o funcionamento do
Laboratório Didático do Campus de Lençóis

Em virtude da necessidade de pavimentação desta
via tornou-se necessário a realização desta obra para
a melhoria da infraestrutura existente

Obra civil de reforma do museu do CUCA

Serviço de recuperação dos brises do
campus da UEFS

Fornecimento e instalação de placas de
identificação para o campus e unidades
extracampus da UEFS

Adaptação de área no Centro Educacional
Renato Pereira Viana, em Lençóis/BA, para
implantação do Laboratório Didático de
Ciências e Biologia

Pavimentação da rua lateral de acesso à
Creche da UEFS, incluindo a drenagem

ALCANCE CONSTRUÇÕES LTDA

ALCANCE CONSTRUÇÕES LTDA

MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME

NORTE SHOPPING LTDA – EPP

RIBEIRO MENDES ENGENHARIA
LTDA

Valor total dos contratos em execução = R$ 13.794.255,00 (Treze milhões setecentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais).

Fonte: UEFS/GEPRO, 2014.

Reforma

O museu encontra-se fechado há anos por problemas
como: infiltrações, rede elétrica, deterioração do
piso e das esquadrias de madeira, desplacamentos
dos elementos decorativos da fachada, dentre outros
problemas, inviabilizando desta forma a utilização
do prédio tanto para a exposição como para a guarda
das obras de arte. Sendo assim, a reforma tem como
objetivo a revitalização do museu para que o mesmo
volte a funcionar

119.937,74

19.030,02

6.266,00

179.294,23

488.881,47

SUCAB

SUCAB

UEFS

UEFS

UEFS

PREFEITURA DO CAMPUS – PRECAM

A Prefeitura do Campus (PRECAM), subunidade da UNINFRA, é responsável pela gestão e
conservação do campus universitário e pelo acompanhamento e fiscalização de diversos serviços
prestados por meio de contratos de locação de mão de obra de natureza contínua, a exemplo de
vigilância, limpeza, jardinagem, copa, cozinha, dentre outros.
Manter a infraestrutura predial e de serviços da universidade em condições adequadas à
utilização pela comunidade universitária é um desafio constante, perseguido todos os dias pelas
equipes da UNINFRA, e a Prefeitura do Campus tem uma participação efetiva nesse processo.

AÇÕES DA PRECAM

A PRECAM manteve a gestão da Casa dos Professores – espaço destinado à acomodação e
pernoite dos professores que residem em outros municípios, que antes era gerido pela UNDEC.
Intensificou ações para combate ao abandono de animais no campus. No início do ano de
2014, havia inquietações sobre como proceder com as questões do trato de animais na universidade.
O que fazer com a população de animais abandonados no campus? Quais cuidados se deveria ter
com esta população para que não houvesse transmissão de doenças? Quais medidas de contenção
deveriam ser tomadas para inibir a reprodução da população e contra a prática do abandono de
novos animais no campus? Foram estas questões que objetivaram o trabalho da UNINFRA nesse
desafio.
Como resultado, conseguiu-se a redução de 75% da população de animais que habitavam o
campus. O número de cães e gatos na universidade caiu de 200 (duzentos), no início do ano, para 50
(cinquenta), no final do mesmo exercício, a saber:
Doações: a PRECAM montou stand para adoção de animais em 5 (cinco) eventos, denominados
feiras de adoção, e manteve campanha permanente no campus por meio de sua equipe. Esta ação
resultou na doação de 147 (cento e quarenta e sete) animais que ganharam novos lares, conforme
quadro a seguir [falta o quadro]:
Castração: firmamos parcerias com a ONG Célula Mãe, por meio da ONG APA, e com o Centro
de Controle de Zoonoses (CCZ), por meio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, de forma que
conseguimos 96 (noventa e seis) castrações no decorrer do ano, sendo que 81 (oitenta e uma) foram
realizadas nas dependências da UEFS e 15 (quinze) no CCZ, procedimento este que nos permite o
controle populacional, previne doenças como tumores prostáticos, mamários e uterinos, além de
também diminuir a agressividade em cães e gatos.
207

Retorno dos animais que estavam com acumuladores: foram recolhidos 36 (trinta e seis)
animais de acumuladores [sugiro uma descrição do que é/contexto acumulador] desta instituição.
Os animais foram cuidados, medicados, castrados e encaminhados para adoção.
Identificação de abandono de animais no campus: a PRECAM reuniu-se com os colaboradores
dos serviços de vigilância patrimonial e conservação e limpeza desta universidade e explanou a questão
de abandono de animais no campus, bem como as consequências deste aumento populacional.
Nesse sentido, solicitou a colaboração dos mesmos em informar à Prefeitura do Campus o abandono
de animais, se ocorrer, identificando os responsáveis quando possível. Essa parceria possibilitou
identificar com maior agilidade os novos animais que adentram e/ou são abandonados no campus.

ÁREA DE TRANSPORTE

A área de transporte da UEFS é de vital importância para o funcionamento das atividades
universitárias. Seu caráter transversal perpassa atividades de suporte e finalísticas, e seu
desempenho é considerado um importante indicador de eficiência da gestão universitária. Por isso,
tem merecido atenção especial para o enfrentamento dos desafios que estão postos para apoiar as
ações estratégicas que dependem da prestação eficiente de seus serviços.
Por conta da conjuntura restritiva vivida nos últimos anos – o que impactou e retardou,
a partir das limitações orçamentárias, ações de melhoria dos setores da UNINFRA –, a área de
transportes ainda não possui a estrutura considerada ideal para atender com plena eficiência as
demandas a ela imputadas. Como pudemos ver no organograma da UNINFRA (Figura 6), a área é
composta pela Subgerência de Transporte, que responde pela gestão da frota (gestão operacional,
controle de combustível e rastreamento) dos veículos, bem como organiza a programação de
viagens e deslocamentos dos veículos oficiais, além de responder pela fiscalização dos contratos
da área (veículos e mão de obra). A área possui ainda a Subgerência de Manutenção de Veículos,
responsável por manutenção dos veículos oficiais, gestão operacional, manutenção preventiva,
revisões, negociação de serviços junto às oficinas, entre outras.
Em 2014, a área atuou com 54 (cinquenta e quatro) veículos. Não houve incremento da
frota. Os processos de aquisição solicitados por essa instituição não foram autorizados por conta
da conjuntura econômica que imputou contingenciamentos às universidades e demais órgãos do
Estado, motivo pelo qual foram inviabilizadas as novas aquisições.
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TABELA 64 – DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE, 2013-2014
CAPITAL

MODALIDADE DE
ATENDIMENTO

INTERIOR

TRANSLADO AEROPORTO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

ATENDIDAS

2264

2303

708

1060

891

788

CANCELADAS

210

337

144

193

RECUSADAS

2

33

1

31

2476

2673

853

1284

891

788

TOTAL

Fonte: UEFS/Setor de Transporte, 2014.

TABELA 65 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE SERVIÇOS LIGADOS A ÁREA DE TRANSPORTES
2013-2014
2013 (R$)

2014 (R$)

VARIAÇÃO
(%)

SERVIÇOS

CONTRATOS

Locação de mão de obra
(motoristas)

AVANT

73.192,76

326.963,20

346,72%

253.770,44

Locação de veículos (carros
de passeio)

VITÓRIA
TRANSPORTES

549.691,91

563.871,97

2,58%

141.80,05

Transporte
SSAxFSA,

VITÓRIA
TRANSPORTES

555.595,60

569.963,16

2,59%

14.367,56

VITÓRIA
TRANSPORTES

100.766,44

133.805,85

32,79%

33.039,41

Viagens de apoio a eventos

VITÓRIA
TRANSPORTES

78.804,43

113.988,69

44,45%

35.184,26

Transporte funcionários em
FSA

VITÓRIA
TRANSPORTES

477.215,90

490.277,67

2,74%

13.061,77

Rastreamento de veículos via
satélite

RADIONET LTDA

4.471,2

14.699,75

228,77%

10.228,55

Manutenção de veículos a
gasolina

AUTO SERVICE
RADIADORES E
SERVIÇOS LTDA

93.119,91

49.171,42

(52,80%)

(43.948,49)

Manutenção de veículos a
diesel

CORDEIRO E
MELO...

121.223,75

64.718,58

(53,39)

(56.505,17)

Viagens de
Graduação

de

servidores
campo

da

Fonte: UEFS/UNINFRA/PRECAM, 2014.

DIF.

ÁREA DE MANUTENÇÃO

Representada pela Subgerência de Manutenção Geral, desenvolve atividades que auxiliam
a manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais e outros serviços afins nas áreas de
telefonia, hidráulica, elétrica, refrigeração, climatização, carpintaria, serralheria, pedreiro, pintura,
audiovisual e consertos de equipamentos eletroeletrônicos, atuando com apoio de um contrato de
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mão de obra terceirizada. Manter a infraestrutura predial e de serviços em condições adequadas à
sua utilização pela comunidade universitária é um desafio constante perseguido todos os dias pelas
equipes da UNINFRA.
O volume de solicitações demandadas via SITIENS no módulo ALX atendidas em 2014
superou as 5.000 unidades. Pequenos serviços ou instalações, somados às intervenções preventivas
planejadas em todas as áreas de atendimento da manutenção, consumiram aproximadamente R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) em recursos com materiais e mão de obra.
A tabelas e quadro a seguir, apresentam os serviços de manutenção executados em 2014.
TABELA 66 – QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR CATEGORIA, 2013-2014
ANO DE EXECUÇÃO

CATEGORIA

VARIAÇÃO %

DIF.

1605

0,69%

11

1173

1278

8,95%

105

Hidráulica

820

1003

22,32%

183

Refrigeração e Climatização

549

538

(2,00%)

(11)

Telefonia

355

319

(10,14%)

(36)

Pedreiro

337

341

1,19%

4

Pintura

185

241

30,27%

56

Serralheria

135

194

43,70%

59

Eletroeletrônica

83

85

2,41%

2

5231

5604

7,13%

373

2013

2014

Elétrica

1594

Carpintaria

TOTAL

Fonte: UEFS/UNINFRA/Subgerência de Manutenção Geral, 2014.

QUADRO 10– SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA UEFS, 2014

LOCAL
Laph
Módulo 2
Labotec I

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS
Reestruturação de vala para escoamento de água;
manutenção hidráulica no banheiro feminino
Reparo de infiltração e pintura da passarela do Módulo 2;
limpeza e manutenção de telhados; manutenção no banheiro
feminino
Construção de Casa de Gás; serviço de aterro e escoamento
de água

ANO
2014
2014
2014

Mutirão em todas as salas do prédio para execução de
Labotec II

serviços de elétrica, eletroeletrônica, pedreiro, serralheria,

2014

carpintaria, hidráulica, pintura e refrigeração
Módulo 4

Reparo de infiltração e pintura da passarela e MA; manutenção
das cadeiras do Auditório III

2014

Módulo 5

Limpeza e manutenção dos telhados da passarela e MP;
reparo de infiltração e pintura da passarela

2014

Labexa

Serviços de pintura e serralheria

2014

[Qual o local?]

Recuperação de fórmicas das bancadas

2014
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Módulo 6/DSAU

Manutenção hidráulica do banheiro

2014

Cion

Colocação de azulejo na sala de radiologia

2014

Módulo 7

Manutenção no piso e mictório do banheiro

2014

Pavilhão de Aulas – PAV

[Qual o(s) serviço(s)?]

2014

Herbário

Manutenção do forro de acrílico

2014

Museu de Zoologia

Manutenção hidráulica em banheiro

2014

CEB/UEFS

Pintura geral do prédio e substituição da fechadura do portão

2014

Creche
CAU I
CAU II
Prédio da Administração Central
Galpão/Garagem

Pintura do prédio e manutenção da tubulação com retirada
de raízes
Reestruturação interna do prédio para o curso de Medicina
Reparo e pintura de parede na sala da empresa de Engenharia
Jr.
Serviços de pintura e divisória
Fechamento do galpão; pintura do reservatório; construção
de pequeno almoxarifado para alocação de ferramentas

2014
2014
2014
2014
2014

Construção de base de concreto para a máquina de
Biblioteca Central

climatização; reparo e pintura de paredes; reforma na
estrutura da torre de climatização (juntamente com empresa

2014

contratada)
CPD
Portaria principal
Auditório Central

Manutenção em banheiro com retirada de raízes da tubulação
Manutenção do telhado; construção de casa da bomba;
manutenção na estrutura física da subestação
Instalação de divisória; reparo em caixas de passagem em
volta do prédio

2014
2014
2014

Pintura de quebra-molas; reparo no muro do campus;
Área do campus da UEFS

implantação de sistema de irrigação para o curso de

2014

Agronomia ao lado da EEA
CUCA
SAJ/UEFS
Observatório Antares

Substituição de fórmicas em móveis; manutenção de telhado
Instalação de divisórias; pintura do local; instalação de
bancada em pia
Construção de portaria; pintura de algumas estruturas
Manutenção das salas, banheiros e móveis com serviços

PAT 1 ao 7 (salas e banheiros)

de pintura, elétrica, carpintaria, pedreiro, refrigeração,
eletroeletrônica, serralheria e hidráulica

Fonte: UEFS/UNINFRA/PRECAM, 2014.
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2014
2014
2014
2008, 2009,
2010, 2011,
2012, 2013 e
2014

TABELA 67 – DEMONSTRATIVO DE OBRAS/SERVIÇOS/PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2014
OBRA/SERVIÇO/
PROJETOS

TIPO DE
SERVIÇO

EMPRESA

VALOR DA
OBRA (R$)*

CONTRATO

Obra civil de reforma de
salas de aula e sanitários
no campus universitário

A reforma é
necessária para
a melhoria da
infraestrutura
das salas de
aula e sanitários
do PAT, MT e
MP do campus
universitário

Reforma

CONSTRUTORA
OTAMERCA LTDA

190.053,06

UEFS

Fornecimento e instalação
de móveis planejados do
Labotec III

Móveis
necessários para
funcionamento
adequado do
laboratório

Serviço

KROLL MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO

52.102,93

UEFS

Móveis planejados do
Museu de Zoologia

Móveis expositores
imprescindíveis
para o
funcionamento
do museu.
Serão utilizados
diretamente na
exposição dos
materiais do
museu

Serviço

RIMAP COM. E
REP. DE MADEIRAS
E MATERIAIS
INDUSTRIAL

151.107,00

UEFS

Serviço

RIMAP COM. E
REP. DE MADEIRAS
E MATERIAIS
INDUSTRIAL

24.280,20

UEFS

38.856,00

UEFS

OBJETIVO

Móveis necessários
para instalação
Confecção e instalação de
dos computadores
móveis planejados para o
do Laboratório
Laboratório de Informática
de Informática
do Proforma
do prédio do
Proforma
Móveis planejados para
o Mestrado de Saúde
Coletiva (MSC)

Móveis necessários
ao funcionamento
do MSC

Serviço

RIMAP COM. E
REP. DE MADEIRAS
E MATERIAIS
INDUSTRIAL

Adaptação de área no
galpão dos bancos para
implantação da Farmácia
Popular

Melhoria da
infraestrutura do
curso de Farmácia
por meio de um
convênio da UEFS
com a Fiocruz

Reforma

SAN JUAN
ENGENHARIA LTDA

119.918,51

SUCAB

Recuperação das
instalações elétricas e
colocação de forro na RI

Intervenções
necessárias para
melhoria da RI

Reforma

SAN JUAN
ENGENHARIA LTDA

11.251,06

SUCAB

Cercamento de 477,00
m de área na Estação Rio
Seco – Convênio UEFS/
EBDA

Serviço
necessário ao
desenvolvimento
das atividades
práticas do curso
de Agronomia

Serviço

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

29.854,21

SUCAB
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Cercamento de 277,00 m
de área no EEA/UEFS

Serviço
necessário ao
desenvolvimento
das atividades
práticas do curso
de Agronomia

Serviço

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

23.433,36

SUCAB

Adaptação de área no
prédio dos materiais
recicláveis do EEA
para execução de uma
cobertura para a balança

Cobertura
necessária para
proteger das
intempéries
a balança de
medição de
material de
pesquisa

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

10.092,62

SUCAB

Pintura Centro
Universitário de Cultura e
Arte (CUCA)

Melhoria da
infraestrutura do
CUCA

Manutenção

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

93.038,94

SUCAB

Adaptação de área no
Biotério para Implantação
do Laboratório de
Psicologia

Com a implantação
do curso de
Psicologia, tornouse necessário a
execução desta
obra para o
desenvolvimento
das disciplinas

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

12.985,63

SUCAB

Obra civil de reforma do
Campus Avançado de
Lençóis

Melhoria da
infraestrutura do
Campus de Lençóis

Reforma

FRANCISCO
ANTONIO BRITO
DE SANTANA

114.165,89

UEFS

Mudança de layout salas
de aula do curso de
Medicina – 1ª Etapa

Melhoria no CAU
para que sejam
ministradas aulas
do curso de
Medicina

Reforma

ALCANCE
CONSTRUÇÕES
LTDA

106.220,71

SUCAB

Adaptação de área na
Residência Universitária
para ampliação dos
quartos

Serviço necessário
para ampliação
de vagas na
Residência
Universitária

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

10.942,98

SUCAB

Serviços de reforma no
banheiro da Creche

Serviço necessário
para melhoria
da infraestrutura
dos banheiros da
Creche

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

9.543,52

SUCAB

Implantação do serviço
de Assistência Jurídica da
UEFS (SAJ)

Em virtude da
mudança do SAJ
do Fórum, houve
a necessidade de
execução de uma
reforma no local
onde este setor
seria implantado
para adequação
das suas
necessidades

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

27.986,91

SUCAB
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Serviços de pintura,
instalação de corrimão e
substituição de vidros e
espelhos no CUCA

Melhoria da
infraestrutura do
CUCA

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

15.382,46

SUCAB

Adequação da rede
elétrica dos Módulos I e II
para climatização das salas
de aula

Serviço necessário
para climatização
das salas de aula
dos PAT I e II

Reforma

NEOLUZ PROJETOS
E ENGENHARIA
LTDA

69.472,03

SUCAB

Serviços de
impermeabilização na
cobertura do Museu de
Zoologia

Em virtude dos
problemas de
infiltrações
existentes no
prédio tornouse necessária a
execução deste
serviço para
melhoria da sua
infraestrutura

Reforma

ALCANCE
ENGENHARIA LTDA

46.634,85

SUCAB

Fonte: UEFSUNINFRA/GEPRO, 2014.

* VALOR TOTAL DOS CONTRATOS CONCLUÍDOS = R$ 1.157.322,70 (um milhão cento e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos).
Nota: informamos que alguns valores das obras/serviços/projetos divergem do relatório de 2013 em virtude
de aditivos e/ou supressões ocorridas nos referidos contratos.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A UEFS, por meio da Assessoria Especial de Informática (AEI), busca de forma permanente
atender às demandas dos setores administrativos e acadêmicos concernentes à área de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), mesmo com quadro de pessoal aquém do necessário. Para tanto,
concentra esforços para planejar, elaborar e executar projetos para tais finalidades, principalmente
aqueles que atendam de maneira transversal à instituição conforme normais legais instituídas pelo
Governo do Estado.
No campo dos sistemas computacionais, a busca constante por melhorias dos fluxos dos
processos internos é uma realidade, concretizada pelas adequações no sistema integrado utilizado
pela UEFS por meio de avaliação viabilizada por pesquisa de satisfação, que tem como objetivo
acompanhar a aderência às novas possibilidades de integração dos sistemas do Estado com sistemas
institucionais, além da instituir uma comissão para promover a integração entre sistemas da UEFS,
visando ao aperfeiçoamento na utilização dos dados disponíveis de forma confiável para tomadas
de decisões. No campo da infraestrutura de TIC, destaca-se: a assinatura de Acordo Tripartite entre
o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI/BA), a UEFS
e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para permuta de infraestrutura de telecomunicações;
a contratação de empresa para prestação de serviços para fornecimento de Antivírus, visando
oferecer mais segurança na manipulação das tecnologias da informação; a assinatura do contrato
de reestruturação da rede local da UEFS, com a aquisição de equipamentos de rede, possibilitando
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maior tráfego de dados e, consequentemente, mais disponibilidade de recursos computacionais
para atendimento às demandas acadêmicas e administrativas.

TABELA 68 – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CONTRATOS CELEBRADOS, AEI 2014
DESCRIÇÃO

VIGÊNCIA

VALOR (R$)

PRODEB – CONTRATO 001.11.65.PS.1 – Acesso aos sistemas de governo (RH-pessoal, SCfinanceiro, impressos, etc.)

22/08/2015

300.000,00

PRODEB – REDE GOVERNO – Adesão ao Contrato 042/2012, por intermédio da SAEB e
Consórcio TELEMAR E SOLUTIS e a Interveniente PRODEB

01/10/2017

1.817.629,80

ZCR Informática – CONTRATO EMERGENCIAL 099/2014 – Ampliação e manutenção da
rede de dados UEFS com 1 técnico residente

10/09/2015

479.950,00

REDE INTERATIVA DE INFORMÁTICA – MALAGUETANET – CONTRATO 039/2012 – Serviço
de acesso à internet banda larga – Campus de Lençóis

05/10/2015

6.960,00

DAMOVO DO BRASIL S/A – CONTRATO 119/2014 – Rede local

30/11/2015

2.588.500,00

VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA – EPP – CONTRATO 068/2014 – Software para virtualização
de servidores

26/06/2015

124.945,00

PRODUS – PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA. – CONTRATO 108/2014 –
Solução de segurança e antivírus

############

143.800,00

POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CONTRATO 054/2010 – Fornecimento
de solução corporativa e integrada para a informatização da gestão de processos
administrativos digitais, recursos humanos, compras e licitações, gerenciamento
financeiro, orçamentário e de contratos, e gerenciamento de materiais e almoxarifado

9-dez-2015

TOTAL

3.234.347,45

8.696.132,25

Fonte: UEFS/AEI, 2014.

IMPRENSA GRÁFICA UNIVERSITÁRIA – IU

Instituída há mais de duas décadas, a Imprensa Universitária (IU) vem desempenhando
suas atividades de forma eficiente e eficaz na área de editoração gráfica, reprografia, dentre outros,
contribuindo, assim, para o crescimento da instituição.
A IU, empenhada em oferecer serviços de qualidade à comunidade universitária, adquiriu
vários equipamentos que foram agregados ao seu patrimônio, para que, dessa forma, pudesse
atender às solicitações de serviços em menor prazo de espera, como também produzir trabalhos em
maior escala, e com mais qualidade.
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SERVIÇOS REALIZADOS PELA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Dentre os muitos serviços realizados pela IU, além de acabamento, arte final e editoração
eletrônica, é feita também a impressão de convites, fôlderes, cartazes, crachás, livros, revistas,
jornais, cadernos ou manuais dos colegiados de cursos, certificados, anais, documentos do ProSel
e ProSel Especial, teses e dissertações. As tabelas a seguir apresentam o quantitativo de cópias
realizadas pela IU, incluídas as reproduções ou impressões, coloridas e preto & branco, e banners
em faixas e lona. [Onde estão as tabelas?]

UEFS EDITORA

Vinculada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), a UEFS Editora prioriza a
publicação de obras originais de caráter técnico, cientifico e cultural, fruto de trabalho de pesquisa
docente.
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 a comercialização de livros e periódicos acadêmicos.

PUBLICAÇÕES EM 2014

A seguir, encontra-se a relação dos livros publicados pela UEFS Editora no ano de 2014, em
diversas áreas de conhecimento, seguidos da quantidade de exemplares vendidos.

TABELA 69 – RELAÇÃO DE LIVROS PUBLICADOS EM 2014 POR ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREA DE CONHECIMENTO

TÍTULO

Nº DE EXEMPLARES
IMPRESSOS

Nº DE
EXEMPLARES
VENDIDOS

Humanas

Bahia constrói o seu futuro

500

22

Humanas

Feira de encantados

500

102

Biologia

Entomologia cultural

700

18

Educação

Educação e gestão lusófona

500

16

Artes

Jorge Amado em letras e cores

500

40

Literatura

Experimentação-vida

500

32

Biologia

Etnobiologia na educação

700

21

Exatas

Modelagem multinível

500

19
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Humanas

Turismo e urbanização

500

21

Ciências Sociais

Agribusiness

500

109

Saúde

Educação física no semiárido

500

43

Saúde

Métodos de análise de problemas

500

33

Exatas

Curso básico de astrofísica

500

59

Letras

Variação linguística no semiárido

500

64

Humanas

Redes e centralidades em Feira

500

47

Humanas

Feira de Santana no contexto

500

44

Literatura

Ensaios

250

45

Letras

Salvador sob o olhar

500

39

Saúde

Acesso aos serviços e tecnologias

500

70

Letras

Salvador em discurso

500

38

Saúde

Doação e transplantes de órgãos

500

40

Ciências Sociais

Desempenho de médias e grandes

500

114

Exatas

Cálculo numérico

500

22

Avaliação da gestão de uma USF

500

Saúde

27

TOTAL

1.085

Fonte: UEFS/EDITORA UEFS, 2014.

DESPESAS DA EDITORA

A seguinte tabela demonstra o comparativo das despesas da editora com livros, agendas e
revistas publicados em 2013, com relação a 2014.

TABELA 70 – DESPESAS DA UEFS EDITORA EM 2014 (LIVROS, AGENDAS e REVISTAS)
TÍTULO

ÁREA DE CONHECIMENTO

VALORES EM R$
2013

DESENHANDO A IDEIA DE UMA AVENIDA FELIZ

Desenho e Cultura

SEM COMPARAÇÃO TORGA ROSA

Literatura

4.000,00

GRIÔS: DOBRAS E AVESSOS DE UMA ONG

Educação

12.545,00

TRABALHO DOCENTE E SAÚDE

Educação

4.455,00

HISTÓRIA DE ANTIGAMENTE

Cultura e Memória

5.039,00

FLORA DO MORRO DO CHAPÉU

LIVRO PARA UEFS

7.852,50

A SALVAÇÃO PELO ENSINO

Educação

6.975,00

FOLGA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento

8.340,00

VIOLÊNCIA E VITIMIZAÇÃO

Psicologia

FAPESB

TERRA E TERRITORIALIDADE

Sociologia

7.570,00

UM POR TODOS E TODOS POR UM

Música

3.640,00

NA SALA DE ESPELHOS

História

11.970,00

UM DIÁRIO EXTRAVAGANTE

Literatura

3.495,00

TERRITÓRIOS DE VIDA

Urbanismo

7.025,00
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17.190,00

2014

SERTANIA

Antropologia

5.120,00

SERTANIA

5.320,00

SERTANIA

1.756,00

SOCIOLINGUÍSTICA

Linguística

FAPESB

USO DO CANDOMBÁ

Biologia

FAPESB

VISTAS DIVERSAS

Literatura

4.175,00

O REALISMO

Literatura

FAPESB

TURISMO SOBRE A URBANIZAÇÃO

Urbanismo

14.645,00

TURISMO SOBRE A URBANIZAÇÃO

Urbanismo

9.547,00

A BAHIA CONSTRÓI
História
5.895,00
SALVADOR SOB O OLHAR

Linguística

FAPESB

SALVADOR EM DISCURSO

Linguística

FAPESB

MODELAGEM

Estatística

6.796,00

AGENDA 2013

AGENDA UEFS

69.850,00

SEPARATRIZES PARA AGENDA 2013

AGENDA UEFS

2.575,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 23

REVISTAS

3.333,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 24

REVISTAS

2.466,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 25 VOL I

REVISTAS

2.649,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 25 VOL II

REVISTAS

2.853,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 27

REVISTAS

4.620,00

CARTÕES DE VISITA UEFS EDITORA

MATERIAIS DIVERSOS

1.092,00

REVISTA SITIENTIBUS Nº 45

REVISTAS

3.894,00

REVISTAS SOCIOBIOLOGY 1

REVISTAS

8.938,00

REVISTAS SOCIOBIOLOGY 2

REVISTAS

14.752,00

REVISTAS SOCIOBIOLOGY 3

REVISTAS

23.234,00

DA INUTILIDADE

Literatura

1.496,00

A UNIDADE PRIMORDIAL

Literatura

1.262,00

PROSA E VERSO/CAPA

LIVRO PROEX

ETIQUETA ADESIVA

MATERIAIS DIVERSOS

96,00

FOLHA DE AUTOGRÁFO

MATERIAIS DIVERSOS

70,00

CARTAZES

MATERIAIS DIVERSOS

110,00

PIBID VOLUME 1

REVISTAS

9.805,00

PIBID VOLUME 2

REVISTAS

9.805,00

REVISTA LÉGUA E MEIA

REVISTAS

10.875,00

ENTOMOLOGIA CULTURAL

Biologia

41.531,00

ETNOBIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Biologia

33.813,00

ETNOBIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Biologia

6.585,50

FOLHAS ETNOBIOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Biologia

28,00

ASTROFÍSICA

Astrofísica

8.435,00

CATÁLOGO 2014

MATERIAIS DIVERSOS

3.020,00

DOAÇÃO E TRANSPLANTE

Saúde

4.200,00
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357,00

AGRIBUSINESS

Economia

ACESSO AOS SERVIÇOS

Saúde

6.325,00

ACESSO AOS SERVIÇOS/CAPA

Saúde

1.805,00

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Linguística

5.325,00

REDES E CENTRALIDADES

Turismo

6.084,00

DESEMPENHO DE MÉDIAS

Economia

FEIRA DE ENCANTADOS

Antropologia

EDUCAÇÃO E GESTÃO

Educação

10.488,00

CÁLCULO NUMÉRICO

Estatística

7.860,00

FEIRA DE SANTANA NO CONTEXTO

Urbanismo

6.596,00

EDUCAÇÃO FÍSICA

Educação Física

7.350,00

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Saúde

5.184,00

ENSAIOS

Literatura

2.428,00

MÉTODOS DE ANÁLISE

Saúde

3.837,00

JORGE AMADO

Literatura

32.068,00

EXPERIMENTAÇÃO E VIDA

Literatura

7.992,00

ANTROPOENTOMOFAGIA 2ª EDIÇÃO

Saúde

6.508,00

FIEL É PALAVRA 2ª EDIÇÃO

História

14.700,00

ECOLOGIAS HUMANAS

Ecologia

8.164,00

CANDOMBLÉ

Antropologia

CATÁLOGO 2014

MATERIAIS DIVERSOS

8.930,00

CARTILHAS MORTOS E DESAPARECIDOS

REVISTAS

4.290,00

CARTILHAS MORTOS E DESAPARECIDOS

REVISTAS

1.377,00

CARTILHAS MORTOS E DESAPARECIDOS

REVISTAS

249,00

PANFLETO

MATERIAIS DIVERSOS

86,00

ETIQUETAS

MATERIAIS DIVERSOS

56,00

CONVITES

MATERIAIS DIVERSOS

66,00

CARTAZES

MATERIAIS DIVERSOS

140,00

FÔLDER CATÁLOGO

MATERIAIS DIVERSOS

860,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 28

REVISTAS

3.120,00

REVISTA IDEAÇÃO Nº 29

REVISTAS

3.411,00

TALÕES LIVRARIA

MATERIAIS DIVERSOS

103,00

ENCARTE PARA FÔLDER

MATERIAIS DIVERSOS

174,00

CATÁLOGO 2014.1

MATERIAIS DIVERSOS

3.020,00

CARTAZES DIVERSOS

MATERIAIS DIVERSOS

94,50

CONVITES

MATERIAIS DIVERSOS

68,00

CONVITES

MATERIAIS DIVERSOS

100,80

PROVA E VERSO 2014 [PROSA E VERSO?]

LIVRO PROEX

1.881,00

LIVRETOS CATÁLOGO 2014

MATERIAIS DIVERSOS

2.415,00

BLOCOS MENSAGEM

MATERIAIS DIVERSOS

456,50

MARCADORES CALENDÁRIO 2015

MATERIAIS DIVERSOS

145,00

BLOCOS

MATERIAIS DIVERSOS

512,00

AGENDA 2014/2015

AGENDA UEFS
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12.496,00

11.810,00
8.324,00

FAPESB

70.225,00

CAIXAS PARA BRINDES

MATERIAIS DIVERSOS

852,00

FÔLDER CATÁLOGO

MATERIAIS DIVERSOS

3.260,00
TOTAL

Fonte: UEFS/EDITORA UEFS, 2014.
* Os livros Violência e vitimização, Sociolinguística, Uso do candombá, O realismo, Salvador sob o olhar, Salvador em discurso e Candomblé foram
pagos com verba da FAPESB.

TABELA 71 – VENDAS DE LIVROS LIVRARIA UNIVERSITÁRIA PIDL 2012-2014
VALOR BRUTO
(R$)

ANO

VALOR LÍQUIDO
(IES)

VALOR LÍQUIDO
(R$) (UEFS)

2012

38.248,00

38.248,00

2013

28.517,00

28.517,00

2014

49.641,51

49.641,51

116.406,51

116.406,51

TOTAL
Fonte: UEFS/EDITORA/LIVRARIA UNIVERSITÁRIA, 2014.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
QUADRO 11 – DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, UEFS EDITORA, 2014
EVENTO

LOCAL

Encontro Nacional da ABEU

Campina Grande – PB

23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

São Paulo – SP

XI Bienal Internacional do Livro do Ceará

Fortaleza – CE

II Bienal Internacional do Livro de Brasília

Brasília – DF

1ª Feira Literária Internacional da Chapada Diamantina

Lençóis – BA

7ª Feira do Livro de Feira de Santana – BA

Feira de Santana – BA

1ª Feira Literária Internacional da Univasf

Juazeiro – BA

9ª Feira do Semiárido

Feira de Santana – BA

XXII Feira Universitária do Livro de Curitiba

Curitiba – BA

Simpósio da Anpuh Regional Rio

Rio de Janeiro – RJ

Encontro da ANPUH em São Leopoldo/RS

São Leopoldo – RS

Feira Literária da EDUNEB

Salvador – BA

Feira de Mobilidade Acadêmica da UEFS

Feira de Santana – BA

2ª Feira Literária da UESC

Itabuna – BA

Fonte: UEFS/EDITORA UEFS, 2014.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) da UEFS teve a possibilidade de ampliar o
leque de serviços oferecidos à comunidade interna, bem como à externa. Isto se deu, dentre outros
fatores, ao aumento do número de servidores lotados no setor, uma meta da Administração Central
implementada desde 2007.
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Há pouco mais de sete anos, a ASCOM contava apenas com um jornalista, um secretário e um
administrador. Hoje, o setor dispõe de quatro jornalistas (um deles o assessor de comunicação), dois
fotógrafos, três relações públicas, um designer, um técnico em administração.
O aumento do quadro possibilitou à ASCOM transcender o serviço de assessoria de
imprensa, com a identificação e a produção de material para publicação no portal da universidade
(na internet) e envio à imprensa, bem como a interlocução com a comunidade externa e em ações
para consolidação da comunicação interna, além da participação em eventos extracampus. Um
exemplo disso foi a presença da UEFS na Exposição Agropecuária de Feira de Santana (Expofeira
2014), realizada pela Prefeitura Municipal em setembro, no Parque João Martins da Silva. Em stand
próprio, foram divulgados produtos da universidade, como o ProSel, os cursos de graduação e pósgraduação e as pesquisas desenvolvidas em diversos campos do conhecimento, como as ligadas
à Agropecuária e à Biologia, diretamente relacionadas ao evento, desenvolvidas por cursos como
Agronomia e Biologia.
Com o reforço do profissional de designer, foi possível assessorar os diversos setores da
universidade quanto à produção de fôlderes, cartazes, outdoor, certificados e banners, além de
criação de logomarcas, dentre outros. Em 2014, foi criado um perfil oficial da UEFS nos sites de redes
sociais, como o Facebook, com atualização contínua e acompanhamento instantâneo das demandas
das comunidades interna e externa. Foram realizadas, ainda, ações específicas em parceria com a
Reitoria e a Pró-Reitorias, com destaque para a campanha contra o trote e a cobertura de eventos
na Chapada Diamantina, no Campus Avançado de Lençóis, município de Lençóis. Além disso, foi
lançado o Boletim da UEFS on-line, com as principais notícias da semana, disponibilizado no portal
da instituição na internet, por e-mail e redes sociais.

RÁDIO EDUCADORA FM

Em parceria com a equipe da TV Olhos D’Água, entidade da UEFS, a ASCOM participou do
processo de outorga da Rádio Educadora FM, com fins exclusivamente educativos, concretizada
pelo Ministério das Comunicações em 2014, com projeto elaborado em 2011. Agora, é aguardada
aprovação da outorga por parte do Congresso Nacional para que a rádio entre no ar, após a
implantação da parte física e composta a equipe.

TV OLHOS D’ÁGUA

A TV Olhos D’Água tem por finalidade veicular informação e entretenimento de interesse
das comunidades interna e externa. Sua programação prioriza a difusão do conhecimento produzido
na UEFS, voltada para a consciência crítica, ética e cidadã de seu público.
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Sempre buscando atender aos objetivos da instituição, em de 2014, alcançou resultados
satisfatórios nas atividades de transmissões, documentários e matérias, sejam elas especiais ou
jornalísticas, constituindo não só o arquivo da TV, mas o dia a dia da UEFS, da comunidade feirense
e da região.

PRODUÇÃO E COGESTÃO

Na busca constante por melhorias, em 2014, algumas mudanças foram inseridas com
o intuito de melhor atender às demandas existentes no setor, como também oferecer aos seus
colaboradores um ambiente de trabalho humanizado

TV OLHOS D’ÁGUA EM NÚMEROS

A TV Olhos D’Água vem apresentando um aumento significativo de visualizações nos
vídeos elaborados em seu estúdio. Contudo, o acesso ainda é considerado tímido se comparado aos
canais de humor do país.

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS – SISBI

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana (SISBI/
UEFS) é a unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento de ações da Biblioteca Central
Julieta Carteado (BCJC) e setoriais, de apoio informacional ao ensino, à pesquisa e à extensão, de
incentivo à leitura e de valorização e preservação da memória e da cultura brasileira e regional.
Em 2014, o SISBI estabeleceu várias parcerias com outras unidades da UEFS que possuem
objetivos em comum, ampliando assim os resultados atingidos pela universidade. Para a realização
de eventos culturais na BCJC e na Biblioteca Setorial Monteiro Lobato (BSML), foi indispensável
a parceria com o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA). Junto à Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX), houve a participação de bibliotecários na comissão organizadora da 7ª Feira do Livro –
Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. A BCJC e o Museu Casa do Sertão (MCS) promoveram
uma exposição cultural. Na realização da pesquisa de satisfação do usuário, tivemos o apoio da
Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN) e da Empresa ADM Jr. da UEFS.
Na busca da inovação, o SISBI mantém a constante parceria com a Assessoria Especial de Informática
(AEI), adotando soluções com base na tecnologia da informação.
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Quanto à articulação do SISBI com outras instituições, existe um leque de interação com
órgãos, por meio de convênios formais, que visam à disseminação da informação. Podemos citar
o credenciamento da BCJC pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES/MEC) como multiplicadora do Portal de Periódicos da CAPES, os convênios com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT), e a parceria com o Ministério da Saúde (MS) por meio dos programas Rede de
Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde – Brasil – Rede BiblioSUS, Biblioteca
Virtual em Saúde do Adolescente – BVS Adolec e Portal da Saúde Baseada em Evidências, que teve
o convênio assinado em 2014.
Com o intuito de disseminar a produção científica brasileira e ampliar a visibilidade da
UEFS, o SISBI mantém a cooperação técnica com outras instituições nacionais e internacionais, a
exemplo da parceria entre a BCJC e o Instituto Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo
(USP), que são centros brasileiros de cooperação com a Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), na indexação na base de dados internacional da Aquatic Science and Fisheries
Abstracts (ASFA), que tem a finalidade de promover o acesso à bibliografia mundial na área de
Ciências Aquáticas e Pesca.
Neste ano, o SISBI assumiu, também, o compromisso de cooperação técnica para
alimentação da Biblioteca Virtual em Saúde do Adolescente (BVS Adolec Brasil), de responsabilidade
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A BVS Adolec Brasil tem o objetivo de promover
o acesso on-line eficiente e equitativo à informação científica e técnica relevante para a saúde
de adolescentes e jovens no Brasil. O trabalho de cooperação está sendo desenvolvido por
bibliotecários da BCJC em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e Adolescência
(NNEPA/UEFS).
A UEFS é a primeira instituição do interior do Estado a implantar o Programa Estadual de
Aprendizagem – Mais Futuro, junto com a SAEB, as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e o Centro
de Integração Empresa-Escola (CIEE). O programa é uma ação do Governo do Estado, que tem como
objetivo oferecer ao jovem a oportunidade do primeiro emprego. Para ingressarem no programa,
é necessário que os jovens passem por uma seleção, que sejam oriundos de escolas públicas e
que estejam em situação de vulnerabilidade social. Na BCJC, 40 desses jovens estão atuando em
vários setores. Com isso, a UEFS contribui com a sociedade de Feira de Santana, colaborando com o
aprendizado desses jovens a partir do momento que abraça o projeto e garante a estadia deles em
um ambiente que proporcione crescimento profissional e pessoal.
O ano de 2014 marca o início do Congresso Estatuinte, em que os três segmentos da
comunidade universitária debateram para aprovação da proposta apresentada. Esta construção
coletiva e democrática visa atender às demandas atuais da universidade e da sociedade. O congresso
contou com a participação de servidores do SISBI, sendo 9 delegados titulares e 9 suplentes, que
estão contribuindo para a construção de um Estatuto com finalidades e políticas institucionais que
tornarão a UEFS mais democrática, com excelência acadêmica e socialmente referenciada.
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REVITALIZAÇÂO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS

A biblioteca universitária deve buscar sempre a inovação para atender às necessidades
de informação dos seus usuários. O SISBI, em 2014, implantou vários recursos tecnológicos para
a melhoria dos serviços e do atendimento à comunidade universitária, a exemplo do cadastro da
biometria dos usuários, para dar mais segurança nas transações de empréstimo de materiais, a
atualização do sistema de gerenciamento do acervo, o Pergamum, para a nova versão web, o qual
passa a permitir o acesso por meio de dispositivos móveis como celular, smartphone e tablet, a fim
de fazer reservas de títulos, renovações de empréstimos e consultas ao acervo. Outra funcionalidade
adicionada foi a identificação da localização (nº de chamada) dos materiais do acervo por meio
da ferramenta QR Code, utilizando um aplicativo instalado no aparelho, que registra o número de
chamada na tela do dispositivo móvel.
Mais uma grande inovação alcançada pelo SISBI foi a criação da nova página na internet. Com
a colaboração da AEI, uma equipe de servidores da BCJC trabalhou na construção da nova página.
Mais interativa e atualizada, a home page do SISBI traz espaço para notícias, comunicados, acesso
ao acervo, disseminação da informação e fontes de pesquisa. A nova página reúne, também, todos
os informativos, manuais e fôlderes produzidos pelo SISBI, bem como seus serviços, as seções e os
setores da BCJC, com seus respectivos contatos.
A inovação tecnológica no SISBI promove a agilidade no atendimento ao usuário e torna
eficaz a divulgação da informação, alcançando, assim, a satisfação da comunidade universitária.

INVESTIMENTO NA VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

O SISBI vem desenvolvendo uma política diferenciada de incentivo à formação continuada
de seu capital humano (bibliotecários e demais servidores). A participação dos servidores nos eventos
das áreas de Biblioteca e Gestão da Informação é sempre muito expressiva. Existe uma preocupação
em acompanhar as mudanças do mercado por meio de cursos, seminários, palestras, etc. Entre os
resultados alcançados com a Política de Formação Continuada, podemos incluir o estímulo à troca de
saberes, a valorização profissional e a capacitação constante da equipe de trabalho, pois os eventos,
treinamentos, cursos técnicos e outros promovem a atualização e o desenvolvimento de diversos
trabalhos: publicações técnicas, monografias, artigos, pôsteres e outras comunicações científicas.
A participação dos servidores nos eventos muitas vezes é na condição de autores de
trabalhos. Neste ano, podemos destacar um dos trabalhos que foram apresentados no Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias, em Belo Horizonte, MG, intitulado “Desenvolvimento
Profissional através da Formação Continuada: experiência na Biblioteca Central da Universidade
Estadual de Feira de Santana”, premiado na categoria em que participou. Os autores relataram, no
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trabalho, a capacitação dos servidores do SISBI/UEFS, que visa manter uma equipe de profissionais
atualizados e qualificados, desenvolvendo competências para produzir, gerenciar e disseminar a
informação.
Na Tabela 68 estão relacionados os cursos/eventos que os servidores do SISBI
participaram.

TABELA 72 – EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO SISBI/UEFS, 2014
EVENTOS

CIDADE

PARTICIPANTES

Encontro Regional do Pergamum

Salvador – BA

6

Treinamento do Módulo de Aquisição do Pergamum

Salvador – BA

1

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária

Belém – PA

1

Apresentação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

Feira de Santana – BA

4

EBSCO – Treinamento IEEE Xplore

Feira de Santana – BA

6

Palestra “Outras vertentes de atuação do profissional
bibliotecário”

Salvador – BA

7

Treinamento do Portal da CAPES na UFBA

Salvador – BA

5

Feira de Santana – BA

6

Florianópolis – SC

1

Salvador – BA

1

Treinamento EBSCO: Turbinando suas aulas
I Workshop Gestão do Conhecimento em Bibliotecas
Universitárias
I Reunião Técnica sobre Avaliação da Biblioteca Universitária
Brasileira
Congresso Estatuinte da UEFS – 1ª etapa

Feira de Santana – BA

18

VI BIBLIOCONTAS – Fórum Nacional de Bibliotecários e
Arquivistas dos Tribunais de Contas

Salvador – BA

3

Ciclo de palestras “Planejando a Aposentadoria – 1ª parte”

Feira de Santana – BA

1

7ª Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana

Feira de Santana – BA

7

VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de
Contas

Salvador – BA

2

Feira de Santana – BA

5

A Nova Contabilidade Pública: Aspectos Práticos

Feira de Santana – BA

1

Treinamento On-line da Plataforma IEEE Xplore

Feira de Santana – BA

4

Salvador – BA

3

Ciclo de palestras “Planejando a Aposentadoria – 2ª parte”

Feira de Santana – BA

1

Curso sobre reforma ortográfica e produção escrita na academia:
teoria e prática

Feira de Santana – BA

1

Curso de Língua Espanhola, nível 1

Feira de Santana – BA

1

Ciclo de palestras “Planejando a Aposentadoria – 3ª parte”

Feira de Santana – BA

1

Congresso Estatuinte da UEFS – 2ª etapa

Feira de Santana – BA

18

XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias

Belo Horizonte – MG

7

Pesquisando Imagens com a EBSCO

I Seminário de Leitura para Todos do Sistema de Bibliotecas
Públicas do Estado da Bahia: Acessibilidade: Novos Rumos para
Inclusão Social
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Reunião do Pergamum

Belo Horizonte – MG

6

Reunião do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento de Coleções
(CBDC)

Belo Horizonte – MG

2

Reuniões Técnicas do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT)

Belo Horizonte – MG

2

Seminário Regional de Ética Profissional – Conselho Federal de
Biblioteconomia

Belo Horizonte – MG

4

Reunião Técnica da BVS Adolec

Belo Horizonte – MG

4

Minicurso “Repositórios Institucionais: Tecnologias, Políticas e
Gestão”

Belo Horizonte – MG

1

Lançamento do livro das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA)

Salvador – BA

1

Ciclo de palestras “Planejando a Aposentadoria – 4ª parte”

Feira de Santana – BA

1

Ciclo de palestras “Planejando a Aposentadoria – 5ª parte”

Feira de Santana – BA

1

Palestra “O direito do autor e os novos formatos das publicações
– IFLA”

Feira de Santana – BA

9

IX Feira do Semiárido

Feira de Santana – BA

6

Curso de Organização de Arquivos Administrativos

Feira de Santana – BA

6

Coaching na Atuação do Profissional da Informação

Feira de Santana – BA

7

Apresentação de livros eletrônicos pela Proquest

Feira de Santana – BA

3

TOTAL

164

Fonte: UEFS/SISBI, 2014.
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O SISBI/UEFS oferece capacitação continuada aos profissionais por meio dos cursos internos
de Auxiliar de Bibliotecas, Noções de Arquivamento e Oficina de Pequenos Reparos em Material
Bibliográfico. Neste ano [qual? 2014?], achamos por bem organizar palestras para os funcionários
do SISBI sobre orçamento da UEFS.
Na Tabela 73, apresentamos os eventos promovidos pelo SISBI no ano de 2014.

TABELA 73 – CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELO SISBI/UEFS, 2014
CAPACITAÇÕES

LOCAL

PARTICIPANTES

Oficina de Pequenos Reparos

Feira de Santana

40

Treinamento para novos funcionários

Feira de Santana

40

Palestra “Planejamento orçamentário da UEFS 2014”

Feira de Santana

30

Apresentação do resultado da pesquisa de satisfação do
usuário

Feira de Santana

35

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Santana
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Curso Organização e Funcionamento de Bibliotecas

Feira de Santana

33

Curso Propriedade Intelectual

Feira de Santana

24

Aula de normalização de trabalho acadêmico

Feira de Santana

77

TOTAL

529

Fonte: UEFS/SISBI, 2014.
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POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO
O Setor de Aquisição da BCJC é responsável pela formação e desenvolvimento do acervo
desta biblioteca e das 8 (oito) bibliotecas setoriais que compõem o SISBI/UEFS. Esse trabalho é
realizado partir das novas aquisições de material bibliográfico, sejam elas por meio de compras,
assinaturas ou doações. As duas primeiras atendem às solicitações dos departamentos, setores da
UEFS e dos usuários, enquanto as doações, que passam por um processo de seleção para integrarem
o acervo, originam-se de doadores das comunidades interna e externa.
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É importante salientar que, embora tenhamos um setor responsável pela formação
e desenvolvimento do acervo, a BCJC não é a única responsável pela atualização do
mesmo, pois os títulos adquiridos por meio de compra ou assinatura atendem às demandas
da comunidade acadêmica. Além disso, é de suma importância a colaboração ativa dos
professores no processo de avaliação do acervo, o que é constantemente reiterado pela
direção do SISBI.
Sobre o processo de compra propriamente dito, a maior parte da aquisição de livros e outros
materiais bibliográficos para o SISBI/UEFS, exceto periódicos (adquiridos por compra direta), acontece
por meio de licitação, na modalidade pregão. Em 2014, realizamos três pregões eletrônicos: um de
livros estrangeiros, destinados ao PROFORMA – Licenciatura em Letras com Espanhol, no valor de R$
26.000,00; um de livros nacionais, destinados ao PROFORMA – Licenciatura em Ciência Biológicas,
no valor de R$ 54.886,00; e outro, também de livros nacionais, destinado ao curso de Graduação em
Direito, no valor de R$ 96.450,00. Entretanto, não obtivemos sucesso nesses processos licitatórios,
pois os fornecedores não entregaram os materiais.
Apresentamos a seguir as tabelas que mostram o investimento em compra de material
bibliográfico para o SISBI/UEFS em 2014, e a evolução do seu acervo por meio de compras e de
doações.
A Tabela 70 mostra o investimento de R$ 48.884,78 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta
e quatro reais e setenta e oito centavos) para aquisição de 979 exemplares de livros nacionais.
Quanto a periódicos, foram investidos R$ 77.016,83 (setenta e sete mil, dezesseis reais e oitenta e
três centavos) em renovações de publicações nacionais e estrangeiras.
TABELA 74 – INVESTIMENTO DO SISBI/UEFS EM AQUISIÇÕES, 2014
LIVROS E OUTROS MATERIAIS

PERIÓDICOS

PERIÓDICOS

TÍTULO

EX.

VALOR

RENOV.

VALOR

ASS.

VALOR

TOTAL
INVESTIDO

Ciências Exatas e da Terra

09

90

9.087,00

_

_

_

_

9.087,00

Ciências Biológicas

01

10

1.778,00

_

_

_

_

1.778,00

Engenharia/Tecnologia

04

53

4.120,00

01

295,00

_

_

4.415,00

Ciências da Saúde

11

80

17.530,60

01

598,00

_

_

18.128,60

Ciências Agrárias

-

-

-

_

_

_

_

_

Ciências Sociais Aplicadas

46

740

14.987,18

28

52.731,73

_

_

67.718,91

Ciências Humanas

01

30

480,00

04

2.029,00

_

_

2.509,00

Língua, Literatura e Artes

02

12

902,00

02

2.076,00

_

_

2.978,00

Generalidades

_

_

_

21

19.287,10

_

_

19.287,10

74

979

48.884,78

57

77.016,83

_

_

125.901,61

ÁREAS

TOTAL
Fonte: UEFS/SISBI, 2014.

De acordo com a Tabela 75, recebemos 7.321 títulos de livros em doação, totalizando 9.916
exemplares, e compramos 75 títulos de livros, totalizando 979 exemplares. Assim, pode-se constatar
que a aquisição de material bibliográfico por meio de compra foi extremamente baixa, inviabilizando
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a atualização do acervo. Entretanto, o volume de doações foi bastante significativo e de grande
relevância para a qualificação do acervo do SISBI/UEFS.
Justificamos que o baixo volume na compra de material bibliográfico para o SISBI/UEFS, no
ano de 2014, ocorreu devido ao contingenciamento do Governo do Estado, que cortou drasticamente
as verbas das instituições estaduais, conforme Decreto nº 15.624/2014, de 29/10/2014. Com isso,
vários processos em andamento não foram concluídos.
TABELA 75 – EVOLUÇÃO DO ACERVO DO SISBI/UEFS 2012, 2013 e 2014

COMPRA

PERÍODO

Títulos

Exemplares

DOAÇÃO
Títulos

Exemplares

CRESCIMENTO (%)
Títulos

Exemplares

ACERVO
Títulos

Exemplares

LIVROS
2012

526

1.054

6.601

8.988

13,34%

2,27%

125.003

289.178

2013

954

3.817

6.460

6.460

5,93%

3,55%

132.417

299.455

2014

75

979

7.321

9.916

5,58%

3,64%

139.812

310.350

Fonte: UEFS/BCJC, 2014

Quanto à Tabela 76, o SISBI/UEFS adquiriu 69 normas da ABNT – Coleção Eletrônica, no valor
de R$ 3.144,45 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), cujo acesso
já foi disponibilizado para consulta na página da BCJC. Esse acesso remoto, por meio de qualquer
computador que estiver conectado à internet nas dependências da UEFS, além da praticidade,
garante que um número maior de usuários tenha acesso aos itens simultaneamente.

TABELA 76 – NORMAS ELETRÔNICAS – INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO SISBI/UEFS 2014
ÁREA DE CONHECIMENTO
Engenharia, Tecnologia, Biblioteconomia
Fonte: UEFS/BCJC, 2014.

TOTAL

TÍTULOS

VALOR (R$)

69

3.144,45

69

3.144,45

A Tabela 77 mostra que, no ano de 2014, o SISBI/UEFS renovou a Base de Dados JSTOR, da
área de Ciências Biológicas. Esse investimento se fez necessário para o melhor desenvolvimento da
pesquisa nessa área.

TABELA 77 – BASE DE DADOS INVESTIMENTO EM AQUISIÇÃO NO SISBI EM 2014
ÁREA DE CONHECIMENTO
Ciências Biológicas
Fonte: UEFS/BCJC, 2014.

TOTAL

231

TÍTULOS

Valor (R$)

01

7.900,00

01

7.900,00

A Tabela 78 mostra a evolução da aquisição de livros do SISBI/UEFS por área de
conhecimento, de 1976 até 2014, em dados totais.
Atualmente, existe um total de 114.432 títulos e 280.295 exemplares disponíveis no
acervo.
TABELA 78 – LIVROS EXISTENTES NO SISBI – UEFS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREA DE CONHECIMETO

TÍTULOS

EXEMPLARES

Ciências Exatas e da Terra

10.389

27.988

Ciências Biológicas

3.949

10.748

Engenharia/Tecnologia

3.531

9.528

Ciências da Saúde

9.959

28.207

Ciências Agrárias

1.764

3.354

Ciências Sociais Aplicadas

25.063

68.238

Ciências Humanas

297.99

72.680

Língua, Literatura e Artes

29.978

59.552

-

-

114.432

280.295

Generalidades
TOTAL
Fonte: UEFS/BCJC, 1976-2014.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS

A BCJC é uma biblioteca universitária que tem como um dos objetivos primordiais buscar
sempre um atendimento de qualidade por meio da disponibilização de serviços que garantam ao
usuário a satisfação das suas necessidades informacionais.
A BCJC realizou, no período de novembro de 2013 a março de 2014, a pesquisa de satisfação
do usuário, que avaliou os serviços prestados à comunidade universitária. Com a participação da
comunidade interna e externa, a pesquisa identificou que o serviço mais utilizado pelos usuários é
o de empréstimo de materiais. O atendimento ao usuário foi ressaltado como um dos pontos mais
positivos, enquanto que o negativo mais citado foi o acesso limitado à internet.
No geral, a BCJC foi considerada como o local propício para promoção do conhecimento e
aprimoramento das habilidades, inserindo o usuário no contexto social e acadêmico.
Na Tabela 79, apresentamos um comparativo dos serviços oferecidos pelo SISBI nos anos de
2013 e 2014.
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TABELA 79 – COMPARATIVO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SISBI/UEFS 2013-2014
SERVIÇOS
Levantamento bibliográfico
Visitas orientadas
Consulta – Base de Dados

2013

2014

110

33

16(719)

15(475)

815

1.026

6.430

8.094

16

149

23(461)

16(268)

48(1.418)

47(1.462)

23(453)

17(259)

Revisão e Normalização Bibliográfica

26

84

Ficha Catalográfica

169

220

Solicitações de ISBN

04

03

Solicitação de ISSN

02

03

Parecer – Incentivo de Produção Científica

150

175

2.452

2.798

181

169

21.453

23.957

Acesso à internet
COMUT
Portal da CAPES (Treinamento)
Treinamento do Usuário

Graduação
Pós-Graduação

Empréstimo de cabines de estudo
Cadastramento – Conta VPN
Leitores cadastrados

Fonte: UEFS/BCJC, 2014.
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A Tabela 80 especifica as consultas, empréstimos e fluxo de usuários das bibliotecas do SISBI.

TABELA 80 – DEMONSTRATIVO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO SISBI/UEFS, 2014
BIBLIOTECA

CONSULTA

EMPRÉSTIMO

FLUXO

75.199

146.815

292.920

Biblioteca Setorial do Observatório Antares

447

32

1.643

Biblioteca Setorial Pierre Klose

711

165

773

19.190

1

8.690

Biblioteca Central Julieta Carteado

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato
Biblioteca Setorial Solar do Biju*

-

-

-

Biblioteca do Centro de Educação Básica

10.459

1.121

6.926

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato
Galvão

1.170

-

1.055

Biblioteca Setorial Chapada Diamantina

160

32

669

Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho

-

-

-

107.336

148.166

312.676

Fonte: UEFS/BCJC, 2014.

TOTAL

* Fechada.

AÇÕES CULTURAIS E DE EXTENSÃO
Tendo como princípio que a biblioteca deve ser um espaço de informação, cultura e
entretenimento, o SISBI promoveu eventos em 2014, buscando estreitar mais ainda a comunicação
entre o usuário e a BCJC. No primeiro semestre desse ano, o evento Biblioteca, Café & Arte ocorreu
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em duas edições. Na primeira edição, foi apresentada a exposição “Nas Asas das Borboletas Encontrei
Cavalos Marinhos”, formada por obras em papel machê do servidor da UEFS e artista plástico Eduardo
Moura. Na segunda edição do evento, em homenagem aos 38 anos da UEFS, tivemos a exposição
fotográfica “UEFS – 38 anos Construindo Saberes”. As duas edições contaram com a apresentação do
trio musical Trinado, que tocou músicas da MPB.
No segundo semestre, aconteceu a comemoração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
(SNLB), e várias atividades foram realizadas no intuito de atrair o público para a biblioteca. Duas
exposições foram montadas no hall de entrada, uma exposição intitulada “Centenário de Dorival
Caymmi” e a “Escritores Eternos”, uma homenagem aos escritores que faleceram no primeiro
semestre de 2014, sendo eles: Gabriel García Marques, João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano
Suassuna.
Durante a semana, ocorreram apresentações artísticas culturais, como: o Quarteto de
Cordas, formado por integrantes do Seminário de Música do CUCA, o Coral da UEFS, composto por
servidores e estudantes da universidade, e Recital de Poesias, do grupo formado por estudantes da
UEFS e participantes do Programa Mais Futuro. Aconteceu também, na semana, o lançamento do
livro O fantástico mundo autista, da autora Patrícia Teodolina Gonçalves e Silva Costa, acompanhado
de palestra sobre o autismo, tema abordado no livro. Ainda durante a SNLB, a BCJC premiou os TOP
USUÁRIOS, seleção de usuários que mais pegaram materiais emprestados na BCJC no período de
01/01/2014 a 13/10/2014. Os TOP USUÁRIOS foram presenteados com um livro, como forma de
incentivá-los, mais ainda, na prática da leitura.
O SISBI promoveu dois cursos voltados para as comunidades universitária e externa,
sendo eles: o curso Propriedade Intelectual, com o objetivo de apresentar uma visão atualizada
dos mecanismos de proteção das criações intelectuais, e o curso Organização e Funcionamento
de Bibliotecas, que tem como objetivo capacitar pessoas que trabalham em bibliotecas e salas de
leitura, principalmente, das escolas do município de Feira de Santana e região.
Foi lançada, neste ano, a atividade Usuário Escritor, onde os usuários foram convidados a
encaminhar textos literários de autoria própria com ênfase no tema “Leitura, livros, biblioteca”. Os
integrantes dessa atividade receberam livros pela participação.
Também, neste ano, foi lançado o projeto Parada da Leitura, ação que consiste na criação de
novos espaços de leitura dentro do campus da UEFS. O usuário pode ler, levar para casa, devolver
e também doar outros livros para compor o acervo. O material foi distribuído nos pontos de ônibus
da UEFS e, na primeira semana de instalado, já fez o maior sucesso na comunidade. Este projeto foi
tema de matéria no jornal da TV Subaé, emissora filiada da Rede Globo.
Durante todo o ano, o SISBI também promoveu atividades de incentivo à leitura, como também
colaborou com projetos de cinema dentro da UEFS e realizou momentos de apoio a campanhas de
cunho social, a exemplo do Outubro Rosa e do Novembro Azul.
No final do ano, foi realizada a I Mostra de Presépios da Biblioteca Central. A exposição reúne
presépios formados por elementos simples e ricos em criatividade, com a incorporação de cenas
locais e vegetação da caatinga, de materiais como areia, búzios, seixos de rios, brinquedos, e de
peças feitas em madeira, barro (mono e policromado) e com a técnica de papel machê. Os presépios
em exposição resgatam elementos da religiosidade popular ainda presentes na cultura de Feira de
Santana e região. Na semana da exposição dos presépios, o coral da UEFS se apresentou cantando
músicas de Natal.
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A Tabela 81 mostra as atividades culturais promovidas pelo SISBI/UEFS.
TABELA 81 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS PELO SISBI/UEFS, 2014
QTDE. SEÇÕES
ATIVIDADES CULTURAIS

2013

QTDE. PESSOAS
2014

2013

2014

Exposições artísticas

08

08

681

1.099

Exposição de painéis científicos

02

04

275

138

Apresentações artísticas culturais

02

05

175

450

Lançamento de livro

02

01

70

82

Bazar

02

02

2.600

2.112

Exibições de filmes

27

19

308

178

Contação de histórias

03

03

300

380

47

42

4.301

4.439

TOTAL
Fonte: UEFS/BCJC, 2014.

As ações do SISBI buscam contribuir para a excelência acadêmica, para a visibilidade da
produção acadêmico-científica da UEFS e sua interação com a sociedade.
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SERVIÇO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO – SESU

No ano de 2014, aconteceram mudanças importantíssimas para a organização do trabalho
deste setor. A principal delas foi o início da consolidação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis (PROPAAE). Esse processo de reestruturação da antiga Unidade de Organização
e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC) na atual Pró-Reitoria teve início em 2013. A então
UNDEC tinha a missão de “desenvolver e implementar políticas, programas e ações de integração e
valorização dos servidores(as) técnico-administrativos, professores(as) e estudantes, através de uma
equipe de profissionais multidisciplinar, com vistas à melhoria da qualidade de vida da comunidade
universitária”. Além dessa missão, a unidade lidava com demandas que envolviam também a
comunidade externa, como a interlocução entre a Escola Básica (escola pública da Rede Municipal
conveniada) e a UEFS. Por conta do objetivo de criação da Pró-Reitoria, essa e outras ações, que não
estavam ligadas diretamente à vida estudantil, foram realocadas para outros setores da UEFS de
forma definitiva ou transitória.
Em outubro de 2014, numa solenidade que contou com representantes dos diferentes
segmentos da comunidade acadêmica, com representações institucionais governamentais e de
outras IES do Estado, foi instalada a PROPAAE da UEFS. Essa Pró-Reitoria tem como principais
finalidades “consolidar e implementar as políticas de ações afirmativas e de assistência estudantil
visando garantir o acesso, a permanência e a pós-permanência de estudantes da graduação; planejar
e propor as políticas de ações afirmativas, assistência estudantil, permanência, esportivas, culturais
e de formação complementar dirigidas a estudantes da UEFS”. A PROPAAE executará ações de
assistência estudantil voltadas principalmente aos discentes em situação de vulnerabilidade social, e
ações afirmativas voltadas aos discentes cotistas (negros e não-negros oriundos de escolas públicas,
indígenas e quilombolas) de acordo com as políticas da administração superior da universidade.
Enquanto unidade, a antiga UNDEC esteve muito ligada à operacionalização das ações
comunitárias e de integração. A perspectiva de uma pró-reitoria desse caráter é de também propor,
elaborar, monitorar e avaliar as políticas afirmativas e de assistência estudantil, possibilitando um
salto qualitativo das suas ações. Com esse espírito, iniciamos um programa de formação continuada
com todos os servidores, terceirizados e bolsistas que estão lotados na PROPAAE. Essa ação foi
denominada Seminário Interno de Formação: Políticas de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil.
Esta ação tem o objetivo de melhor qualificar todos que trabalham nesse setor, no sentido de
aprofundar mais os conhecimentos nessas duas dimensões que se constituem enquanto eixos
principais dessa Pró-Reitoria. Essa ação encontra-se em curso e com perspectiva de se tornar uma
atividade permanente.
Internamente, tem-se discutido e revisto as resoluções e instruções normativas que regulam
as ações de assistência estudantil da universidade, considerando que algumas dessas ações são
executadas sem nenhum instrumento que as regulem. Feito esse diagnóstico, a equipe tem seguido
no caminho de revisão e elaboração desses instrumentos com vistas a construir o Programa de Ações
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Afirmativas e Assistência Estudantil da UEFS, para que todas as ações sejam executadas de forma
articulada e racionalizada, abrangendo dimensões pedagógicas, sociais e culturais da permanência
estudantil que estão para além do caráter estritamente assistencial.
Esta Pró-Reitoria compreende as ações afirmativas enquanto um conjunto de políticas, sejam
emanadas pelo Estado ou pela iniciativa privada, dirigidas a grupos sociais com histórico comprovado
de discriminação e exclusão social, no sentido de promover justiça social e igualdade de oportunidade.
Comunga-se também com a perspectiva de Política de Assistência Estudantil do Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), que a compreende enquanto
“[...] conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para garantir o acesso,
a permanência e a conclusão do curso de graduação dos estudantes [...], na perspectiva de inclusão
social, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria de desempenho acadêmico e da
qualidade de vida [...]”. São esses os princípios de ações afirmativas e assistência estudantil que
norteiam e nortearão todas as ações desta Pró-Reitoria.

SERVIÇO SOCIAL

O NAPP/Serviço Social conta com três analistas assistentes sociais. Atualmente, o núcleo possui
um quadro de 5 (cinco) técnicos em Serviço Social, 1 (uma) secretária, além de 9 (nove) estagiários
do curso de Serviço Social, sendo 6 (seis) da Faculdade Nobre (FAN); e 3 (três) da Universidade
Federal do Recôncavo Baiano (UFRB).
Foi criado em 2014, pelo NAPP/Serviço Social, um barema, instrumento para análise e
resultado dos processos de seleção. Este ano, com a utilização do novo barema, foram realizados
quatro processos de seleções socioeconômicas para ocupação de vagas no CEB-Creche e Residência
Universitária, sendo 3 (três) do CEB-Creche e 1 (uma) da RESI.

TABELA 82 – COMPARATIVO DE ATENDIMENTO POR CATEGORIA
ATENDIMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL
ANO

SERVIDORES
ESTUDANTES

TÉC.
ESPECÍFICOS

PROFESSORES

COMUNIDADE

TOTAL

2013

1396

656

59

222

2333

2014

1150

440

83

121

1794

TOTAL

2546

1096

142

343

4127

Fonte: UEFS/PROPAAE/NAPP, 2014.
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A equipe do NAPP/Serviço Social, além de atender às demandas da comunidade universitária
da UEFS, também realiza a supervisão direta de estudantes do curso de Serviço Social de outras IES
de Feira de Santana e de outras cidades, conveniadas com a UEFS. O Estágio Supervisionado contribui
para o desenvolvimento de projetos de intervenção para a comunidade universitária, dando suporte
direto às demandas que vão surgindo. Devido ao grande fluxo de atendimento e surgimento de
novas demandas, faz-se necessário a realização de novos projetos.
Sendo assim, o NAPP/Serviço Social executou este ano os seguintes projetos: A Importância
da Inclusão de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais, de autoria das estagiárias Beatriz
Barbosa de Araújo, Jaqueline Santana de Jesus e Robissânia Santos Souza (FAN); Acolhimento dos
Recém-Ingressos da Residência Universitária por Processo Seletivo 2014, cujas estagiárias autoras
são Késsia Daianne S. Conceição, Priscila Santos Costa e Tamires Gonçalves Santos (FAN). Ambos os
projetos sob a supervisão da assistente social, Kátia Maria de Freitas J. Carvalho.

TABELA 83- ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO SERVIÇO SOCIAL
BENEFICIADOS
ATIVIDADES/AÇÕES

PÚBLICO ALVO

COMUNIDADE
INTERNA

COMUNIDADE
EXTERNA

TOTAL

-

339

339

Membros do Conselho
Municipal de Assistência
Social

-

26

26

Distribuição de fôlder do projeto A
Importância da Inclusão de Crianças com
Necessidades Educacionais Especiais

Comunidade Externa: (CRAS)

-

100

100

Distribuição do fôlder do projeto Acolhimento
do Recém-Ingressos da Residência
Universitária por Processo Seletivo 2014

Comunidade Universitária

80

-

80

80

465

545

Estudantes do curso de
Serviço Social

Supervisão de Estágio Curricular
Apresentação do projeto A Importância
da Inclusão de Crianças com Necessidades
Educacionais Especiais

Comunidade Externa:

TOTAL
Fonte: UEFS/PROPAAE/NAPP, 2014.

O NAPP/Serviço Social e o Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP) realizaram um estudo
com os residentes da Residência Indígena (RI), em que inicialmente foi aplicado um questionário de
sondagem psicossocial para o levantamento de demandas voltadas diretamente à vida acadêmica
desses estudantes, em especial as dificuldades concernentes ao curso e aquelas que envolvem as
relações interpessoais.
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Com a aplicação do questionário, foi detectado que existe uma grande dificuldade dos
estudantes indígenas com as matérias de exatas. A partir dos dados levantados, surgiu a proposta de
desenvolver um projeto que venha atender as necessidades acadêmicas dos referidos estudantes,
já tendo sido feitos, inclusive, alguns contatos com a PROGRAD para desenvolvimento e execução
do projeto.

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – CODAE

A Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE) é responsável pela coordenação e execução
das atividades inerentes às Políticas de Assistência Estudantil, às políticas de acesso e permanência,
ao controle e acesso aos programas de estágios; aos programas de bolsas institucionais (Auxílio
Especial e Bolsa Acadêmica) e ao apoio e assistência às atividades acadêmicas, políticas e/ou artísticoculturais estudantis, por meio das solicitações das entidades estudantis tais como residências
universitárias, Diretório Central dos Estudantes, diretórios acadêmicos, empresas juniores e
comissões de formatura cadastradas.
Em 2014, a CODAE forneceu 8.914 materiais de consumo e materiais didáticos, além de
179.752 requisições para xerox, isso apenas para as entidades estudantis, com relação aos eventos
organizados pelas entidades.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Política de Assistência Estudantil visa assegurar a permanência do estudante com baixa
renda, dificultando a evasão ou o abandono dos estudos. Dentre os programas de assistência
estudantil da PROPAAE, temos o Programa de Moradia.
O Programa de Residência Universitária assegura moradia a estudantes comprovadamente
carentes mediante avaliação socioeconômica. A Residência Universitária (RESI) da UEFS oferece
173 vagas, sendo 101 vagas femininas e 72 vagas masculinas, além de 3 vagas para portadores de
necessidades especiais. Em 2014, 125 estudantes foram atendidos pelo programa, assegurando um
total de 48 vagas abertas no Edital 01/2014, além das 3 especiais.
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TABELA 84 – VAGAS OCUPADAS, POR SEXO, RESI e RI, 2014
SEXO

VAGAS
OFERECIDAS

VAGAS
PREENCHIDAS

VAGAS
DISPONIBILIZADAS*

Feminino

103*

72

29*

Masculino

73**

51

22**

Residência Indígena (UEFS)

20

20

0

Casa do Índio (Feira VI)

06

06

0

TOTAL

202

147

55

Fonte: UEFS/PROPAAE/CODAE, 2014.
*Sendo duas para portador de necessidades especiais.
** Sendo 1 para portador de necessidade especial.

Além da residência universitária tradicional, 20 estudantes indígenas foram atendidos pelo
Programa de Moradia por meio da RI no campus, bem como 6 estudantes indígenas na Casa do
Índio, no Feira VI.
A CODAE acompanha e direciona todas as demandas das referidas residências no que
concerne à manutenção da infraestrutura, aquisição de materiais de consumo e de limpeza, bem
como outras necessidades dos residentes no que concerne à sua acomodação e ao seu cotidiano
nas residências.

BOLSAS INSTITUCIONAIS

A PROPAAE, por meio da CODAE, gerencia duas modalidades de bolsas institucionais: a Bolsa
Auxílio Especial e a Bolsa Acadêmica.
A Bolsa Auxílio Especial faz parte da Política de Assistência Estudantil, uma vez que visa
conceder auxílio financeiro aos estudantes moradores da Residência Universitária. De acordo
com a Resolução CONSEPE nº 165/2006, esta bolsa tem o objetivo de assegurar a permanência
na Graduação, contribuindo para a formação acadêmica e cidadã desses estudantes por meio do
desenvolvimento de atividades ligadas à vida universitária.
São oferecidas 98 vagas de Bolsa Auxílio, e o número de bolsas atendidas ao longo de 2013
pode ser observado na tabela a seguir.
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TABELA 85 – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS OCUPADAS DAS BOLSAS NAS MODALIDADES ESTÁGIO ACADÊMICO E AUXÍLIO, 2014
MÊS

BOLSA AUXÍLIO

BOLSA ACADÊMICA

Janeiro

68

93

Fevereiro

65

81

Março

58

68

Abril

57

75

Maio

75

82

Junho

73

80

Julho

73

78

Agosto

78

89

Setembro

74

89

Outubro

72

90

Novembro

77

88

Dezembro

75

85

Fonte: UEFS/PROPAAE/CODAE, 2014.

A Bolsa Acadêmica objetiva, segundo a Resolução CONSEPE nº 073/2001, estimular as
atividades acadêmicas e contribuir para o fortalecimento dos estudos na área de sua formação. São
oferecidas 112 vagas e a distribuição também pode ser observada [onde?].

PROGRAMA DE ESTÁGIOS

O estágio é a oportunidade de o estudante pôr em prática os ensinamentos acadêmicos para
a melhor capacitação profissional. Portanto, é importante que as atividades desenvolvidas no estágio
estejam diretamente relacionadas às áreas do curso de formação. As duas modalidades de estágio
são: o obrigatório, definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e
obtenção do diploma; e o não-obrigatório, desenvolvido como atividade opcional, acrescido à carga
horária regular e obrigatória.
As atribuições da CODAE são, entre outras: identificar e divulgar as oportunidades de estágio;
ajustar as condições de sua realização; fazer o acompanhamento administrativo, uma vez que para
iniciar o estágio os discentes devem ter matricula e frequência regular na UEFS, além de formalizar
junto à CODAE os documentos necessários para regularizar a atividade, como o Termo de Convênio
entre a unidade concedente e a UEFS (TC) e o Termo de Compromisso de Estágio (TCE).
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO
A Bolsa Alimentação foi criada com o objetivo de fortalecer a Política de Assistência Estudantil,
possibilitando condições para permanência de estudantes oriundos da escola pública e de grupos
sociais historicamente excluídos (negros, indígenas e quilombolas) nos cursos de graduação e pósgraduação.
São usuários do RU os estudantes da UEFS, com direito a subsídios integrais ou parciais. Os
demais estudantes, os visitantes e os servidores docentes e técnicos da instituição também poderão
ter acesso ao RU desde que paguem integralmente pela refeição à empresa concessionária.
Desde 27 de março de 2014, a empresa vencedora da Concorrência 2/2012 pratica os
seguintes preços: a) café da manhã, R$ 3,70 (três reais e setenta centavos); b) almoço, R$ 6,84 (seis
reais e oitenta e quatro centavos); e c) jantar, R$ 3,15 (três reais e quinze centavos).
O RU, segundo o Contrato 027/2013, funcionará durante todos os meses do ano, nos dias de
segunda a sexta; e aos sábados, domingos, feriados e recessos, em condições ordinárias.

TABELA 86 – QUANTITATIVO BOLSA ALIMENTAÇÃO, 2014
TIPO DE REFEIÇÃO

Nº DE BOLSAS DIÁRIAS SUBSÍDIOS
INTEGRAIS POR DIA

Nº DE BOLSAS DIÁRIAS
SUBSÍDIOS PARCIAIS POR DIA

CAFÉ

380

250

ALMOÇO

380

1200

380

390

JANTAR
Fonte: UEFS/PROPAAE/CODAE, 2014.

TABELA 87 – CUSTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO, 2014
TIPO DE REFEIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES SERVIDAS

INTEGRAL

111.727

VALOR R$
531.778,18

PARCIAL

341.939

1.607.367,87

TOTAL

453.666

2.139.146,05

Fonte: UEFS/PROPAAE/CODAE, 2014.

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, foram servidas 453.666 refeições subsidiadas, o
que custou R$ 2.139.146,05 (dois milhões, cento e trinta e nove mil, cento e quarenta e seis reais
e cinco centavos) à UEFS.
Em 2014, foi iniciada a obra de ampliação do RU, a edificação horizontal terá 1.098,47 m²,
sendo que 493,47 m² destinam-se à cozinha e à área técnica, e 605 m² ao salão. O projeto prevê
capacidade para servir 4.265 refeições por dia, 3.045 refeições servidas no almoço e 1.220 refeições
no café da manhã e jantar. A previsão é de que a obra seja concluída até o final de 2015.
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PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES

O Programa de Concessão de Passagens Terrestres e Aéreas presta assistência estudantil
oferecendo apoio logístico, orientação e igualdade de oportunidades, baseada em uma política
democrática e atuante nas diversas áreas da atividade discente. O programa citado tem por objetivo
implementar a participação de discentes em congressos, seminários, simpósios, encontros regionais,
estaduais e nacionais, possibilitando o crescimento profissional e permitindo trocas de experiências
e fortalecimento entre as instituições. Isso possibilita ao estudante a oportunidade de atualizarse nos temas mais recentes de seu curso e a convivência com outros cenários e realidades, que,
somados ao nosso cotidiano da universidade, transformam-se em aprendizagem, desenvolvendo o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
O apoio da PROPAAE/UEFS tem sido decisivo para a participação nesses eventos por meio do
fornecimento de passagens, e, ocasionalmente, também se estende aos docentes e funcionários da
instituição
Durante o ano de 2014, a PROPAE investiu um total de R$198.897,63 (cento e noventa e oito
mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) entre passagens aéreas e terrestres.
Diante dos dados apresentados, observa-se que o Programa de Concessão de Passagens
Terrestres e Aéreas vem desenvolvendo suas ações de forma positiva, atingindo seus objetivos
mediante a procura da comunidade universitária.

SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – SAP

É um espaço de escuta, acolhimento e reflexão das questões relacionadas ao ensino
e aprendizagem que visa atender às necessidades da comunidade acadêmica no que diz
respeito à prevenção, intervenção, avaliação, acompanhamento e orientação, no âmbito
dos diversos aspectos dos processos psicossocioeducacionais a partir de um ambiente
humanizado. Desse modo, o SAP permite, no seu trabalho, o diálogo entre as diversas
áreas do conhecimento, trazendo contribuições para compreender o processo do aprendiz.
Proporcionando um atendimento individualizado, o SAP visa melhorar a qualidade de vida
dos discentes que procuram pelos serviços oferecidos. Objetiva, com isso, maior reflexão sobre as
dificuldades ou deficiências de aprendizagem que estejam interferindo no desempenho acadêmico.
Os serviços oferecidos:
A) Palestras: destina-se ao corpo discente. As palestras visam, a partir da reflexão sobre
as metas e objetivos de vida, o desenvolvimento de posturas proativas que favoreçam o encontro
consigo mesmo.
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B) Oficinas: as oficinas visam desenvolver competências e o desenvolvimento de
habilidades de aprendizagem que proporcionem uma melhora na performance do participante.
Essas palestras são ministradas por profissionais convidados para fim específico: psicólogo,
pedagogos, professores e outros de áreas correlatas.
C) Grupo de estudos: visando melhorar a formação dos discentes no aprofundamento
dos conteúdos estudados em determinadas área do conhecimento.
D) Atendimentos individualizados e em grupo: o atendimento é um trabalho com a
aprendizagem, com o conhecimento, sua aquisição, desenvolvimento e distorções. Realizamos esse
trabalho por meio de processos e estratégias que levam em conta a individualidade do aprendente.
E) Projeto de Acompanhamento da Residência Indígena e Tradicional: este projeto
teve como objetivo a realização de uma avaliação diagnóstica com os estudantes das residências
universitárias (tradicional e indígena). Inicialmente, aplicamos um questionário com os residentes
indígenas, com o total da participação de 91% destes. A partir dos dados obtidos, outras iniciativas
puderam ser pensadas.
F) Programa de Atendimento ao Estudante: o presente projeto visa atender os estudantes
residentes da UEFS que apresentam necessidade de acompanhamento paralelo ao curso na área
das Ciências Exatas e Língua Portuguesa.

TABELA 88 – SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO, 2014
BENEFICIADOS
FEVEREIRO/DEZEMBRO, 2014
ATIVIDADES/AÇÕES/OFICINAS
PROFESSORES

FUNCIONÁRIOS

ESTUDANTES

Terças Psicopedagógicas

206

Grupos de estudos

158

CEB

Encontro interativo A
Psicopedagogia e a 3ª Idade

UATI

COMUNIDADE
EXTERNA

600

Atendimentos Clínicos
Psicopedagógicos

346

Atendimento psicológico

60

Monitoramento de Bolsa Auxílio
Especial

435

TOTAL

1205

Fonte: UEFS/UNDEC/SAP, 2014.
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1000

646

1000
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – DCBIO

Em 2014, as ações do Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO) persistiram no objetivo
incentivar o espírito de colaboração entre seus funcionários, visando à humanização da equipe, de
maneira que todos tivessem conhecimento do serviço e das questões pendentes para, de fato, terse um trabalho em equipe que refletisse sobre a importância na celeridade das ações desenvolvidas
pelo setor.
Uma das atividades do DCBIO foi no tocante à conquista de vagas de concursos para professor
do departamento.

ESTRUTURA ACADÊMICA

A qualificação dos docentes do DCBIO permite que esses professores se dediquem aos
programas de pós-graduação e até implantem novos programas, e coordenem projetos de pesquisa
que venham suprir as questões de infraestrutura do departamento. Foi por meio da elaboração de
projetos de pesquisa que os nossos docentes conseguiram, junto ao FINEP, CNPQ e outras agências
de fomento, recursos para a construção de prédios tais como os do HERBÁRIO e do MUSEU DE
ZOOLOGIA, além do projeto aprovado para a construção do prédio que irá abrigar os programas de
pós-graduação.
As demandas atuais de ensino de graduação também são atendidas, de maneira que todos
os professores participem do curso de Graduação em Ciências Biológicas e de mais dez cursos de
graduação, a saber: Ciências Agrárias, Farmácia, Física, Educação Física, Engenharia de Alimentos,
Odontologia, Medicina, Enfermagem, Pedagogia e Geografia.

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Na avaliação da CAPES, em 2013, os cursos de pós-graduação do DCBIO tiveram as seguintes
avaliações:
•

Botânica: 5;

•

Recursos Genéticos Vegetais: 4;

•

Biotecnologia: 4;

•

Zoologia: 3.
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A direção do DCBIO tem incentivado ações integradas do ensino da Pós-Graduação com a
Extensão e a Graduação, de maneira que se apoia eventos de iniciativa dos próprios programas
das pós-graduações. O departamento também criou eventos voltados a dar mais visibilidade às
pós-graduações de Ciências Biológicas, como será colocado no item Eventos, mais adiante neste
relatório.
PROJETOS EM EXECUÇÃO

A Área III (Botânica) tem atualmente quatro grandes projetos em execução. Destes, dois
iniciaram-se no primeiro semestre de 2010 (PPBIO e PRONEX), além de diversos outros projetos
envolvendo docentes da área. Esses projetos, em conjunto, representam cerca de R$ 7.000.000,00
(sete milhões de reais).
O PPBIO/BOLSAS conta atualmente com 51 bolsistas, desde pós-doutores até Iniciação
Científica (IC). O PPBIO Edital MCT/CNP é um dos projetos que foi iniciado em 2010. Reúne trinta
instituições e mais de 100 pesquisadores do Nordeste. O PRONEX é voltado à sistemática molecular
de plantas e fungos e é financiado pela FAPESB/CNPq. Reúne UEFS, UESC e UFBA, com a coordenação
a cargo da UEFS e também iniciado em 2010.
Docentes das áreas de Biologia e de Botânica, e um funcionário Biólogo lotado no LAMIV,
tiveram projetos aprovados no Edital Universal do CNPq, em 2014. Vale aqui ressaltar a qualificação
do nosso corpo de servidores, que coordenam projetos e conseguem aprovação em esfera de
concorrência nacional.

AÇÕES NO ENSINO DE GRADUAÇÃO E NA EXTENSÃO

O DCBIO procura trabalhar em consonância com o Colegiado de Ciências Biológicas e, os
eventos promovidos pelo departamento, o colegiado fornece carga horária complementar.
Na Extensão, o DCBIO tem em andamento projetos nas seguintes áreas de atuação:
Educação, Ciência e Tecnologia Pró-Ambiental na Educação Escolar Informal e Lúdica, no seio
da UEFS.
–

Coleção Osteológica de Vertebrados em resina;

–

Implantação da Biblioteca do Dispensário Santana;

– Utilização de Histórias em Quadrinhos como Ferramentas Didáticas
para Professores de Primeiro e Segundo Grau;
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– Programa de extensão Plantas e Gente: Uma História que é da
Humanidade
Meio Ambiente;
–

Programa de extensão Estudos e Educação Ambiental na UEFS.

–

Estudos Parasitológicos na Microrregião de Feira de Santana;

–

Prevenção e controle do Câncer de Boca no município de Feira de

Saúde

Santana.

Comunicação e Educação
– Programa Interdisciplinar de Popularização da Ciência: Observatório Astronômico Antares e
Museu Antares de Ciência e Tecnologia.

Extensão
– Conhecer, Analisar, Transformar a Realidade Rural (CAT) – Capacitação de Professores Rurais.

BIOTÉRIO CENTRAL

O Biotério dá suporte a diversas pesquisas e teses conduzidas no DCBIO, DSAU, e também a
outras instituições, como a UFBA.
–

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

–

Tratamento de defeitos intraósseos com enxertos xenógenos, calvária de ratos: avaliação
clínica, radiográfica e histopatológicas;

–

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

–

Estudo fitoquímico e farmacológico de espécies gêneros Lippia Semiárido brasileiro;

–

Dinâmica da formação da matriz conjuntiva extracelular em torno de materiais retrobturadores
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em tecidos subcutâneos de alvéolos dentários: estudo em ratos Wistar;
–

Avaliação da genotoxidade de esteroides anabolizantes andrógenos com uso de teste de
micronúcleos em medula de roedor;

–

Avaliação histomorfométrica radiográfica e bioquímica de civilização de microesferas de
hidroxiapatita no reparo de defeito crítico em calvárias de rato;

–

Análise e observação de eletrocardiograma EGG em ratos anestesiados, após instalação de
diabetes experimental;

–

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

Atualmente, o Herbário da UEFS (HUEFS) conta com 5 projetos no Comitê de Ética para o Uso
de Animal em processo de avaliação.

HERBÁRIO DA UEFS – HUEFS

O Herbário da UEFS (HUEFS) foi instituído em 1980 como parte integrante do DCBIO, e
atualmente 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.
O HUEFS possui hoje uma coleção de mais de 165.000 exemplares cadastrados no banco
de dados HERBARIO 2.0, criado pelo curador do herbário. O HUEFS, como pode ser observado na
tabela a seguir [falta a tabela], apresenta um crescimento significativo no número de espécimes nas
duas últimas décadas. 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
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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) oferece os cursos de graduação em:
Licenciatura em História, Licenciatura e Bacharelado em Geografia, Licenciatura e Bacharelado em
Filosofia, Bacharelado em Psicologia.
No que se refere à Pós-Graduação, o DCHF é responsável pelo oferecimento dos cursos
de Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências – UEFS/UFBA; Mestrado em História;
Mestrado Profissional em Planejamento Territorial; Especialização em Filosofia.

NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA

São 9 núcleos/grupos de pesquisa, 6 laboratórios e outros 3 setores que integram a estrutura
do DCHF.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – DCIS

O Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS) é uma unidade acadêmica da estrutura
de Administração Adistrita da UEFS, responsável pela oferta dos cursos de graduação em: Bacharelado
em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciências Econômicas e
Bacharelado em Direito.

PÓS-GRADUAÇÃO

Atualmente, o DCIS possui um número expressivo de professores em pós-graduação, a saber:
11 afastados para Doutorado, ratificando assim sua política de qualificação e melhoria do seu quadro.
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PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2014

No que tange à Pesquisa, o DCIS possui 2 grupos de pesquisa, com 63 professores e 78 alunos
envolvidos. Vale ressaltar que atualmente conta com 23 projetos cadastrados na PPPG e 13 com
financiamento externo.

PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS EM 2014

Na Extensão, em 2014, o DCIS abarcou 10 projetos ligados à área de Direitos Humanos e
Justiça, além de promover eventos acadêmicos de integração da UEFS com a comunidade externa.
APOIO A ESTUDANTES
Hoje, o departamento conta com 14 bolsistas envolvidos em projetos de extensão,
oportunizando sua participação nas atividades acadêmicas da UEFS.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDU

O Departamento de Educação (DEDU) desenvolve suas atividades em dois núcleos:
um localizado no Módulo 4, onde se situam a secretaria, a diretoria e as salas onde se reúnem
professores das diferentes áreas; e outro localizado no Módulo 2 – Prédio de Pós-Graduação em
Educação, Letras e Artes, onde estão situados os gabinetes dos professores, as salas dos núcleos de
pesquisa e o Mestrado em Educação.
Com relação ao quadro docente, para desempenhar suas funções acadêmicas, o DEDU
contou, no ano de 2014, com 98 professores, sendo 76 professores efetivos, distribuídos entre três
grandes áreas de conhecimento: Política Educacional, Fundamentos da Educação, Metodologia e
Prática do Ensino. Vinculado a esta última existe a Comissão de Estágio das Licenciaturas.
Nas atividades-meio, o departamento conta com 4 técnicos administrativos, 3 analistas
universitários, e 2 contratados por serviços terceirizados. Ainda no âmbito do serviço terceirizado, o
departamento conta com o pessoal de copa, serviços gerais e mensageiros.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
Cursos de Graduação

O DEDU, em razão de suas características de composição do corpo docente e de finalidades,
ocupa o principal papel na formação pedagógica nos cursos de licenciatura, quais sejam: Licenciatura
em Pedagogia, Licenciatura em Letras com Espanhol, Licenciatura em Letras com Francês, Licenciatura
em Letras com Inglês, Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura em Física, Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em
Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Química e Licenciatura
em Música. Além disso, oferece disciplinas optativas para os cursos de Enfermagem, Psicologia e
outros quando há oferta. Os cursos de licenciatura são atendidos pelo DEDU por meio das disciplinas
de fundamentação político-pedagógica, tais como Política Educacional, Psicologia da Aprendizagem,
Didática, Estágio Curricular e Práticas de Ensino, com exceção do curso de Licenciatura em Física, no
qual as disciplinas Estágio Curricular e Práticas de Ensino são lotadas no departamento do próprio
curso.
No ano de 2014, vinculado à referida Comissão de Estágio, foi criado um grupo de trabalho
para o estudo e a formulação de diretrizes gerais de uma concepção sobre formação de professores
para o DEDU (dando continuidade a estudos iniciados em gestões anteriores), como forma de
contribuir para uma política institucional de formação docente.

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

Essa formação pedagógica também se estende aos programas institucionais como o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); Programa de Educação à Distância (EAD);
Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), e o Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR). Com relação ao PIBID, dois dos três “coordenadores
de gestão de processos educacionais” são professores deste departamento, além de professores
coordenadores de 5 subprojetos nas áreas de Pedagogia, Geografia, História, Educação Física e
Matemática. No ano de 2014, esses professores foram responsáveis por 313 bolsistas, que atuam
diretamente nas escolas sob a coorientação dos professores das escolas, os quais atual como
supervisores.
Sobre a EAD, cuja coordenação também é de responsabilidade de um professor deste
departamento, uma unidade foi implantada, no semestre 2013.2, no Polo Presencial do Município
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de Pintadas, atendendo a 14 municípios da Bacia do Jacuípe. Contempla-se nela as licenciaturas em
Pedagogia e Letras, com 100 alunos cada curso (a maioria dos alunos é composta por professores
em exercício sem a formação superior).
O PRODOCÊNCIA/MEC/CAPES deu origem ao projeto Laboratório Multidisciplinar das
Licenciaturas, que desenvolve atividades de formação inicial e continuada de professores. Muito
embora esse projeto esteja diretamente ligado à PROGRAD, tem o envolvimento de seis professores
do DEDU.
E, por fim, o PARFOR e PROFORMA, programas de formação de professores em exercício,
coordenados por um professor deste departamento. Em 2014, aproximadamente 270 alunos
concluíram suas licenciaturas.
Esses programas consolidam a atuação do DEDU que, além de atender à demanda de
ensino dos cursos de licenciatura, procura fortalecer o intercâmbio com as escolas da cidade de
Feira de Santana por meio do aprimoramento da formação inicial e o aperfeiçoamento da formação
continuada de professores, garantindo e estreitando a relação entre a universidade e a sociedade.

PÓS-GRADUAÇÃO

O departamento mantém, ainda, um curso de pós-graduação stricto sensu: Mestrado em
Educação, criado em 2011, com a oferta inicial de 13 vagas, sendo ampliada no ano de 2013 para
20 vagas. Até o início de 2014, foram defendidas as 26 dissertações das duas primeiras turmas;
no final deste ano, iniciaram-se as defesas da turma de 2013. O referido programa contou com 15
professores permanentes e 4 colaboradores.
Também no final de 2014 foi lançado edital para oferta do Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu – Formação Pedagógica para a Educação Inclusiva, com 50 vagas.

PESQUISA

Um dos propósitos do DEDU é de desenvolver uma concepção de formação docente articulada
à pesquisa. Finalizamos o ano de 2014 com 35 projetos cadastrados na PPPG da UEFS, financiados
por agências de fomento como FAPESB, CNPq e a própria UEFS, que tem promovido uma política
para financiamento de projetos de pesquisa, com a participação de estudantes de graduação e de
mestrado, seja como bolsista de iniciação científica, seja como voluntários, contribuindo, assim,
para que mestres e doutores com recente titulação possam iniciar o desenvolvimento de seus
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projetos. Observa-se que, ao longo dos últimos anos, o departamento vem ampliando a produção
de conhecimentos na área de Educação, bem como a condição de conseguir captar recursos.
Por meio das atividades desenvolvidas pelos citados agentes, foi disseminada a produção
de trabalhos científicos por meio de comunicações em eventos, publicações em anais de eventos,
artigos em revistas e livros.

NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA

No desenvolvimento de suas pesquisas, os professores e os estudantes se distribuem em
núcleos e grupos de pesquisa. No ano de 2014, o DEDU passou a ser composto por 18 núcleos de
pesquisa, abrangendo diferentes áreas do conhecimento.

QUADRO 12 – NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA DO DEDU 2014
NÚCLEOS E GRUPOS DE PESQUISA
Carta-imagem: grupo de estudos em imagem, memória e educação
Centro de Estudos e de Documentação em Educação (CEDE)
Desenvolvimento Humano e Processos Educativos (DEHPE)
Núcleo de Estudos e Pesquisas, Trajetórias Trabalho e Educação (NETTE)
Núcleo de Investigações Transdisciplinares (NIT)
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Professor (NUFOP)
Núcleo de História da Educação na Bahia (NUHEB)
Núcleo de Pesquisa em Pedagogia Universitária (NEPPU)
Grupo colaborativo de pesquisa em ensino de ciências
Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de História – GEPENH
Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação Especial (GEPEE)
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática (GEPEMAT)
Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer (LEPEL)
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (EDUGEO)
Grupo de Estudo e Pesquisa em Oralidade Leitura e Escrita (Gepole)
Grupo de Estudo em Filosofia (GEF)
Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Educação e Gênero (GEPHEG)
Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação do Ser em Aprendizagens (FORMARSER)
Fonte: UEFS/PPPG/CNPq, 2014.
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AÇÕES EXTENSIONISTAS
A Brinquedoteca foi criada com o objetivo de constituir-se num laboratório de pesquisa e
formação sobre o lúdico como área do desenvolvimento infantil, e de criar um espaço de promoção
do desenvolvimento afetivo, social e intelectual de crianças de um a dez anos de idade. O projeto
envolve também professores e alunos dos diversos cursos de graduação da UEFS e de outras
instituições, bem como estudantes da Educação Básica e professores da rede pública e privada
de ensino de Feira de Santana e circunvizinhança, totalizando, em 2014, aproximadamente 1875
atendimentos.
A Brinquedoteca vem colaborando das seguintes formas:
*Apoio à pesquisa de estudantes concluintes de graduação e pós-graduação como espaço de
observação e coleta de dados;
*Apoio a atividades acadêmicas propostas por professores do Ensino Superior;
*Apoio a atividades propostas por estudantes das licenciaturas, com oferecimento do espaço
para que os mesmos desenvolvam seus projetos e/ou oficinas;
*Incentivo ao trabalho voluntário como meio de praticar e visualizar as teorias abordadas
durante as aulas, bem como ir adquirindo experiência no trabalho com crianças;
*Promoção de eventos culturais como a Semana do Brincar, Festa de São João e Mês da
Criança;
*Empréstimo de materiais como meio de apoio às atividades acadêmicas e culturais propostas
por outros setores e departamentos desta instituição;
*Empréstimo de materiais para apoio a atividades lúdicas ou didáticas, desenvolvidas por
estudantes da UEFS em seus campos de estágio curriculares ou não, ou em atividades profissionais
ou acadêmicas.
O departamento tem uma vasta inserção nas atividades extensionistas empreendidas
pela universidade, e em 2014 teve, sob a responsabilidade direta de professores do quadro do
Departamento, 20 projetos de extensão cadastrados junto à PROEX.

OUTRAS AÇÕES

Além desses projetos institucionalizados, o DEDU tem assumido frentes de trabalho em
parceria com o Governo do Estado da Bahia, sob a coordenação da PROEX, como o Programa
Universidade para Todos (UPT) e o Programa Todos pela Alfabetização (TOPA). Em 2014, os
professores deste departamento, a partir do desenvolvimento e culminância de seus projetos,
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organizaram eventos em que, além da comunidade acadêmica, houve uma significativa participação
do público externo.

APOIO A ESTUDANTES

Houve a participação de bolsistas nas ações desenvolvidas pelo DEDU nas dimensões de
Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo mantidas 22 bolsas de Iniciação Científica dos diversos cursos
de licenciatura da UEFS e 1 bolsa de estágio acadêmico. Foram ampliadas as bolsas PIBID em mais
de 100% em relação ao ano anterior, passando para 313 estudantes contemplados. 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. Confere-se na Tabela 85, a seguir, a
evolução da ampliação de bolsas estudantis ao longo dos últimos três anos.

TABELA 89 – COMPARATIVO DE ESTUDANTES BOLSISTAS 2012-2014
MODALIDADE DE BOLSA

Nº DE BOLSISTAS/ANO
2012

2013

2014

Iniciação Científica

25

22

22

Monitoria

00

01

02

Extensão

19

*

*

PIBID

*

116

313

Estágio Acadêmico

01

00

05

Auxílio Especial

00

00

00

TOTAL

45

149

342

Fonte: UEFS/PPPG/PROEX/PROGRAD/DEDU, 2014.
* Sem informação.

Apesar dos limites estruturais e financeiros, também obtivemos avanços. Em 2014 verificouse o crescimento do número de projetos de pesquisa e de bolsas para estudantes. Aliado a isso,
vários professores concluíram o doutorado e outros o iniciaram, possibilitando a curto e médio
prazo um aumento de professores doutores, o que incidirá num maior envolvimento e crescimento
com a pesquisa e extensão, bem como na ampliação e consolidação das atividades de ensino.
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEXA

O Departamento de Ciências Exatas (DEXA) expõe as ações, projetos e atividades
implementadas na produção do conhecimento teórico e prático nas suas respectivas áreas de
conhecimento, referentes ao exercício 2014.
Na Pós-Graduação, o DEXA mantém um curso de Especialização em Matemática e seis
cursos stricto sensu: Mestrado/Doutorado em Modelagem em Ciências da Terra e Ambiente,
Mestrado/Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências (Convênio EXA/CHF-UEFS e IBIO/
IFIS/IFCH-UFBA), Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento
(Convênio UFBA/UEFS/UNEB/LNCC/UFABC/IFBA/SENAI), Mestrado Multi-institucional em Ciência
da Computação (UFBA/UEFS), Doutorado Multi-institucional em Ciência da Computação e Mestrado
em Computação Aplicada (UFBA/UEFS/UNIFACS).
A atual direção do DEXA, visando à maior colaboração entre os segmentos acadêmico e
administrativo, buscou, em 2013, por meio de ações participativas, oferecer melhores condições
de trabalho para seus professores e colaboradores, investindo na construção de novos gabinetes,
aquisição de mobiliário e equipamentos. Ainda dentro desta metodologia, o DEXA tem buscado
dinamizar as rotinas administrativas para que, dessa forma, possa garantir resultados nos processos
em menor tempo possível.

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.
Em 2013, aconteceu a conclusão das atividades da terceira turma do curso, com três
defesas de Monografia.
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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) e, recentemente, finalizou o Doutorado
Interinstitucional (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 PPGEFHC 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 da Ciência propriamente ditas.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE (PPGM)

O PPGM tem por finalidade formar e aperfeiçoar pessoal para atender às demandas das
instituições públicas e privadas de âmbito regional e nacional, além de 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 PPGM iniciou na área Interdisciplinar, mas em 2012 migrou para a área de Ciências
Ambientais. Possui uma área de concentração em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente,
com uma linha de pesquisa: Estudos Ambientais e Geotecnologias.
Resultado de um convênio de formação e cooperação entre o PPGM e a Unión Nacional de
Architectos yInginieros por La Reconstrucción de Cuba (SELPER), foi possível abertura de edital para
estrangeiros, sendo aprovados candidatos de origem colombiana, cubana e moçambicana.
Nas novas instalações do PPGM, contamos, além dos espaços citados, com uma biblioteca,
sala de estudos, secretaria e coordenação.
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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 DEXA possui 6 laboratórios, 2 núcleos de estudos e agrega 11 linhas de pesquisas,
abrangendo diferentes áreas do conhecimento.

EXTENSÃO

No que tange a Extensão, o DEXA conta hoje com dez projetos em atividades.

APOIO A ESTUDANTES

Em 2014, o DEXA contemplou 10 alunos nos projetos de Bolsa Monitoria de autoria de
professores do DEXA, e duas bolsas-auxílio.
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 Pós-Graduação Lato Sensu, pelo curso de Especialização em Astronomia: uma
ciência interdisciplinar. Atende também, na oferta de disciplinas, aos cursos de Bacharelado em
Agronomia, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil,
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Engenharia da Computação, Ciências Farmacêuticas, Licenciatura em Matemática, Licenciatura e
Bacharelado em Física e em Química.

PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS EM 2014

No DFIS, os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes contam com a colaboração
de 32 alunos da Graduação na condição de bolsistas dos programas FAPESB, PROBIC/UEFS e PIBIC/
CNPq. Os projetos de pesquisa em atividade no ano de 2014, aprovados com Resolução CONSEPE,
somam 35.
Em 2014, o DFIS publicou trabalhos científicos por meio de comunicações em eventos,
publicações em anais de eventos, artigos em revistas e livros, totalizando em 40 publicações.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS EM 2014

Foram aprovados no DFIS, no exercício de 2014, 8 projetos e 2 programas de extensão.

EVENTOS ACADÊMICOS E CULTURAIS REALIZADOS 2014

Em 2014, o DFIS realizou 3 eventos acadêmicos por meio de seminários, colóquios,
Semana Acadêmica e Seminário de Iniciação Científica e Pesquisa, contando com um público de
aproximadamente 550 pessoas.

APOIO A ESTUDANTES

O DFIS conta com 5 bolsistas de monitoria, 23 PIBID, 13 FAPESB, 7 PIBIC/CNPq e 12 PROBIC/
UEFS, totalizando 60 estudantes assistidos nos diversos projetos desenvolvidos pelo DFIS.

LABORATÓRIOS

O DFIS possui 14 laboratórios, sendo 5 laboratórios didáticos e 9 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 Faculdade Estadual de Educação, que funcionava no prédio do CUCA, no
ano de 1968; e, no ano de 1971, formava a primeira turma, composta por 28 estudantes.
A partir da construção do campus universitário, em 1976, o Governo da Bahia autorizou o
funcionamento da faculdade com estatuto de universidade, sendo nomeada Universidade Estadual
de Feira de Santana, e a Faculdade Estadual de Educação transferiu-se para o km 3 da BR-116 Norte,
dando origem a novos cursos e ao primeiro departamento da UEFS, o Departamento de Letras e
Artes (DLA). A Faculdade Estadual de Educação passou a constituir-se dos cursos de Licenciatura em
Letras Vernáculas, Letras com Inglês, Letras com Francês, e depois foi inserido o curso de Letras com
Espanhol. Para consagrar o nome do Departamento de Letras e Artes, no ano de 2010 foi implantado
o curso de Licenciatura em Música.
Integrando as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, o DLA conta com um quadro de
professores e funcionários que buscam a qualificação e a eficácia.
Para além de professores de línguas e literaturas, formamos cidadãos-leitores que fazem a
diferença no seu estar no mundo. E como “no princípio era o verbo”, o curso de Letras foi a semente
que fez brotar um dos maiores patrimônios da nossa cidade, a nossa UEFS.

GRADUAÇÃO

No aspecto acadêmico, o curso de Letras oferece cinco modalidades de cursos de graduação
para opção no 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 semiárido e outras
regiões do Estado. Além das atividades para a formação regular em Letras, o DLA oferece disciplinas
técnicas em desenho, artísticas, culturais e de línguas estrangeiras para alunos de todos os cursos da
UEFS.
Sempre preocupado com o aperfeiçoamento da comunidade universitária, interna e externa,
o DLA oferece cursos de línguas estrangeiras em cursos de extensão, para formação de professores
e aprimoramento de pessoas interessadas nas línguas estrangeiras, por meio dos núcleos de
extensão Programa Aprimoramento em Língua e Literatura Estrangeiras (PALLE) e Núcleo de Estudos
Canadenses (NEC).
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PÓS-GRADUAÇÃO

Acreditando num perfil inovador e contemporâneo, a Pós-Graduação em Letras propõe a
formação e a qualificação multidisciplinar, com visão regional, política, social e de cidadania, sempre
preocupada em atender o aperfeiçoamento profissional e a inserção globalizada dos profissionais
no mercado.
Do ponto de vista acadêmico, abarca os Estudos Linguísticos, Literários, Artísticos, da
Diversidade Cultural e Vozes da Francofonia em Língua Francesa, focando a cultura em seus aspectos
regionais e globais.
Em relação aos matriculados, os programas de pós-graduação constituem-se de estudantes
provenientes de várias localidades do Brasil e também por intercambistas estrangeiros, confirmando
a qualidade e elevando o nome da UEFS no âmbito internacional. Em relação ao corpo docente,
desempenha o papel de manter a pesquisa e a produção da mesma como busca do conhecimento
e necessidade profissional.

PESQUISA E PUBLICAÇÕES

Os projetos de pesquisa existentes no DLA 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, UFBA, USP,
UFCE, UCSAL, UNB e outras, conforme a atuação dos núcleos. Alguns dos núcleos de pesquisa tem
o apoio financeiro institucional, a exemplo da FAPESB, PROBIC e PIBIC, o que garante, na pesquisa, a
realização dos projetos apresentados.
Os professores do DLA têm um grande acervo já lançado e uma produção anual muito
intensa, inclusive em âmbito internacional. Os docentes participam ainda de organização de livros,
sendo que vários deles são autores de contos e romances, bem como capas de livros e ilustrações,
buscando inserir o cotidiano através do olhar da sociedade, do trabalho e de inspiração. Há também
a publicação de revistas promovidas pelo DLA, em que existe a participação cooperativa entre
professores e estudantes, sendo de publicação anual e semestral.
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EXTENSÃO

As atividades de Extensão do DLA é uma das ações fortes da UEFS, com base no quantitativo
de estudantes matriculados da Graduação, Pós-Graduação e da comunidade externa que participam
das atividades de arte, cultura, literatura e estudo de línguas estrangeiras. O público médio é de
mais de 2.500 pessoas anuais, através da parceria do DLA e dos núcleos, projetos e programas de
extensão.

APOIO A ESTUDANTES
O DLA conta com 6 bolsistas de monitoria, 28 de pesquisa, totalizando 34 estudantes
assistidos nos diversos projetos desenvolvidos pelo DLA.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE (DSAU)
As ações do DSAU no ano de 2014 desenvolveram-se com o objetivo precípuo da busca
permanente para a construção da excelência e da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão, bem como do contínuo exercício do diálogo, da integração e da solidariedade.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O DSAU é integrado por 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 e com integração evidente entre as áreas de
pesquisa e ensino-serviço.

COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
O DSAU é formado por 235 professores efetivos (44 adjuntos, 80 auxiliares, 81 assistentes,
24 titulares e 6 plenos), 42 professores substitutos, 2 professores visitantes e por 59 servidores
administrativos. Os professores estão envolvidos em diversos núcleos de pesquisa, laboratórios e
projetos e programas de pesquisa e extensão do DSAU.
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NÚCLEOS DO DSAU

Os núcleos, descritos a seguir, tem papel fundamental no desenvolvimento de estudos,
pesquisas e projetos e programas de extensão 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 Profissional e de Enfermagem, tendo caráter de atendimento e
incluindo as ações de aprendizagem-ensino-serviço.

QUADRO 13 – NÚCLEOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 2014

NÚCLEOS

COORDENADORES

Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva (NUPISC)

Marluce Maria Araújo Assis

Núcleo de Estudos e Pesquisas na Infância e na Adolescência Maria Conceição Oliveira Costa
(NNEPA)
Núcleo de Saúde Coletiva (NUSC)

Thereza Christina Bahia Coelho

Núcleo de Pesquisa, Prática
Multidisciplinar (NUPIM)
Núcleo Interinstitucional
Enfermagem (NIECENF)

de

Integrada
Educação

e

Investigação Isaac Suzart Gomes Filho

Continuada

em Marisa Leal Correia Melo

Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher (NEPEm)

Zannety Conceição Silva do Nascimento Souza

Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas sobre o Cuidar/ Maria Geralda Gomes Aguiar
Cuidado (NUPEC)
Núcleo de Epidemiologia (NEPI)

Tânia Maria de Araújo

Núcleo de Câncer Oral (NUCAO)

Valéria Souza Freitas

Núcleo de Prótese

Christiano Dutra

Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde Judith Sena da Silva Santana
(NIEVES)
Núcleo de Apoio ao Docente (NAD)

Maria das Graças Fonseca

Núcleo de Educação Física e Esporte Adaptado (NEFEA)

Admilson Santos

Núcleo de Estudo e Pesquisa em Estomatologia e Cirurgia Jener Gonçalves de Farias
(NEPEC)
Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Edna Maria de Araújo
Saúde (NUDES)
Fonte: UEFS/DSAU, 2014.

Linhas de Pesquisa
Linha 1 – Vulnerabilidades na Infância, Adolescência e Juventude: uso de drogas, situação de
vitimização e violência, doenças sexualmente transmissíveis/DST/HIV/AIDS
Linha 2 – Saúde Sexual e Reprodutiva na Adolescência e Juventude
Linha 3 – Saúde e Qualidade de Vida na Infância, Adolescência e Juventude
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (NEPA)

O NNEPA, implantado em 1997 (Portaria nº 110/99), faz parte do DSAU da UEFS, integra um
dos grupos de pesquisa do PPGSC e funciona nas instalações do Centro de Pós-Graduação do PPGSC.
A estrutura de recursos humanos do NNEPA conta com a participação de professores
(pesquisadores, assistentes) colaboradores, alunos de IC (CNPq, FAPESB e UEFS) dos cursos de
graduação da universidade e mestrandos do PPGSC. O fluxograma de atividades do grupo se organiza
em função das linhas de atuação, integrando atividades de pesquisa e extensão, assim como ensino
(graduação e pós-graduação), orientação (mestrado e alunos de IC) e consultorias.
Nessa trajetória histórica, o NNEPA tem recebido apoio das agências de fomento à pesquisa
em nível nacional (CNPq, CAPES/MEC, FAPESB, FAPEC, MS) e internacional (OIT, USAID, CALC, CRSH,
AUF), o que tem possibilitado ampliar suas bases de referência por meio de parcerias e intercâmbios.

AÇÕES
Em nível municipal e regional, o NNEPA tem investido esforços para ampliar e consolidar
articulações com instâncias de representatividade nos diferentes setores, Saúde, Educação,
Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Garantias de Direitos, em Feira de Santana e municípios
do semiárido da Bahia, vislumbrando contribuir para disseminar o conhecimento científico, formar
recursos humanos e subsidiar políticas e estratégias voltadas à saúde, proteção e qualidade de vida
para a infância, adolescência e juventude.

LINHAS DE PESQUISA
Linha 1 – Vulnerabilidades na Infância, Adolescência e Juventude: Uso de Drogas, Situação de
Vitimização e Violência, Doenças Sexualmente Transmissíveis/DST/HIV/AIDS
Projeto 1 – Rede de Proteção e Prevenção da Violência e Garantia dos Direitos Humanos: Integração
Universidade e Sistemas de Segurança Pública, Atendimento e Defesa da Infância, Adolescência e
Juventude (em andamento)

O projeto e subprojetos integrantes têm como principal objetivo estudar a violência
infantojuvenil através do levantamento de indicadores das diferentes formas de vitimização,
traçando coeficientes e taxas das violências, em períodos distintos da década, a partir dos sistemas
de informação da rede de instituições envolvidas com o atendimento e defesa desse grupo
populacional, considerando a alta vulnerabilidade aos agravos.
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Entre as metas, destacam-se o desenvolvimento de projetos interinstitucionais que visam
consolidar intercâmbios do NNEPA/UEFS com grupos de pesquisa de outras universidades e
parcerias com essa rede de instâncias; divulgar a produção técnica e científica e implementar ações
de fortalecimento institucional.
Nos subprojetos, encontram-se inseridas dissertações de mestrado e monografias de IC em
andamento.

Projeto 2 – Violência Infantojuvenil e Ciclos de Vitimização-Agressão Interpessoal, Familiar e Social:
Projeto Integrado entre Universidades e Sistemas Públicos de Atendimento e Defesa de Direitos (em
andamento)

Os subprojetos integrantes estudam a temática da violência infantojuvenil por meio de
fontes primárias e secundárias, sob a ótica das diversas manifestações da violência, bem como
vítimas e agressores, no ambiente familiar, na escola e no meio social. São estudados os perfis dos
agressores, o papel dos perpetradores adolescentes e a relação da violação com as características
das vítimas. A violência infantojuvenil ainda é estudada na perspectiva dos relacionamentos de
casais adolescentes e jovens, entre amigos e possíveis fatores ambientais e familiares associados.
São levantados indicadores e analisados fatores de vulnerabilidade para as diversas manifestações
do fenômeno na família, no ambiente escola, entre amores e amigos. Entre as metas, destacam-se a
importância de intensificar a produção científica nessa área, ampliar as trocas interinstitucionais em
tecnologias inovadoras e subsidiar estratégias de prevenção e intervenção direcionadas à violência.
Esse projeto é desenvolvido em articulação com a Université du Quebec a Montreal (UQAM)
e instâncias dos setores de Segurança Pública e Garantia de Direitos (delegacias de Polícia Civil e
especializadas) e Conselhos Tutelares.

Projeto 3 – Violência(s) contra Crianças e Adolescentes: Experiência e Atuação das Instâncias que
Integram os Sistemas Públicos de Saúde, Educação e Garantias de Direitos (Concluído)
Projeto 4 – Saúde Integral e Prevenção de Riscos na Adolescência e Juventude (Concluído)
Projeto 5 – Violência contra Crianças e Adolescentes: a Realidade, o Enfrentamento e A Prevenção
(Concluído)

Nos subprojetos encontram-se inseridas dissertações de mestrado e monografias de
graduação em andamento.
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Linha 2 – Saúde Sexual e Reprodutiva na Adolescência e Juventude

Projeto 1 – Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento (em andamento)

Promovido por Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Departamento de Epidemiologia e
Estudos Quantitativos da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), o projeto tem como objetivo
estimar a prevalência de partos cesarianos ocorridos em instituições públicas e privadas do sistema
de saúde brasileiro, segundo o nível de complexidade da instituição e localização geográfica. Além
disso, estima descrever as complicações maternas e nos recém-nascidos por tipo de parto, com
ênfase na prematuridade, bem como a análise das associações entre estas, controlando por variáveis
intervenientes.

Projeto 2 – Maternidade, Paternidade, Saúde Sexual, Reprodutiva e Resultado Neonatal na
Adolescência e Juventude: Estudo de Indicadores e Fatores de Risco Associados (em andamento)

Os subprojetos integrantes tratam da temática da saúde reprodutiva na adolescência e
juventude, na perspectiva de registros dos sistemas de informação SINASC e SIM, bem como os
dados primários obtidos juntos às gestantes, mães adolescentes e jovens, e respectivos parceiros.
São utilizados diferentes enfoques da gestação, maternidade, paternidade, filhos, nascidos vivos,
óbitos neonatais e mortalidade infantil entre filhos desse grupo populacional, cujos dados são
obtidos a partir de inquéritos com os grupos alvo, assim como registros oficiais desses sistemas
de informação no município e região. Alguns subprojetos já concluídos têm suas respectivas
dissertações defendidas e produtos publicados em formato de artigos e outras disseminações em
eventos, relatórios, etc. Esse projeto encontra-se em fase de ampliação de subprojetos por meio de
articulações institucionais entre o NNEPA/UEFS e a ENSP-FIOCRUZ (grupo de pesquisa em saúde da
mulher, criança e adolescente). Nessa parceria, o NNEPA participa de projeto multicêntrico da ENSP,
com inserção de dissertações de mestrado e monografias de graduação.

Projeto 3 – Saúde Reprodutiva e Materno Infantil na Adolescência e Juventude: Gravidez, Maternidade,
Paternidade, Nascimentos e Mortalidade Infantil em Feira de Santana, Bahia. (em andamento)

OBJETIVOS
1. Proporcionar, entre pesquisadores-professores, alunos e colaboradores, o desenvolvimento de
habilidades capazes de ampliar o conhecimento técnico e científico, assim como a participação
mútua no desenvolvimento pessoal e coletivo dos integrantes do grupo, fortalecendo a perspectiva
da corresponsabilidade no processo de trabalho em equipe;
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2. Realizar atividades de pesquisa, extensão, formação de recursos humanos e divulgação do
conhecimento em parceria com outras universidades e serviços públicos de atenção à infância,
adolescência e juventude;
3. Fortalecer as linhas de pesquisa do PPGSC e contribuir com a formação profissional e acadêmica
de alunos de graduação e pós-graduação da UEFS;
4. Promover integração-articulação entre equipes de pesquisadores e alunos da universidade com
técnicos da rede de instâncias de atendimento, defesa e garantia de direitos de grupos vulneráveis,
no município e região do semiárido da Bahia.

PROGRAMA LABORATÓRIO DE COMUNIDADE (PROLAC)

O PROLAC é um programa de extensão universitária da área de Saúde Coletiva do curso de
Odontologia do DSAU, institucionalizado por meio da resolução CONSEPE nº 093/94, datada de 11
de agosto de 2009.
Objetivos
— Estimular a criatividade, o interesse e o gosto dos estudantes do curso de Odontologia
da UEFS pela pesquisa e a produção científica (material informativo, cartilhas, livretos,
manuais, livros, jornal, dramatizações, teatro de fantoches, jogral, paródias, cordel);
— Contribuir para a socialização do conhecimento em Educação e Saúde, promovendo
a formação de agentes multiplicadores deste conhecimento;
— Promover a educação continuada de profissionais auxiliares da estratégia saúde da
família, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Auxiliares de Saúde Bucal (ASB).
LABORATÓRIOS
As atividades didáticas que exigem ambiente de laboratório são ministradas em 13
laboratórios didáticos e 1 laboratório de informática (LIS), conforme quadro a seguir. Ressalta-se
que os laboratórios também são utilizados para a realização de estudos, pesquisa e extensão.
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QUADRO 14 – LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 2014
LABORATÓRIOS
Laboratório de Informática em Saúde (LIS)
Centro de Referência de Informação em saúde (CRIS)
Laboratório de Enfermagem (LABENF)
Laboratório de Patologia
Laboratório de Habilidades e Atitudes
Laboratório de Atividades Físicas
Laboratório de Prática Integrada em Odontologia (LAPIO)
Laboratório de Química Farmacêutica
Laboratório de Enzimologia
Laboratório Central de Ciências Farmacêuticas
Laboratório de Toxicologia
Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia
Laboratório de Fitoquímica
Laboratório Bioprospecção Vegetal
Centro Integrado de Odontologia (CION)
Clínica Odontológica Hormonia Luz e Sigilo
Funcionará até 31 de dezembro de 2014
Clínica do CSU
Funcionou até agosto de 2014
Clínica Odontológica Luz, Harmonia e Fraternidade
Clínica Nova (Início do funcionamento: agosto de 2013)

Fonte: UEFS/DSAU, 2014.

COORDENADORES
Tânia Maria Rodrigues de Sousa (funcionária)
André Barboni
Márcia Sandra F. dos Santos Lima
Márcio Campos Oliveira
Erika Bião Lima Oliveira
Lizziane Andrade Dias (funcionária)
Marcelo Filadelfo Silva
Manoelito C. dos Santos Júnior
Sandra Aparecida de Assis
Franco Henrique Andrade Leite
Mariana Borges Botura
Carla R. Cardoso Branco
Alexsandro Branco
Hugo Neves Brandão
Marluce Alves de Oliveira Nunes
Marluce Alves de Oliveira Nunes

Marluce Alves de Oliveira Nunes
Marluce Alves de Oliveira Nunes
Marluce Alves de Oliveira Nunes

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA (DTEC)

Dentre as atividades desenvolvidas, o DTEC oferece apoio didático-pedagógico por meio de
seus laboratórios, fornecendo infraestrutura de ensino e pesquisa para os cursos de Engenharia
Civil, Engenharia de Computação e Engenharia de Alimentos, e com oferta de disciplinas para outros
cursos, tais como Física, Matemática e Agronomia.
O DTEC oferece dois programas de pós-graduação na modalidade stricto sensu, em nível
de mestrado, a saber: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA)
e Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PGCA). Oferta, ainda, um curso de pósgraduação na modalidade lato sensu, qual seja: Especialização em Sistemas Computacionais (CESIC).
Com relação às atividades de pesquisa, o DTEC apresenta vários projetos desenvolvidos por seus
docentes em parceria com agências de fomento à pesquisa, tais como CAPES, CNPq e FAPESB.
As ações de extensão do DTEC são desenvolvidas sob a forma dos seguintes projetos: Estação
Climatológica, Escritório de Engenharia Pública e o Programa de Educação Tutorial (PET).
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PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS
No decorrer do ano de 2014, o DTEC contou com um número significativo de professores
que se dedicaram à pesquisa, conforme quadro a seguir. Atualmente o DTEC possui 87 projetos em
andamento. Do total desses projetos, 68,9% são financiados por órgãos externos de fomento, como
FAPESB, CNPq, PETROBRAS, EMBRAPA, SECTI, COELBA, FUNASA, CAPES e FINEP.

QUADRO 15 – PROJETOS DE PESQUISA -DTEC EM 2014
TÍTULO DO PROJETO

FINANCIAMENTO

Protótipo de um robô bípede acionado com liga de memória de forma

FAPESB

Formação e articulação de rede de pesquisa e inovação no estado da Bahia para o
desenvolvimento de embalagens biodegradáveis

CNPq

Estudo de dependabilidade, escalabilidade e desempenho de redes de sensores sem fio
industriais

CNPq

Avaliação do potencial de Agave sisalana para produção de prebiótico

CNPq

Identificação de bananas e plátanos promissores em amido resistente para o
desenvolvimento de produtos com potencial prebiótico

FAPESB

Desenvolvimento, caracterização e análise comparativa de diferentes embalagens
para acondicionamento de mangas fresh-cut para agregação de valor ao processo de
exportação

FAPESB

Produção de leite em pó com baixo teor de lactose

CNPq

Estudo do uso de resíduo de serragem de pedra cariri para produção de concreto
autoadensável

CNPq

Fonte: UEFS/DTEC, 2014.

PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS

O DTEC, no decorrer do ano 2014, desenvolveu ações que contribuíram para a integração
social e a inserção da comunidade externa por meio dos programas de extensão, com vistas ao
atendimento das demandas da sociedade (ver Quadro 16).

QUADRO 16 – PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO, DTEC EM 2014
PROJETO/PROGRAMA
Programa de Extensão de Segurança
e Qualidade de Vida na Indústria da
Construção Civil

OBJETIVO

PARTICIPANTES

Desenvolver ações que proporcionem a
conscientização sobre a importância da
segurança no trabalho, saúde e desenvolvimento
sustentável na promoção da qualidade de vida
do trabalhador da construção civil

Professor Sergio
Tranzillo França

Fonte: UEFS/DTEC, 2014.
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EVENTOS ACADÊMICOS E CULTURAIS REALIZADOS

O DTEC apoiou a realização de vários eventos no ano de 2014, incentivando a comunidade
interna e externa à participação em simpósios, cursos, congressos, dentre outros. Tais eventos
proporcionaram a difusão do conhecimento, beneficiando a população de Feira de Santana e região.
Dentre esses eventos, destacam-se os apresentados no Quadro 17, a seguir:

QUADRO 17 – EVENTOS ACADÊMICO-CULTURAIS REALIZADOS PELO DTEC EM 2014
ATIVIDADE/EVENTO
9º Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água da Chuva – 9º
SBCMAC

ORGANIZADORES

PÚBLICO

DTEC/PPGECEA

Comunidade
Interna e
Externa

XII Semana de Integração de Engenharia de Computação – XII SIECOMP

Colegiado do curso
de Engenharia de
Computação e
Diretório Acadêmico do
curso de Engenharia de
Computação

Comunidade
Interna e
Externa

Recepção ao Semestre da ENGETEC 2014.1

ENGETEC Engenharia Jr.

Comunidade
Interna e
Externa

Segurança do Trabalho

ENGETEC Engenharia Jr.

Comunidade
Interna e
Externa

PET Engenharias

Comunidade
Interna e
Externa

Curso de Análise de Pontos Críticos de Controle (APPCC)

ENGETEC Engenharia Jr.

Comunidade
Interna e
Externa

Ciclo de Cursos

Comissão de Formatura
em Engenharia Civil
2014.1

Comunidade
Interna e
Externa

Colegiado do curso
de Engenharia de
Alimentos

Comunidade
Interna e
Externa

Cristina Maria
Rodrigues da Silva e
SEDUC – Prefeitura de
Feira de Santana

Comunidade
Interna e
Externa

Programa Irm@o Caçula 2014.1

I Congresso do SENGE Estudante

Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos para Merendeiras
Fonte: UEFS/DTEC, 2014.
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INCENTIVOS ESTUDANTIS

O DTEC proporcionou o envolvimento de estudantes nas atividades acadêmicas por meio da
implementação de várias modalidades de bolsas conforme tabela a seguir.

TABELA 90- INCENTIVOS ESTUDANTIS, DTEC. 2014
NÚMERO DE BOLSISTAS/ANO

MODALIDADE DE BOLSA

2013

2014

Bolsa Estágio Acadêmico

5

8

Bolsa Auxílio Especial

5

9

Bolsa Monitoria

8

7

FAPESB

31

31

PIBIC/CNPq

12

13

PIBIT

6

7

PIBIC/Ações Afirmativas

-

2

PROBIC

23

28

PIBEX

7

9

PEVIC – Voluntário

9

-

SAEB

-

1

TOTAL
Fonte: UEFS/DTEC, 2014.

NÚCLEOS

As atividades de extensão abrangem tanto elementos da comunidade acadêmica (estudantes,
professores e funcionários) como elementos da comunidade externa (população em geral). Esses
elementos podem beneficiar-se da aprendizagem proporcionada, dos serviços prestados e da
satisfação em estar contribuindo, de alguma forma, com a melhoria das condições de vida das
pessoas, o que, consequentemente, contribui para a melhoria da sociedade.
O Escritório de Engenharia Pública (EPTEC) 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. O Programa de Educação
Tutorial (PET) está voltado para uma formação ampla, buscando contribuir significativamente para a
melhoria dos processos educacionais do curso a que está vinculado, bem como para a instituição ao
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qual está inserido, aliando assim, por meio de ações conjuntas, atividades que envolvam o ensino,
a pesquisa e a extensão. Com relação à Estação Climatológica, esta é responsável pela coleta e
divulgação dos dados meteorológicos de Feira de Santana.
O Núcleo de Computação Aplicada a Engenharia (NUCAE) e o Ramo Estudantil 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 a construção dos conhecimentos.
A iniciativa de estender os conhecimentos construídos na academia em benefício da sociedade
é uma atitude de cidadania e de responsabilidade social, e viabiliza uma relação transformadora
entre a instituição e a sociedade num exercício de contribuição mútua. No quadro a seguir, estão
elencados os referidos núcleos.

QUADRO 18 – NÚCLEOS DE EXTENSÃO E PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
NÚCLEOS
Escritório de Engenharia Pública (EPTEC)
Núcleos de Extensão

Programa de Educação Tutorial (PET Engenharias)
Estação Climatológica

Núcleos de Pesquisa

Núcleo de Computação Aplicada às Engenharias (NUCAE)
Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Ramo Estudantil IEEE)

Fonte: UEFS/DTEC, 2014.

LABORATÓRIOS

Os complexos de Laboratórios LABOTEC I, LABOTEC II e LABOTEC III foram muito utilizados
pelos três cursos de engenharia e pelos programas de pós-graduação, oferecendo suporte didático
e pedagógico para a maioria das disciplinas de graduação dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia
de Alimentos, Engenharia de Computação, Ciências Biológicas e Geografia, ao Programa de PósGraduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECEA), ao Programa de Pós-Graduação em
Computação Aplicada (PGCA), ao curso de Especialização em Sistemas Computacionais (CESIC) e
a Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM). No quadro a seguir
estão relacionados os Laboratórios que compõem o DTEC.
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QUADRO 19 – LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E DE PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
LABORATÓRIOS

DESCRIÇÃO
Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluídos
Laboratório de Geotecnia

LABOTEC I

Laboratório de Tecnologia da Construção
Laboratórios Didáticos

Laboratório de Eletricidade
Laboratório de Materiais de Construção
Laboratório de Saneamento
Laboratório de Estruturas
Laboratório de Durabilidade
Laboratório de Saneamento

Laboratórios de Pesquisa

Laboratório de Materiais de Construção
Laboratório de Retração

LABORATÓRIOS

DESCRIÇÃO
Laboratório de Tecnologia de Carnes e Derivados
Laboratório de Processamento de Alimentos
Laboratório de Embalagens de Alimentos
Laboratório de Operações Unitárias

LABOTEC II

Laboratório de Termodinâmica e Transferência de Calor e
Massa
Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos
Laboratório de Panificação
Laboratórios Didáticos e de Pesquisa

Laboratório de Engenharia Bioquímica
Laboratório de Química de Alimentos
Laboratório de Qualidade de Alimentos
Laboratório de Esterilização
Laboratório de Biotecnologia de Alimentos
Laboratório de Desenvolvimento de Novos Produtos
Laboratório de Fermentação
Laboratório de Simulação de Processos
Laboratório de Análise Físico-Química de Alimentos
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LABORATÓRIOS

DESCRIÇÃO
Laboratório de Automação
Laboratório de Hardware
Laboratório de Redes e Sistemas Distribuídos
Laboratório de Sistemas de Comunicação

LABOTEC III

Laboratório de Engenharia de Software e Sistema
Laboratórios Didáticos

Laboratório de Computação de Alto Desempenho
Laboratório de Robótica e Controle
Laboratório de Pesquisa em Sistemas Computacionais
Laboratório de Processamento de Sinais
Laboratório de Pós-Graduação
Laboratório de Sistemas Embarcados
Laboratório de Hardware

Laboratórios de Pesquisa

Laboratório de Pesquisa em Computação
Laboratório de Computação Visual

Fonte: UEFS/DTEC/LABOTEC III, 2014.
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Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Kele Cristina Santos Barbosa
Técnico Universitário
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