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Este é o Relatório de Gestão que apresentamos à comunidade. Ao longo de quatro anos, com trabalho

sério e dedicado, asseguramos o funcionamento desta Instituição de forma responsável e planejada, aplicando

com zelo os recursos, com vistas ao cumprimento da Missão Institucional, que é a de contribuir com o

desenvolvimento do Estado e, em especial, da região do Semi-Árido.

Não foram momentos fáceis, estes quatro anos de gestão. Mas, se não foi um tempo fácil, foi, sem dúvida,

compensador. Porque, a despeito de dificuldades de toda ordem, os resultados se mostram extremamente

significativos. E podemos nos orgulhar da boa colheita.

Este período foi marcado pela busca permanente da excelência acadêmica, inclusão social e gestão

participativa sustentável, o que se reflete nas importantes ações realizadas, destacando-se a implantação da

política de democratização do ensino, o avanço da pesquisa e da extensão, a implementação - conduzida por

técnicos da própria Instituição - do Planejamento Estratégico e do Orçamento Participativo, propiciando a cultura do

planejamento, o que só foi possível, é bom que se ressalte, graças à participação decisiva dos nossos diretores. O

, em 2004, pelo Conselho Estadual de Educação do Estado, pelo período máximo

concedido, que é de 8 anos, ao lado dos resultados, sempre positivos, dos cursos de graduação e de pós-

graduação nas avaliações realizadas pelo MEC e CAPES, são prova desse esforço pela busca da excelência.

Considerando que a gestão universitária é um desafio permanente, as dificuldades advindas das restrições

orçamentárias foram superadas com a visão de sustentabilidade e a adoção da política de austeridade e da filosofia

de gestão participativa.

Ter o seu Reitor eleito presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais do Estado da Bahia

e, em 2006, presidente daAssociação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM),

entidade que reúne 43 universidades de diversas regiões do País, são privilégios que traduzem o reconhecimento

da excelência acadêmica da UEFS, da seriedade e do compromisso de nossa participação na defesa intransigente

dos princípios e valores que norteiam a nossa Instituição. Durante o período em que a UEFS esteve à frente da

Associação foram promovidas oportunidades para discussões sobre políticas e diretrizes para a educação superior

no País, principalmente no contexto da reforma universitária, do sistema nacional de avaliação da educação

superior e do processo de acreditação de títulos. Na reforma universitária, com a participação da ABRUEM, foi

garantida a possibilidade, no texto da Lei, de alocação de recursos federais nas instituições estaduais e municipais.

Participamos de missões à França, China e Chile, como representante daABRUEM, e da delegação diplomática do

Brasil nas discussões, em Portugal, sobre acreditação (reconhecimento) de diplomas entre estes dois países.

Certamente, tudo o que realizamos é resultado de um esforço conjunto na missão de continuar a construir

esta Universidade, patrimônio que tivemos orgulho e honra de orientar os seus rumos por quatro anos, preparando

os caminhos para os que ainda virão. Se, como diz o poeta português, “ ”,

valeu toda abnegação, porque a Universidade é merecedora desse esforço conjugado.

Continuaremos nossa jornada com a certeza e a convicção do dever cumprido, pois tudo o que nos veio à

mão para fazer o fizemos com compromisso, responsabilidade e satisfação. E depois de ter “

” ficou guardada a fé de que permaneceremos inarredáveis quanto ao propósito de continuarmos a

trabalhar para que esta Universidade se mantenha pública, gratuita, inclusiva e de qualidade; como espaço da

diversidade de opiniões e da reunião, propício àqueles que são capazes de projetar, com os olhos no futuro e os pés

no presente, semeando a boa semente, porque “ ”.

Nosso cordial agradecimento à comunidade universitária e, também, à externa, pela confiança, apoio e

participação, elementos imprescindíveis para tornar possível o nosso projeto de construção dessa promissora

Universidade.

J

Recredenciamento da UEFS

tudo vale a pena se a alma não é pequena

combatido o bom

combate

todas as flores que virão estão na semente de hoje

osé Onofre Gurjão Boavista da Cunha Évila de Oliveira Reis Santana

REITOR VICE-REITORA
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Missão

A UEFS tem por missão produzir e difundir o
conhecimento, assumindo a formação integral do

homem e de profissionais cidadãos, contribuindo para o
desenvolvimento regional e nacional, promovendo a

interação social e a melhoria da qualidade da vida, com
ênfase na Região do Semi-Árido.

Visão

A Universidade Estadual de Feira de Santana manterá sua
condição de universidade pública, gratuita e autônoma.

Terá credibilidade como instituição de ensino de graduação
e pós-graduação de qualidade, com linhas de pesquisa

consolidadas, produção científica relevante e com
atividades extensionistas transformadoras da sociedade

em que está inserida. A UEFS fortalecerá a sua posição de
excelência em estudos do Semi-Árido.

Valores Institucionais

�

�

�

�

�

�

Ética

Compromisso com a democracia e a justiça social

Respeito à diversidade intelectual, artística,
institucional e política

Responsabilidade social e solidariedade humana

Gestão democrática, transparente e descentralizada,
pautada na cidadania organizacional

Compromisso com o desenvolvimento sustentável da
Região do Semi-Árido baiano

Eixos Norteadores

�

�

�

�

�

Compromisso com a educação pública, gratuita, e de
qualidade

Incentivo à disseminação de valores e à promoção da
cidadania

Busca permanente de mais qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão, da expansão da produção
científica e relevância das ações desenvolvidas junto à
sociedade

Promoção da inserção social visando ao
desenvolvimento humano e à qualidade da vida

Desenvolvimento de uma gestão universitária orientada
para a eficiência, eficácia, efetividade e relevância



Fonte de construção e articulação do conhecimento

A P o l í t i c a d e G r a d u a ç ã o
implementada na gestão 2003-2007,
baseada no plano de trabalho proposto,
t raduz ida em ações pr inc ipa is ,
fundamentou-se no desejo de fomentar
uma formação acadêmica baseada no
aprender a aprender, aprender a
conhecer, aprender a viver junto e aprender a ser, capacitando os
indivíduos para enfrentar as incertezas e complexidades de um
mundo conectado numa rede global, movendo-se para o futuro de
forma acelerada, em que a tecnologia vem alterando a condição
humana nas relações sociais e do trabalho, gerando bem-estar para
uns e desigualdade excludente para outros. O plano estratégico da
UEFS, importante referência para a gestão, foi readequado, ao
longo do tempo, tanto em relação à natureza das ações quanto em
relação aos prazos de execução, fruto de reavaliações e
contingências orçamentárias.

A gestão da UEFS, no período 2003-2007, considerando a
expansão das vagas da graduação, nos anos anteriores, e o não
acompanhamento do crescimento orçamentário compatível, definiu
como prioridades a recuperação da capacidade de gestão
sustentável da Instituição, a melhoria da excelência acadêmica,
mormente no ensino de graduação, e a expansão da pós-graduação

. Como resultado das ações desenvolvidas, a partir de
2003, o ensino foi fortalecido com a contratação, através de
concurso público, de docentes titulados, com as reformulações
curriculares, a implantação e melhoria de laboratórios de ensino
dentre outros. São disponibilizadas
anualmente nos cursos/modalidades regulares de Graduação,
sendo nas diversas áreas do
conhecimento, com um total aproximado de 7.500 estudantes
matriculados, devendo, ainda, ser somados a esses os estudantes
matriculados nos Programas Especiais de Formação de
Professores em serviço, convênios com os Municípios e com a
Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

Nesta gestão a Instituição ofereceu
vagas nos cursos do

que manteve em
parceria com prefeituras de municípios
circunvizinhos (13 cursos e 26 turmas) e com a
Secretaria de Educação do estado da Bahia (8
cursos e 10 turmas), visando a atender a
professores em exercício profissional. Além disso, são 80 vagas
anuais disponibilizadas regularmente no curso de Licenciatura em
Pedagogia (habilitação no magistério das séries iniciais), oferecidas
exclusivamente para docentes em serviço da rede pública e privada.
Esta se constitui na primeira política de ação afirmativa da UEFS. No
período compreendido entre 2003 e 2007, mais de 1.200
professores-estudantes foram graduados nesses diversos cursos
de licenciatura de oferta especial, contribuindo, assim, a UEFS, para
melhorar a qualidade da Educação Básica da microrregião de Feira
de Santana. A continuação do Programa de Formação de

stricto sensu

1.550 vagas regulares

12 Licenciaturas e 14 Bacharelados

1.800
21 Programa de

Formação de Professores

Formação de
cidadãos
críticos e

participativos

Ensino

Ensino de GraduaçãoEnsino de Graduação
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Foco na
qualidade
do ensino

básico
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Professores, em serviço, para o magistério da
educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental (Licenciatura em Pedagogia), após
avaliação das condições para a oferta presencial para
novos municípios, desde o semestre de 2006, e mais
intensamente nos primeiros meses de 2007, começou
a ser redimensionada, visando à oferta na modalidade
de Educação a Distância (EaD), considerando o maior
alcance territorial e o menor custo para os municípios,
principalmente dentro do modelo, instituído pelo MEC,
da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A UEFS
participa do consórcio das universidades públicas
baianas para implementação de EaD no âmbito da
UAB. As providências para efetivação da nova
modalidade de oferta do Programa de Formação de
Professores encontram-se em fase de discussão e
implantação na Pró-Reitoria de Graduação e nos
Conselhos Superiores, tendo sido criada uma
assessoria e um Comitê em EaD como ações para a
Instituição de tal modalidade de educação.

A maioria dos cursos de Graduação, de oferta
regular, teve ampliado o seu quadro de docentes,
melhorado sua infra-estrutura de laboratórios de
ensino, e seus currículos , ações que
contribuiram fortemente para a melhoria da excelência
acadêmica.

A prioridade estratégica, nesta gestão, foi a de
assegurar, primeiramente, a melhoria da qualidade
dos cursos já existentes, dotando a Instituição das
condições de infra-estrutura física e humana
adequadas a este fim. O momento de retomar a
implantação de cursos de graduação faz-se oportuno,
considerando a demanda da sociedade por novos
cursos e vagas no ensino superior público e as
condições construídas, nos últimos quatro anos na
UEFS, de uma gestão sustentável, baseada na
austeridade, planejamento e com foco nas prioridades
institucionais.

atualizados

Os cursos de Medicina e Engenharia da
Computação, implantados em 2003, possuem projetos
pedagógicos inovadores, atualizados com as
demandas da contemporaneidade, não apenas no
perfil almejado do egresso, mas, sobretudo, na
metodologia mobilizada para obtê-lo, baseada na
aprendizagem significativa e interdisciplinar, estando
sua infra-estrutura e quadro docente em fase de
implantação paulatina.

Por conseguinte, a Câmara de Graduação, entre
2006 e 2007, apreciou e

devendo o CONSU avaliar quando os cursos serão
implantados, após homologação do CONSEPE.

aprovou os cursos de
Psicologia e Filosofia (licenciatura e bacharelado),

Implantação de novos cursos

Democratização do Acesso

Com o propósito
d e a s s e g u r a r a
democratização do
acesso ao ensino
superior na Instituição,
uma política de ação
afirmativa para grupos
sociais historicamente
e x c l u í d o s f o i
implantada, tendo sido aplicada, pela primeira vez,
no ProSel 2007.1. A Resolução CONSU nº 34/2006
determina a reserva de 50% das vagas, em cada
curso de graduação, para estudantes que tenham
cursado, ao menos, 2 anos do ensino fundamental
(5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio em escola
pública, sendo 80% dessas vagas reservadas para
estudantes autodeclarados negros. Além disso,
determina, também, que sejam reservadas 2 vagas
a mais, em cada curso, para estudantes de
comunidades indígenas e remanescentes de
quilombos. Tal iniciativa inaugura um novo marco na
história da UEFS, quando se torna mais
democrática e inclusiva.

O
de candidatos

(egressos de escola pública) atendidos em relação
ao início da gestão, chegando a mais de

Isso tudo
sem aumentar o valor da taxa de inscrição, a qual
se manteve congelada durante os últimos 3 anos e
meio de gestão, o que só foi possível graças ao
trabalho eficiente e eficaz da Coordenação de
Seleção e Admissão, juntamente com a COPAES,
tornando a UEFS, por isso, uma referência para a
realização de concursos em geral. Com estas
ações, podemos afirmar que a UEFS assume,
definitivamente, um pacto com os princípios
constitucionais de construir uma sociedade mais
justa, fraterna e solidária, iniciando um processo de
democratização do acesso ao ensino superior de
qualidade, contribuindo, assim, com a minoração
das desigualdades excludentes que afetam
notadamente a comunidade negra e indígena, bem
como os pobres em geral.

Programa de Isenção da taxa do ProSel
teve um aumento de cerca de 300%

4.600
isenções totais e parciais no último ano,
perfazendo cerca de 20% dos inscritos.

8

Ações
Afirmativas:

oportunidade de
maior acesso
para aluno de
escola pública
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Outra ação neste sentido é o Programa de
Reintegração, que oferece nova oportunidade a
estudantes desligados dos seus cursos na
Instituição, em geral, por falta de freqüência
provocada por motivos de trabalho, permitindo uma
segunda oportunidade aos estudantes e uma
maior eficácia na gestão pública. Nesse Programa
a UEFS oferece 10% das vagas correspondentes
às oferecidas no módulo do vestibular, e o
processo seletivo se respalda na avaliação do
histórico escolar do candidato.

A UEFS, ao longo
desses trinta anos de
funcionamento, muito tem
a dizer em prol da busca
incessante e do seu
compromisso com a
qualidade do Ensino e

com a formação de cidadãos, contribuição que
ultrapassa os limites da formação tecnicista. A
qualidade dos cursos que oferece é atestada pela
qualificação do seu corpo docente; pela infra-
estrutura disponibilizada para as atividades de
ensino; pelos resultados obtidos nas avaliações
externas (PROVÃO/ENADE) validadas, inclusive,
com destaque regional e nacional; e pelo
desempenho dos estudantes nos concursos e
avaliações a que se submetem.

Importantes ações, para a melhoria da
qualidade dos cursos, foram desenvolvidas neste
período, dentre as quais se destacam:
reformulações dos currículos, adequando-os às
atuais resoluções do Conselho Nacional de
Educação e às demandas locais e da
contemporaneidade; ampliação do quadro de
professores qualificados, seja por programas de
capacitação ou novos concursos para docentes
titulados; a melhoria das condições de oferta (infra-
estrutura) para o ensino, principalmente a
melhoria, ampliação e implantação de laboratórios
de ensino; a melhoria das condições de uso da sala
de aula; a melhoria do fluxo acadêmico discente
a t ravés da o fe r ta de a lguns cu rsos ,
majoritariamente, em turno único, oferta de curso
de férias e diminuição dos pré-requisitos dos
currículos. Tais ações fortalecem, cada vez mais, a
credibilidade da UEFS na comunidade na qual está
inserida.

Está

melhorar a

em processo de implantação a

ferramentas da Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), voltadas ao planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação das
atividades de ensino. Pretende-se, com esta
ferramenta, propiciar condições para

caderneta eletrônica e a matrícula web,

Compromisso com a
Qualidade do Ensino

gestão acadêmica e imprimir maior transparência às
atividades de ensino, facilitando, por conseguinte, o
acompanhamen to d i scen te e docen te e ,
consequentemente, a melhoria do processo ensino-
aprendizagem.

Mesmo considerando algumas dificuldades, a
Instituição manteve assegurada a qualidade do ensino
da graduação e da pós-graduação, esta última com
ampliação destacada. Junte-se a isso, o estímulo aos
programas de pesquisa e extensão, o que concorreu
para a melhoria da qualidade do ensino de graduação
através do fortalecimento da indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão, tão necessária a uma
formação mais integral do estudante. Ao lado dessas
iniciativas buscou-se, também, manter importantes
Programas Institucionais, tais como as viagens de
campo, como uma extensão dos espaços de
aprendizagem do ; os estágios curriculares,
como forma de aliar a teoria à prática; o apoio aos
estudantes na realização desses estágios, inclusive em
outros estados brasileiros; e a monitoria, definindo
critérios para uma melhor distribuição das vagas,
atendendo à demanda de forma mais eqüânime.
Merece destaque a implantação na UEFS, a partir de
2006, do Programa de Educação Tutorial – PET, do
MEC, através do Grupo de Engenharia da Computação;
esta implantação demonstra o reconhecimento externo
do curso de Engenharia da Computação recém-
implantado.

V i s a n d o a
modernizar e imprimir
mais eficiência, tanto ao
funcionamento dos cursos
de graduação quanto aos
p r o c e d i m e n t o s
acadêmicos, com reflexos
positivos na qualidade desses cursos, a Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação apresentou proposta, ora
tramitando na Câmara de Graduação, de readequação
e consolidação das ,
trazendo novidades, tais como: a) a regulamentação do
estágio curricular obrigatório e o não-obrigatório; b) a
regulamentação do trabalho final de curso que será
obrigatório para todos os cursos; c) a regulamentação
da aceleração de estudos para estudantes de
destacado desempenho; d) a redefinição dos critérios
de matrícula e desligamento; e) a revisão de todas as
normas existentes para o ensino de graduação e f) a
definição de prazos de tramitação de processos
acadêmicos dos estudantes, dentre muitas outras
medidas. Acrescida a essa proposição, foi discutida e

campus

Normas do Ensino de Graduação

9

Busca
permanente

pela qualidade
dos cursos

Novas
Regulamentações
para o Ensino de

Graduação
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aprovada pela Câmara de Graduação, encontrando-
se no CONSU, a reformulação do Regimento dos
Colegiados, dando-lhes mais autonomia nas decisões
e flexibilidade de composição, a qual deve acelerar os
processos acadêmicos dos discentes. Além disso,
houve a mudança no paradigma da Avaliação da
Aprendizagem, inclusive com a mudança de conceito
para nota, regulamentando, de forma mais clara, seus
objetivos e os direitos e deveres dos discentes e
docentes nesse processo. Destaque-se, concorrendo
para a melhoria das atividades acadêmicas, a
proposta de Avaliação de Desempenho Docente em
Estágio Probatório, encaminhada ao CONSU, após
aprovação na Câmara de Graduação.

De forma permanente foi introduzido no
calendário acadêmico o período de avaliação e
planejamento acadêmico dos cursos, que acontece
entre os semestres, estabelecendo uma nova cultura
institucional do planejamento e da avaliação,
principalmente das atividades de ensino. Esta medida
tem por objetivo melhor integrar as ações
desenvolvidas nos cursos, que se apresentam de
forma fragmentada, cabendo aos Colegiados, em
articulação com os Departamentos e a PROGRAD,
avaliar, planejar e articular as atividades
desenvolvidas, principalmente pelos Departamentos,
visando a alcançar o perfil profissional que está
expresso no projeto pedagógico de cada curso.

Os concursos públicos realizados vêm
priorizando a contratação de docentes efetivos
portadores de melhor qualificação e titulação, sendo
que mais de 85% dos docentes concursados, que
ingressaram na UEFS no período desta gestão, são
mestres ou doutores, estando outros sendo
capacitados nesses níveis, melhoria que se reflete nos
cursos oferecidos, inclusive com mais implementação
de projetos de pesquisa, com conseqüente aumento
de estudantes envolvidos em programas e projetos de
iniciação científica. Este quadro contribui,
decisivamente, para a ampliação do espaço de
pesquisa e captação de recursos, bem como para o
fortalecimento da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e a ampliação da oferta de cursos
de pós-graduação .stricto sensu

Atração de novos talentos

Gestão participativa: reflexo
na qualidade acadêmica

A instituição, na UEFS, do processo de gestão
compartilhada do orçamento estreitou o diálogo
entre a administração superior e a administração
adstrita (Colegiados e Departamentos), com vistas
à definição das prioridades de investimentos em
serviços, materiais e equipamentos, considerando
os recursos disponíveis. Desse trabalho, com o
apoio efetivo dos Departamentos e das Pró-
Reitorias Acadêmicas: Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PPPG), Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX) e das Pró-Reitorias Administrativa e de
Planejamento: Pró-Reitoria de Administração e
Finanças (PROAD) e Assessoria Técnica de
Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN), foi
priorizado, como já definido pelo Plano de Gestão
da atual administração, o investimento em
implantação de Cursos de Pós-Graduação, e na
requalificação, complementação ou implantação de
laboratórios didáticos de ensino, para a melhoria
das condições de oferta dos cursos de graduação
existentes, consolidados e em implantação,
priorizando os cursos e laboratórios em condições
menos favoráveis. Além disso, priorizou-se o
funcionamento pleno dos equipamentos já
instalados, através da busca de aquisição regular
de materiais e acessórios, que assegurassem o
funcionamento dos laboratórios existentes.

C o m i s s o ,
ve r i f i cou -se que
d i v e r s o s c u r s o s
a p r e s e n t a r a m
m e l h o r i a d a s
condições de oferta,
principalmente na
requalificação dos laboratórios didáticos,
especialmente nos Departamentos de Tecnologia,
Ciências Biológicas, Letras e Artes, Saúde, Física e
Exatas.
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A UEFS tem como compromisso a educação
continuada de seus alunos. Para isso, vem
adotando, como uma das suas políticas, o
fortalecimento da pós-graduação, nos níveis de
Mestrado e Doutorado.

Os Programas de Pós-Graduação em níveis
de Mestrado e Doutorado, além de promoverem o
aprofundamento do conhecimento em uma
determinada área, capacitam o profissional para a
carreira científica. A oferta em nível de Mestrado
registrou um crescimento de 125%, no período
2003/2006, pois evoluiu de 04 cursos de Mestrado
em 2003, para 09, em 2006. Em nível de Doutorado

a evolução foi ainda
mais expressiva, com
300% de incremento,
uma vez que a oferta
passou de 01 curso de
Doutorado em 2003,
para 04 em 2006.

No que tange à
capacitação docente, assegurou o crescimento da
titulação, o que possibilitou a ampliação de estudos
científicos em diversas áreas do conhecimento,
com grande destaque para o foco regional,
propiciando, assim, um aumento no conhecimento
científico do semi-árido, missão da UEFS.

Ressaltamos em 2006 a aprovação do
Doutorado em Ciência da Computação, que por
ser uma associação de 3 inst i tu ições
UFBA/UEFS/UNIFACS, fortalece o novo modelo
de parcerias institucionais para a capacitação
docente, sempre buscando aumentar a
qualificação de profissionais de nossa região.
Nesta mesma linha, destacamos a parceria da
UEFS e CRA com o Centro de Desenvolvimento
Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília,
que levou à oferta de uma turma de Mestrado em
Desenvolvimento Sustentável. Este programa
também prevê a formação de Doutores e Pós-
Doutores da UEFS no CDS/UnB com vistas à
implantação de um Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Sustentável, próprio da
UEFS.

P a r a e s t a
consolidação da Pós-
Graduação

f o i
es tabe lec i do um
p lane jamento de
longo prazo, como
p a r t e d o
P l a n e j a m e n t o

Estratégico, com forte ênfase na capacitação
docente, priorização de contratação de docentes
para as classes de Adjunto e Titular, para o
desenvolvimento pleno das atividades de ensino

stricto
s e n s u

(graduação e pós-graduação) e pesquisa, aliado a
investimentos institucionais em infra-estrutura de
pesquisa e captação de financiamentos externos para a
Pesquisa.

Em 2006 o aumento de 44% no convênio
institucional com a CAPES propiciou a expansão das
bolsas para 26 docentes da UEFS (PICDT/CAPES) e
33 discentes dos Programas de Pós-Graduação da
UEFS (DS/CAPES), sendo 08 (oito) para o nível de
doutorado. Além da CAPES, contamos com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB), que financiou projetos de Mestrado e
Doutorado dos Docentes e estudantes de pós-
graduação da Bahia, assim como ofertou bolsas de
Mestrado, Doutorado,Apoio Técnico e Inovação.

Merece destaque em 2006 a
conclusão da primeira turma de
alunos matriculados no Programa
de Pós-Graduação -

- iniciado em 2002,
por ser o primeiro curso de
Doutorado de uma universidade
estadual da Bahia.

Esta importante evolução dos cursos de mestrado
e dou to rado também fo i amparada pe lo
desenvolvimento da pós-graduação . Estes
cursos de especialização são voltados para a
atualização em uma área específica e, em grande
parte, atuam como embriões para a pós-graduação

. Dentre os cursos de Especialização que
se constituíram em embriões para Mestrado, destacam-
se os de Desenho, de Modelagem em Ciências da Terra
e do Ambiente, e o de História, que foram uma base
para os respectivos mestrados, mais recentemente
aprovados pela CAPES.

No início de 2007 foram aprovados pela UEFS e
encaminhados à CAPES mais 5 (cinco) projetos de
cursos de mestrado, quais sejam: Educação (DEDU),
Zoologia (DBIO), Recursos Genéticos Vegetais (DBIO),
Diversidade Cultural e Desenvolvimento Territorial
(DCIS) e Estudos Lingüísticos (DLET). Isso demonstra
o estágio singular, pelo qual vem passando a UEFS, de
expansão e consolidação da cultura da pesquisa e
produção do conhecimento, missão primária de uma
universidade. A expansão da pós-graduação

é conseqüência de uma política de pesquisa e
pós-g raduação
c o m f o c o n a
q u a l i f i c a ç ã o
d o c e n t e e n a
atração, através
d e c o n c u r s o s
p ú b l i c o s , d e
d o c e n t e s
qua l i f i cados e
titulados.

Doutorado
em Botânica

lato sensu

stricto sensu

stricto
sensuImplantação de

09 Programas de
Pós-graduação

:
foco no Semi-

Árido

stricto sensu

Pós-graduação
s :
crescimento

de 300%

tricto sensu
Primeiro

doutorado:
um marco
na história

da UEFS

Ensino de Pós-GraduaçãoEnsino de Pós-Graduação
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Articulando conhecimentos e
orientando o desenvolvimento regional

Pesquisa

A pesquisa assume importância significativa no
contexto da sociedade, por contribuir na busca de
alternativas na orientação do desenvolvimento desta
região. Dois dos mais importantes desafios da UEFS estão
estabelecidos: tornar-se crescentemente capaz de
produzir pesquisa, tendo como referência as pretensões
d a s o c i e d a d e / c o m u n i d a d e , e m t e r m o s d e
desenvolvimento integrado e sustentável, e apresentar
soluções viáveis para os problemas sociais, influenciando
no processo de melhoria da qualidade de vida das
populações, em especial da população do semi-árido
baiano.

As atividades de pesquisa têm sido responsáveis
por grandes conquistas, tais como a implantação e a
consolidação gradativa dos programas de pós-graduação

, a captação de recursos de fontes externas
diversas com conseqüente melhoria na infra-estrutura da
pesquisa e o estabelecimento de cooperação técnica e
científica no País e no exterior.

O crescimento dessas atividades pode ser
verificado através do incremento do número de grupos de
pesquisa registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq. Avaliando a evolução no período 2003 a 2006 é
possível perceber que, em 4 anos, o aumento foi de mais
de 100%, atingindo a todas as áreas do conhecimento.

Com o notável crescimento do número de
Doutores, a Universidade amplia a sua competência para
captar recursos junto às agências de fomento, sendo um
dos fatores responsáveis pelo crescimento do número de
projetos de pesquisa cadastrados ao longo desses 4 anos
e melhoria das condições de funcionamento dos
laboratórios.

Comprometida com o desenvolvimento sócio-
econômico da Região, a UEFS redobra esforços para
fortalecer a pesquisa em diversos ramos do conhecimento.
O número de projetos em andamento cadastrados na
PPPG é de 280, distribuídos entre todas as grandes áreas
de conhecimento: Ciências da Saúde, Ciências Exatas e
da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Lingüística, Letras
e Artes. Dentre estes projetos de pesquisa, cerca de 40%
estão voltados para estudos específicos do semi-árido,
região prioritária de sua atuação.

stricto sensu
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A área de
desenvolve pesquisa em diversas subáreas, a
s a b e r : O d o n t o l o g i a e P e r i o d o n t i a ,
Odontopediatria, Dentística, Prótese Dentária,
Patologia Oral, Endodontia, Saúde Pública,
Saúde Cole t iva , Vig i lânc ia Sani tár ia ,
Fitoterápicos e Modelagem Molecular, de modo
que vários problemas que afligem a nossa
comunidade são investigados na perspectiva de
melhorar a qualidade de vida do indivíduo.

A área de
abrange os trabalhos na área de Química,
Matemática, Física, Informática, Geociências,
Modelagem, Conservação Ambiental, Tecnologia
de Informação e Ciência da Computação. Na área
de Química, por exemplo, são desenvolvidos
estudos de química de produtos naturais
regionais aliados à investigação da atividade
biológica de plantas, fungos e produtos apícolas.

A área de da
matéria condensada desenvolve, principalmente,
atividades teóricas tais como: investigação de
defeitos topológicos em sistemas físicos, cálculo
de manobras orbitais, estudos de semi-
condutores e formulação de modelos
evolucionários e ecológicos, bem como de
matérias para nanotecnologia. A pesquisa em
áreas experimentais está em crescimento com
estudos da utilização de energia solar.

A área de engloba
redes de pesquisa em biodiversidade do semi-
árido, como o Instituto do Milênio do Semi-árido
(IMSEAR) e Programa de Pesquisa em
Biodiversidade do Semi-árido (PPBIO/Semi-
árido), realizando inventários da flora, fauna e
microorganismos, dentro das ecorregiões
propostas para o Semi-árido, além de promover a
conservação, informatização e disponibilização

das coleções científicas do Semi-Árido.
Estas coleções encontram-se acomodadas no
Herbário (HUEFS).

C o m o
resultado dos estudos
voltados para as áreas
de biodiversidade,
b i o p r o s p e c ç ã o ,
c o n s e r v a ç ã o d e
recursos genéticos e
h í d r i c o s , d a s
cooperações e dos

trabalhos desenvolvidos, implantou-se, além do
Programa de Pós-graduação em Botânica, o de
Biotecnolog ia , aprovado pela CAPES
diretamente nos níveis de Mestrado e Doutorado.

A área das envolve
trabalhos de pesquisa em Engenharia de
Alimentos, Civil e da Computação. As pesquisas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Astronomia e Física

Ciências Biológicas

Engenharias

on-line

na área de alimentos
rea l izam aval iação
f í s i c o - q u í m i c a e
sensorial de frutas do
semi-ár ido ba iano,
d e s i d r a t a d a s p o r
diferentes métodos e
investigam leites e
derivados. Estudam,
também, a possibilidade de utilização de filmes à base
de hidrocolóides na conservação de frutas e
hortaliças, representando, assim, avanços na
tecnologia de conservação de alimentos, na
elaboração de formas alternativas de conservantes.
Na área da engenharia civil ressaltamos os trabalhos
voltados para avaliação do processo de ocupação
pelos conjuntos habitacionais de Feira de Santana,
destacando os agentes que atuam na formação dos
mesmos e analisando os impactos ocorridos sobre o
manancial hídrico existente nos locais e arredores
estudados, bem como o estudo da viabilidade de
utilização dos resíduos, como serragem de rochas
ornamentais (mármores e granitos), para produção de
peças pré-moldadas para Habitação de Interesse
Social (HIS).

A área de
congrega trabalhos de análise de processo de
concentração de renda, da riqueza e do
endividamento familiar, de estudo da competitividade
do agronegócio e principais mudanças estruturais no
padrão de aglomeração produtiva espacial na Bahia,
baseado no conceito de arranjos produtivos locais
(APLs).

A área de envolve
pesquisas de História, Geografia, Filosofia e
Educação. As atividades desenvolvidas na área de
História se destacam pelo resgate da história das
mulheres em Feira de Santana e região, assim como
pela avaliação dos caminhos do Sertão, da memória e
história do Recôncavo, das memórias do meio rural e
da história das ciências na Bahia. Estas atividades,
aliadas a outras que são desenvolvidas por grupos em
estudos das religiões, das mulheres e relações de
gênero, da cul tura e soc iab i l idade, das
transformações familiares, estruturam o diversificado
painel cultural baiano.AEducação também se destaca
p e l o g r a n d e
n ú m e r o d e
p r o j e t o s d e
p e s q u i s a q u e
t r a t a m d a
a l f a b e t i z a ç ã o ,
processos ensino-
ap rend i zagem,
f o r m a ç ã o d e
p r o f e s s o r e s e
e d u c a ç ã o
especial.

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Pesquisa em
todas as grandes

áreas do
conhecimento:

prioridade para o
Semi-Árido

Estudos sobre a
biodiversidade:

melhoria da
qualidade da

vida
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As áreas de
incluem

grupos de pesquisa em lingüística, literatura, edições
de texto, desenho e arquitetura e história. Na linha de
lingüística são desenvolvidos estudos de
etnolingüística e dialectologia, do português rural e de
línguas em contato, do ensino e aprendizagem do
português como língua materna e estudos em língua
estrangeira.

O Núcleo de Desenho e Artes é responsável
por pesquisas que podem levar à recuperação e
manutenção do patrimônio artístico da região, com
análises do período artístico de cidades históricas
brasileiras, levantamento das pinturas rupestres e
pesquisa sobre a memória visual do desenho urbano.

Esse desempenho indica que a Instituição
se habilita, cada vez mais, a promover o
desenvolvimento sócio-econômico da região por
meio da geração e disseminação do conhecimento
científico. Para que todas as atividades pudessem ser
desenvolvidas com eficiência, a captação de
recursos externos foi fator chave. Desde 2003
observa-se a tendência do aumento de projetos de
grupos de pesquisa, financiados por diversas fontes,
incluindo, além do MCT/CNPq, FINEP e FNMA, a
FAPESB que se destacou por disponibilizar
substancial investimento para projetos. No ano de
2006, por exemplo, 25 projetos com pesquisadores
da UEFS foram apoiados, visando desde o
fortalecimento da infra-estrutura em pesquisa e pós-
graduação até o desenvolvimento de novas
tecnologias e inovação.

Lingüística, Letras,
Diversidade Cultural, Arte e Cultura

A efetiva atuação da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia, no período 2003 a
2006, praticamente triplicou o número de bolsas
concedidas à UEFS e implementou o

, voltado para a inserção
de alunos do ensino fundamental e médio de escolas
públicas em atividades de pesquisa.

Programa de
Iniciação Científica Junior

A ,
promovida pela UEFS, resultou em maior
competitividade dos nossos pesquisadores no que
tange à captação de recursos, bem como em maior
inclusão de alunos nos

(IC),
.

Ao lado das agências de fomento, a UEFS
é que mais investe em bolsas de iniciação
científica, disponibilizando um total de 140 com
recursos do próprio orçamento, em um universo de
335 bolsas.

A qualidade da pesquisa realizada é
comprovada pela análise dos pares e a aprovação
de sua publicação ou apresentação nos vários
foros científicos. Nesse sentido, é cada vez mais
forte a pressão externa, especialmente aquela da
CAPES ligada à avaliação dos programas de Pós-
Graduação no que tange à publicação de
qualidade. Nessa direção a UEFS tem crescido
substancialmente, apresentando uma produção
científica que elenca, desde artigos em revistas
científicas, até a produção artística e cultural, com
cerca de 1500 (mil e quinhentos) trabalhos
realizados, ao ano, o que a referenda entre as
principais instituições de educação superior do
Nordeste. Para a socialização dessa produção, a
UEFS dispõe de 22 (vinte e dois) veículos próprios
de divulgação, entre revistas, jornais e cadernos.

política de capacitação docente

programas de Iniciação
Científica primeiro passo para o
treinamento científico

A participação de docentes da UEFS,
em bolsas de produtividade do CNPq,

Ciências
Biológicas

Saúde

Ciências Exatas
Física

tem se
mostrado crescente e atesta a reconhecida
qualidade do desempenho institucional na
dimensão acadêmica da pesquisa e pós-
graduação.Atualmente 14 docentes possuem esta
natureza de bolsa, sendo 9 destas concentradas
entre os docentes do Departamento de

- nas áreas de Bioét ica ,
Comportamento Animal, Palinologia, Taxonomia
de Fanerógamos, Taxonomia dos Grupos
Recentes , Taxonomia Vegeta l ; 02 no
Departamento de - nas áreas de
Epidemiologia e Enfermagem de Saúde Pública;
01 em , área de Geologia e 01 em

, área de Estados Eletrônicos .
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Na proposta de construção de Políticas de Extensão que
atendam aos anseios da comunidade local e regional, a UEFS busca
fortalecer suas formas de participação crítica, resgatar as
modalidades do saber e ampliar o direito à cidadania, assegurando o
compromisso de manter a interação da Academia com a população
externa. Esse exercício visa à troca de experiências, com vistas a
descobrir e produzir conhecimentos e, assim, legitimar a função da
extensão como segmento articulador entre o ensino, a pesquisa e a
comunidade. Esta articulação que se mostra como uma via de mão
dupla, desvincula a extensão de uma visão assistencialista para se
engajar numa prática de ações efetivas nos âmbitos da educação, do
trabalho, do desenvolvimento social e da saúde.

A partir desse princípio, a política de extensão é
compreendida como uma ação que possibilita a interação entre
universidade e sociedade, constituindo-se em elemento capaz de
operacionalizar a relação teoria e prática, promovendo a troca entre
os saberes acadêmico e popular.

A política de extensão mostra-se receptiva às mudanças
decorrentes de suas próprias práticas, com base nas críticas da
comunidade universitária e nas exigências advindas da comunidade
local. Para tanto, projeta e ressignifica, com rigor, suas funções
básicas de ensino e pesquisa, funcionando, inclusive, como
instrumento de avaliação do trabalho universitário. Assim,
caracteriza-se por estar voltada para a democratização do
conhecimento acadêmico, para a participação efetiva da
comunidade, orientada para atividades interdisciplinares que possam
favorecer visão integrada do tecido social e o desenvolvimento
sustentável do Semi-Árido. A sua missão é promover a integração do
conhecimento acadêmico e cultural, em parceria com a comunidade,
contribuindo para o desenvolvimento regional, com vistas à melhoria
da qualidade da vida.

A UEFS busca assegurar o compromisso de manter a
interação da Academia com a comunidade externa, para troca de
experiências, com o propósito de ressaltar, descobrir e produzir
conhecimentos a partir da sabedoria popular e sua interface com o
conhecimento construído na Academia. Pretende, com isso,
desenvolver uma extensão que seja instrumento do processo
dialético de teoria/prática e como trabalho interdisciplinar que
favoreça a visão integrada da sociedade.

A Extensão cumpre esta missão, através do
desenvolvimento de Programas e Projetos Institucionais e
Interinstitucionais, os quais levam a efeito ações de grande
abrangência regional, e com o trabalho participativo do corpo docente
e discente, atende à comunidade, alargando, desse modo, o vínculo
da Universidade com outros segmentos sociais.

A UEFS mantém
, nas diversas áreas do conhecimento. O

desenvolvimento desses programas demonstra que a Universidade
pode e deve contribuir na solução de problemas sociais para melhorar
as condições de vida e disseminar conhecimentos e práticas de
interesse público, promovendo a cidadania e a responsabilidade
social junto à sociedade civil organizada e a grupos historicamente
discriminados.

48 Programas Institucionais e 24
Interinstitucionais

Articulação e troca de saberes
com a comunidade

Extensão

15UEFS Gestão 2003-2007UEFS Gestão 2003-2007



Relações com a comunidade

Na busca por maior interação com a
sociedade são desenvolvidas importantes ações
extensionistas, em parceria com órgãos públicos,
privados e ONG's, para fortalecer a discussão dos
principais problemas e das potencialidades regionais.
Dessa forma, a UEFS incorporou em seu calendário
de extensão o evento denominado

um espaço para o debate e trocas de
experiências entre comunidade acadêmica e externa
(produtores rurais, ONG´s, organizações
comunitárias, poder público, empresários entre
outros) que têm vínculos com a região semi-árida.

Do total de 417 Municípios do Estado da
Bahia, 62% estão situados no semi-árido, região mais
pobre que apresenta os piores indicadores sociais.
Até algum tempo atrás, as populações dessa área
estavam literalmente condenadas à pobreza e ao
sofrimento. Perdurava a visão fatalista e
inconseqüente de que, por causa das condições
climáticas, não se implementariam processos de
desenvolvimento. A mobilização da sociedade civil,
com a criação de dezenas de organizações sociais, o
redirecionamento de ações governamentais, a
presença de instituições de pesquisa (Universidades,
EMBRAPA, etc.) contribuíram para que se lançasse
novo olhar sobre a região, criando-se oportunidades
efetivas para o enfrentamento dos desafios.

AUEFS aliou-se às forças regionais, desde a
sua fundação há três décadas, ao definir a região
semi-árida do Estado como prioridade para a sua
intervenção. Inúmeros projetos de pesquisa e de
extensão têm sido efetivados junto a instituições
públicas e privadas e a organizações sociais da
região, o que é essencial para a descoberta das
potencialidades da região e para uma nova visão
sobre o sertão baiano. Como entidade que prima pela
universalização do conhecimento, a UEFS tem
firmado convênios com entidades e órgãos
municipais, estaduais, federais, privados e
internacionais, para o desenvolvimento de
cooperação técnico-científica nas diversas áreas do
conhecimento.

A cooperação internacional, por exemplo, é
uma etapa importante para o desenvolvimento
científico, tecnológico e para a inovação da pesquisa,
do ensino e da extensão. Os convênios em vigência,
com instituições de Ensino Superior da Europa e
América Latina, trazem como resultado a realização
de eventos em conjunto, pesquisas compartilhadas,
publicação e participação de professores convidados
mutuamente para essas instituições.

Dentre as instituições que mantêm
cooperação com a UEFS destacam-se as
universidades de
Otawa (Canadá) e Federal do Pará, que, além de
eventos, pesquisas e publicações conjuntas, foram as
que acolheram ou enviaram alunos intercambistas ou
professores para ministrarem aulas nos seus cursos
de graduação e pós-graduação.

Feira do Semi-
Árido,

Artois, Tours e Rennes (França),

Os Programas de Extensão envolvem
todos os cursos da UEFS, somando esforços do
corpo docente e discente no atendimento à
comunidade, fortalecendo o vínculo da
Universidade com outros segmentos sociais.
E s s e s p r o g r a m a s r e p r e s e n t a m u m a
demonstração de que a universidade pode e deve
contribuir com uma parcela de participação
comunitária para melhorar as condições de vida e
disseminar conhecimentos e práticas de interesse
públ ico, promovendo a cidadania e a
responsabilidade social junto às organizações e
aos indivíduos.

As atividades de extensão geram
benefícios para a comunidade/público alvo;
possibilitam a realização dialógica entre a
Universidade e a sociedade; contribuem para a
integração entre unidades, departamentos e
setores da UEFS e viabilizam a articulação entre
diferentes áreas do conhecimento. A importância e
p o t e n c i a l i d a d e d a e d u c a ç ã o p a r a o
desenvolvimento social estão firmadas nas ações
universitárias, dentre as quais se destacam os
Programas de

e os Programas de
, que objetivam reduzir o índice

de analfabetismo de jovens e adultos nos diversos
Municípios com os quais a Instituição mantém
parceria.

A extensão, que sempre se constituiu em
uma forte vocação nesta Universidade, no ano de
2006 estende suas ações a 304 municípios
baianos. Com atividades de alfabetização e
capacitação

.

Na Bahia, um número expressivo de
estudantes não consegue ingressar na
Universidade. Desse modo, através do Projeto
Universidade para Todos, uma iniciativa do
Governo do Estado da Bahia, os jovens
pertencentes às camadas menos privilegiadas
podem participar, com melhores condições de
competitividade, do Processo Seletivo que lhes
proporciona o tão almejado ingresso ao ensino
superior. O Projeto, que atua em 9 municípios da
região de abrangência desta Universidade,
registrou, nesses quatro anos, um total de 26.788
inscrições, com 9.284 matrículas efetivadas. Esse
elevado número de inscrições atesta a demanda
reprimida existente. Entretanto, desses inscritos,
apenas 222 (menos de 2%) ingressaram ao ensino
superior. Esses resultados se constituem em
indicadores de que é preciso
ressignificar esse Projeto, que
por si só já é válido pela intenção,
mas que necessita desse
repensar para que alcance, com
maior plenitude, seu objetivo de
proporcionar mais inclusão do
jovem ao ensino superior.

Formação Continuada do
Educador Alfabetização de
Jovens e Adultos

propiciou que, só em 2006, mais
de 18.000 (dezoito mil) jovens e adultos fossem
alcançados pelo benefício da alfabetização,
inclusive em assentamentos
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P a r a o
desenvolvimento da
política cultural, bem
como do pleno alcance
d a s m e t a s
estabelecidas na área,
a UEFS, além dos

espaços do Sistema de Bibliotecas, onde também
são realizadas atividades artístico-culturais,
conta com órgãos de relevância neste contexto: o

,
que congrega o
a o

a o
no de

Santo Amaro e, até maio último, o
, dentre outros.

Desenvolvendo atividades nestes espaços, a
UEFS tem proporcionado à comunidade feirense
e da região, acesso à arte de qualidade e a preço
popular. Para isso, tem atraído artistas
consagrados da região de Feira, da Bahia, do
País e do exterior. O , além do acervo
regional, abriga uma Coleção Inglesa, com 30
telas, e importantes obras referentes ao pré-
modernismo brasileiro, produzidas por artistas da
Bahia e de outros Estados brasileiros. A

desenvolve projetos de
integração ciência e arte voltados para o
aperfeiçoamento de professores de ciências do
Ensino Fundamental e para o desenvolvimento de
novas tecnologias educacionais. Oferece
atendimento a alunos de escolas do Ensino
Fundamental - públicas e privadas da
comunidade - através do programa de integração
ciência e arte. Recebe, ao ano, cerca de
visitantes em suas dependências, beneficiando
alunos de escolas públicas e privadas com
empréstimos de de laboratório.

Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA)
Museu Regional de Arte (MRA),

Galeria de Arte Carlo Barbosa, Museu
Casa do Sertão, Experimentoteca, Museu
Galeria de Arte Caetano Veloso

Centro de
Cultura Amélio Amorim

MRA

Experimentoteca

1.500

Campus

kits

Centro
Universitário
de Cultura e
Arte - CUCA

A é um dos mais
importantes empreendimentos do Cuca pela
importância cultural, abrangência e qualidade dos
parceiros. Tem por objetivo rememorar e valorizar os
costumes, fazeres e saberes característicos da cultura
popular de Feira de Santana e de outras regiões,
descobrindo, valorizando e estimulando, na
comunidade, os sentimentos de brasilidade e
regionalidade que afloram nas mais diversas
manifestações culturais. Dada a sua importância,

, tendo sido, desde 2005,
,

produzido e publicado pelo Projeto Tesouros do Brasil,
promoção da FIAT, apoio do Instituto do Patrimônio
Histórico eArtístico Nacional, Ministério da Educação e
UNESCO. No último ano, 2006, reuniu um público com
mais de 70 mil espectadores.

Ao longo dessa gestão, através desses
órgãos, foi exibida uma média anual de 70 espetáculos
teatrais e de dança, com público em torno de 14 mil, ao
lado de mostras de cinema, música de câmara e
apresentação de corais. Outro relevante serviço são
os cursos e oficinas oferecidos pelo Seminário de
Música e pela Companhia de Teatro e de Dança, que
possibilitam a inclusão de crianças, jovens e adultos
ao aprendizado de música (teclado, flauta, violão e
violino); teatro; dança clássico, dança moderna,
dança de salão e caratê e capoeira, ao lado das
oficinas de artes plásticas. Essas oficinas alcançam
um público anual de 800 pessoas, entre crianças,
jovens e adultos.

Com a agenda sempre lotada, o cenário
cultural de Feira de Santana tem, na UEFS, o seu mais
significativo promotor, constituindo-se em importante
pólo de criação, disseminação, acesso e inclusão à
cultura e à arte em Feira de Santana e região. Em 2006
o CUCArecebeu o , conferido pela
Prefeitura de Feira de Santana, por sua destacada
participação no desenvolvimento de projetos em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Caminhada do Folclore

figura no calendário dos grandes acontecimentos
de Feira de Santana
incluída no Guia de Bens Culturais do Brasil

Certificado BRAVO

(ballet
jazz),

Cultura e Arte
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O é um órgão
suplementar da UEFS que objetiva preservar a
cultura do homem sertanejo e aspectos do seu
cotidiano através da coleta, guarda, conservação,
exposição e divulgação de seus acervos

i c o n o g r á f i c o ,
f o n o g r á f i c o ,
b i b l i o g r á f i c o e
documental.

O M u s e u
promove, anualmente,
atividades culturais,
eventos e exposições,

além do atendimento ao público pesquisador, desde
alunos do Ensino Fundamental à Pós-Graduação,
em especial através da Biblioteca Setorial
Monsenhor Renato deAndrade Galvão (BSMG).

Uma das formas de se articular extensão à
pesquisa são as atividades desenvolvidas pelo

(CENEF), que têm
como objetivo principal a produção e divulgação de
estudos de caráter histórico, sócio-econômico,
cultural e antropológico sobre Feira e região. O apoio
à pesquisa se faz presente com a produção de
instrumentos de pesquisa voltados para a
valorização do patrimônio histórico-cultural de Feira
de Santana, subsidiando atividades de alunos e
professores da UEFS e de alunos secundaristas que
buscam informações sobre a história e a cultura do
povo nordestino.

Dessa forma, as pesquisas em andamento
se constituem em elementos de resgate e valorização
da memória coletiva da região, além de figurar como
importante fonte de pesquisa para alunos de nível
superior e médio. O CENEF, através da publicação de
livros didáticos alternativos, também proporciona o
acesso ao conhecimento geográfico e histórico
regionais, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB-96, favorecendo a relação ensino-

Museu Casa do Sertão

Centro de Estudos Feirenses

Valorização do
patrimônio

histórico-cultural
de Feira de

Santana

Produção de
material

didático para
a educação

básica

aprendizagem entre professores e alunos do
Ensino Fundamental, além da integração da
Universidade com a escola básica.

Através da publicação anual da Memória
Técnica, faz-se o registro dos avanços e resultados
obtidos pelo Projeto de Regularização do Fluxo
Escolar de 1ª a 8ª série. Esta publicação, além de
historiar o Projeto, também traz importantes
informações sobre os sistemas de educação no
Brasil e no Estado da Bahia em diferentes épocas
da História.

A produção do Material Didático, com
enfoque regional voltado para as séries iniciais do
Ensino Fundamental, contempla o estabelecido
pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB-
96, que determina o estudo
da Geografia e História do
local de vivência do aluno
entre a 1ª e a 4ª série do
Ensino Fundamental.

O material didático
de língua estrangeira,
elaborado na Instituição, para ser utilizado pelos
professores em suas salas de aula, vem
atendendo à necessidade dos docentes de língua
inglesa das escolas da rede pública de ensino de
Feira de Santana, além de responder aos anseios
da população estudantil de baixa renda no que
concerne ao seu acesso ao ensino superior.Assim,
a UEFS desempenha o seu papel de agente de
t rans fo rmação soc ia l ao proporc ionar
oportunidades para tornar o aluno um cidadão do
mundo à medida que o inclui no mundo
globalizado.

Estas iniciativas marcam o esforço desta
Universidade em contribuir com relevantes ações
que incidam na melhoria da qualidade do Ensino
Médio e Fundamental.
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Agestão universitária configura-se como um instrumento
de extrema importância para a efetivação das ações
organizacionais e o cumprimento da missão institucional. Em
vista disso, nesse período de gestão procuramos implementar
processos gerenciais estratégicos fundamentados nos princípios
da administração e de outros campos da ciência, a partir de uma
visão interdisciplinar.

Algumas ações, que foram a marca desta gestão,
merecem destaque pela sua importância:

O foi implementado de
forma amplamente participativa, envolvendo toda a comunidade
interna e segmentos da comunidade externa. O modelo
desenvolvido considera a construção de objetivos, estratégias e
desafios para 4 anos e a elaboração anual de planos táticos e
operacionais, atrelando-os ao orçamento.

A partir do Diagnóstico Participativo, as proposições,
advindas da comunidade, foram agrupadas e organizadas de
forma integrada, resultando nos seguintes objetivos estratégicos:

.

Nesse processo de pensar
e planejar o futuro da Universidade -
com o olhar voltado para a sua
história e o compromisso com as
demandas sociais do seu espaço e
tempo - faz-se necessár io ,
outrossim, a sua tradução em metas
e ações, devidamente monitoradas
através de indicadores e critérios de
acompanhamento. Um desempenho institucional exitoso
depende do acompanhamento e avaliação de suas ações,
efetuando-se os realinhamentos que se fizerem necessários ante
as transformações do ambiente.

A eficácia na consecução de objetivos estratégicos,
fundamentada na responsabilidade social de uma gestão
comprometida com a qualidade de vida e a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, perpassa, também, pelo foco
na dimensão econômica, a qual exerce influência direta nos
processos de gestão e na realização dos objetivos educacionais.
Por isso, procuramos realizar uma gestão fundamentada nos
princípios da democracia e do diálogo, para administrar os
recursos públicos de forma responsável e eficaz.

o Planejamento
Estratégico, o Orçamento Compartilhado e a gestão
democrática e transparente, com foco na sustentabilidade.

Planejamento Estratégico

atingir a excelência acadêmica; modernizar a gestão
universitária e melhorar a capacidade de sustentabilidade;
consolidar as relações com a sociedade e atender às
demandas sociais

Planejamento Estratégico Participativo

Planejamento
Estratégico:

instrumento de
desenvolvimento

organizacional

Mola mestra da dinâmica organizacional

Gestão Universitária
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Orçamento Compartilhado:
foco na sustentabilidade

O
f o i

estruturado com base na
f i losof ia em que os
gestores das diversas
unidades assumem a co-
responsab i l i dade na
distribuição dos recursos,
a partir da definição
c o n s e n s u a l d a s
prioridades institucionais.

Neste sentido, as discussões ocorrem em efeito
cascata, envolvendo todos os segmentos da
Instituição, de forma ampla e participativa. Ou seja, os
dirigentes discutem internamente, envolvendo os
segmentos que compõem cada unidade, avaliando e
definindo as prioridades no âmbito da sua unidade.
Em seguida, todos os dirigentes se reúnem para
conhecer as demandas institucionais e avaliar as
discrepâncias entre o orçamento real e as demandas
levantadas. Com isso, pode ser necessária uma nova
redefinição de prioridades, já dentro de uma
informação mais concreta sobre as possibilidades
orçamentárias demandas reais levantadas.
Assim, as discussões são orientadas pela
perspectiva das prioridades institucionais,
privilegiando os interesses coletivos, através de um
diálogo fundamentado no consenso.

Esse modelo, iniciado em 2004, se constitui
em um processo de aprendizagem organizacional, no
qual se constrói, de forma permanente, a cultura do
planejamento e da programação, bem como da
gestão participativa, subsidiada por uma auto-
ava l i ação cons tan te , que poss ib i l i t a a
retroalimentação do aprendizado.

Orçamento
C o m p a r t i l h a d o

versus

Para instrumentalizá-lo foi construído um
sistema informatizado que possibilita disponibilizar
em rede, para todas essas unidades, as
informações sobre a gestão orçamentária, de
forma transparente e democrática. O sistema
encontra-se em processo de conclusão, devendo,
na sua finalização, alinhar o planejamento com a
execução e possibilitar o seu acompanhamento.
Esse foi o maior problema detectado, quando da
análise sobre os processos de planejamentos
anteriores: a falta de um efetivo acompanhamento.
Sanar essa dificuldade, dentro de uma instituição
com a dimensão da UEFS, só seria possível a partir
de um Sistema de Informação Gerencial eficiente e
eficaz que atendesse às suas necessidades e
especificidades.

A filosofia de gestão, adotada neste
período, fundamentou-se em um modelo
democrático e transparente, por entender que,
somente a partir da participação efetiva dos atores
sociais, é possível implementar uma gestão
orientada para a eficiência e eficácia.

O orçamento aprovado para a UEFS, em
2007, Fonte do Tesouro , to ta l i za

. Desse valor, é destinado
para Pessoal, abrangendo ,
18,2%, para Atividade (custeio da Universidade) -

e 11,5%, para Projeto
(investimentos) - . Vide Tabela 1.

R$
104.286.000,00 70,3%

R$ 73.302.000,00

R$18.984.000,00 -
R$ 12.000.000,00

Orçamento da Instituição

Orçamento
Compartilhado:

aprendizado
conjunto na

construção da
cultura do

planejamento

CATEGORIA VALOR %

PESSOAL 73.302.000,00 70,3

ATIVIDADE (Custeio) 18.984.000,00 18,2

PROJETO (Investimento) 12.000.000,00 11,5

TOTAL 104.286.000,00 100
Fonte: ASPLAN/UEFS, Dez/2006

Tabela 1 - Distribuição do Orçamento 2007
Fonte do Tesouro
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O Quadro de Cotas Mensais (QCM),
apresenta distribuição anual, conforme Tabela 2.
O valor de QCM previsto pelo Governo, até maio,
representa 37% do total, ficando para os outros 7
meses, um percentual de 63%. Entretanto, do
total alocado para o período, ainda permanecia
sem liberação, até 14/05, o montante de R$
1.592.844,00, sendo R$ 592.860,00 de custeio e
R$ 999.984,00 de Projeto, o que reduz a liberação
efetivamente realizada para um percentual de
35,88%.

Considerando os valores, até então
liberados, a execução do orçamento 2007,
tomando por base o dia 10 do corrente,
apresentou a movimentação demonstrada na
Tabela 3.

21

Dessa forma, o
saldo orçamentário para o
restante do exercício 2007
atinge o montante de

a Tabela 4.
Deste total, já foram
deduzidos os valores

para empenhos relativos às obras e
despesas fixas e contratuais, até dezembro/2005, bem
como os valores licitações já
realizadas até 10 de maio de 2007.

O resultado, aqui registrado, é fruto do
trabalho desenvolvido, da filosofia de gestão
participativa, do apoio de todos os gestores, da visão
com o foco na sustentabilidade e de uma tarefa
diuturna de articulação e priorização na utilização dos
recursos.

R$
10.393.411,00, conforme
demonstrado n

empenhados e as

previstos

Saldo
orçamentário

positivo:
mais de 10

milhões de reais

ATIVIDADE PROJETO PESSOAL
Janeiro - - 6.459.662 6.459.662
Fevereiro 1.971.626 - 5.479.025 7.450.651
Março 1.673.626 999.984 5.329.945 8.003.555 37%
Abril 1.725.626 999.984 5.688.134 8.413.744
Maio 1.727.626 999.984 5.955.869 8.683.479
Junho 1.725.626 1.999.982 5.418.041 9.143.649
Julho 1.725.626 999.984 5.593.058 8.318.668
Agosto 1.725.626 999.984 5.597.021 8.322.631 63%
Setembro 1.725.626 999.984 5.589.100 8.314.710
Outubro 1.725.626 1.999.982 5.521.616 9.247.224
Novembro 1.725.626 999.984 6.082.483 8.808.093
Dezembro 1.531.740 1.000.148 10.588.046 13.119.934

TOTAIS 18.984.000 12.000.000 73.302.000 104.286.000 100
Fonte: Proad, 10/05/2007

Tabela 2 - Distribuição do Quadro de Cotas Mensais (QCM)
Exercício 2007 - Fonte do Tesouro

CATEGORIA
PERÍODO TOTAIS %

ORÇAMENTO
INICIAL

Pessoal e Encargos Tesouro 73.302.000,00 25.861.346,00 35,3

73.302.000,00 25.861.346,00 35,3
Tesouro 18.984.000,00 4.953.724,18 26,1
Outras Fontes 1.200.000,00 62.627,86 5,2

20.184.000,00 5.016.352,04 24,9
Tesouro 12.000.000,00 1.437.662,14 12,0
Outras Fontes 16.579.000,00 1.424.153,87 8,6

28.579.000,00 2.861.816,01 10,0

104.286.000,00 32.252.732,32 30,1
17.779.000,00 1.486.781,73 8,4

122.065.000,00 33.739.514,05 27,6
Fonte: Proad, 10/05/2007

Tabela 3 - Demonstrativo da execução orçamentária - Exercício 2007
até 10/05/2007

CLASSIFICAÇÃO FONTES EXECUTADO

Projetos / Finalística

Atividade

%

TOTAL GERAL

Total de Projeto

Total Tesouro Estadual
Total Outras Fontes

Total de Pessoal

Total de Atividade

ATIVIDADE PROJETO PESSOAL

QCM Programado 18.984.000 12.000.000 73.302.000 104.286.000 100

QCM Executado 4.953.724 1.437.662 25.861.346 32.252.732 30,1

QCM Disponível 14.030.276 10.562.338 47.440.654 72.033.268 69,1
Despesas Previstas

(Maio/Dez)
9.341.314 4.857.889 47.440.654 61.639.857 86%

Fixas e Contratuais 9.341.314 2.660.209 47.440.654 59.442.177

Obras - 1.525.000 - 1.525.000

Licitações a empenhar - 672.680 - 672.680

SALDO DE QCM 4.688.962 5.704.449 - 10.393.411 14%

Fonte: PROAD/SICOF, 10/05/2007

Tabela 4 - Demonstrativo da Moviventação de QCM - Exercício 2007 - Fonte
do Tesouro

DESCRIÇÃO
CATEGORIA

TOTAIS %

�
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Com o significativo crescimento do
número de doutores a Universidade amplia, por
conseqüência, a sua competência para captar
recursos junto às agências de fomento. Este,
também, é um dos fatores responsáveis pela
importante ampliação do número de projetos de
pesquisa, pela melhoria das condições de
funcionamento dos laboratórios e pela
implantação dos novos cursos de mestrado e
doutorado da Instituição.

No que tange à capacitação dos
serv idores técn ico-admin is t ra t i vos , os
investimentos se fizeram em forma de
oportunidades para a realização de cursos de
especialização e mestrado.

O Plano Institucional de Desenvolvimento
do Servidor Técnico-Administrativo que foi
encaminhado pela ASPLAN ao CONSU, para
apreciação, encontra-se em poder do Sindicato da
categoria para discussão.

Invest imentos permanentes são
realizados com vistas à integração e valorização
da comunidade universitária, com ações de

P integral
do indivíduo - objetivando a melhoria da sua
qualidade de vida - e .

Dentre os serviços
d i s p o n i b i l i z a d o s à
comunidade, destaca-se a
assistência educacional
gratuita e de qualidade
oferecida pelo Centro de
Educação Básica (CEB)
composto pela e

, com
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A beneficia filhos de funcionários,
professores e estudantes, atendendo a 64
crianças, nos dois turnos, oferecendo serviço de
nutrição, pediatria, enfermagem, odontologia e
psico-pedagogia.

Assistência Social, romoção da Saúde

Assistência Estudantil

Creche
Escola Básica

Creche

Ações de integração
comunitária

Assistência Social

Gestão de Pessoas: investindo
na capacitação

Outro aspecto que vale ressaltar, nesta
gestão, é a continuidade da política de investimento
na capacitação do corpo docente, estratégia cujos
resultados se refletem na qualidade acadêmica.

A s s e g u r a r a
manutenção do Programa de

Capacitação Docente foi uma das estratégias que
garantiram a evolução da titulação no período 2003 a
2007. Para isso, uma média de 19% do quadro
docente efetivo foi mantida em capacitação nos
níveis de mestrado e doutorado. Esta política foi
adotada como prioridade, mesmo a despeito das
restrições orçamentárias enfrentadas e de como o
orçamento seria afetado, por entender ser este um
investimento indispensável para se atingir a
excelência acadêmica.

Este Programa beneficiou, com Bolsa, os
docentes e técnicos em capacitação que atendiam
aos critérios estabelecidos. Para tanto, investiu com
recursos próprios em média o dobro do que os
recursos advindos de outras fontes. Em 2006, por
exemplo, o foi da ordem de

(quatrocentos e dezenove mil
quatrocentos e um reais e sessenta e quatro
centavos) através do programa de Ajuda de Custos
para Docentes e Técnicos ( ), contra R$
220.489,00 (duzentos e vinte mil quatrocentos e
oitenta e nove reais) provindos do PICDT/ CAPES.

Além desse valor, que se refere apenas à
ajuda de custo, refletem no orçamento da UEFS,
também os salários e
e n c a r g o s d e s s e s
professores, mais os
salários e encargos dos
professores substitutos
que prec isam ser
contratados para suprir
a s n e c e s s i d a d e s
d e c o r r e n t e s d o s
afastamentos.

O arrojado programa de capacitação
docente coloca a UEFS em lugar de destaque entre
as Universidades Estaduais do Norte e Nordeste do
País no que se refere a titulação. A Universidade já
conta com cerca de 80% do seu corpo docente
constituído de mestres e doutores.

Em maio de 2003, a UEFS contava com 156
doutores e 360 mestres e hoje, em maio de 2007, com

262 doutores e 355 mestres,
revelando um crescimento de
cerca de 68% no número de
doutores em relação a 2003.

investimento R$
419.401,64

PACDT/UEFS

UEFS: 262
Doutores e
355 Mestres
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Cuidar das
pessoas:
um olhar

para a
da Instituição

alma
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A
p o s s u i ,

a tua lmente, 982
alunos matriculados
n o e n s i n o
fundamental e foi
considerada pelo
MEC como

,
. Devido à

reconhecida qualidade, em 2006, dois alunos
conquistaram Medalha de Prata e de Bronze na
Primeira Olimpíada Brasileira de Matemática
realizada na região.

Visando a propiciar maior integração da
comunidade e a melhoria das relações internas,
também são desenvolvidas atividades sócio-
culturais, a exemplo de eventos comemorativos,
que buscam a integração e valorização dos
servidores.

Outra importante ação social, o
Programa Cidadão, abrange ações nas áreas de
assistência à saúde, jurídica e social,
beneficiando os servidores da Instituição.

Além dessas, outras ações importantes
são desenvolvidas, tais como acompanhamento e
supervisão dos serviços de cantinas e
restaurantes, visando ao cuidado com a saúde
das pessoas que utilizam esses serviços.

Como uma forma de sociabilizar o
conhecimento produzido na própria UEFS e em
outras universidades, a UEFS mantém o
Programa Interuniversitário para Distribuição do
Livro (PIDL), que comercializa livros a preços
acessíveis.

Escola
B á s i c a

uma das melhores escolas desse
nível no Brasil por apresentar percentuais de
qualidade acima da média brasileira

Com o objetivo de atender à sua
comunidade interna, a UEFS, através do Serviço
de Saúde Universitário, presta serviço de atenção
primária à saúde. Para tanto, dispõe de médicos,
enfermeiros, odontó logos, ps icó logos,
nutricionistas, assistentes sociais, bem como de
um Laboratório de Análises Clínicas, o que dá
suporte a essa atividade.

Ações relevantes são desenvolvidas na
área preventiva, através do

e do Programa
, que são

realizados por grupos
in terd isc ip l inares,
oferecendo atividades
que promovam mais
reflexão a respeito da
integralidade do ser
humano.

Programa de
Prevenção e Intervenção em Doenças
Cardiovasculares Cuidando do
Ser Humano

Promoção da Saúde
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Assistência Estudantil

A política de Assistência Estudantil é
encarada, atualmente, de forma mais sistêmica, com
um duplo propósito: o de assegurar igualdade de
oportunidades de permanência no ensino superior de
jovens de camadas mais pobres; e o de contribuir,
através da garantia dos meios necessários ao pleno
desempenho acadêmico do estudante, com a
excelência acadêmica.

Para cumprir os dois propósitos, a UEFS
buscou articular diversas ações que, muitas vezes
construídas em espaços distintos, contribuem com o
desempenho dos estudantes, desdobrando-se ao final
dessa gestão em: oferta de bolsas institucionais
de naturezas diversas, incluindo aí 10 bolsas
intercâmbio; oferta de cursos em horário compatível
com o perfil dos estudantes, muitas vezes trabalhador,
mesmo que eventual; melhoria das condições de
ensino-aprendizagem, notadamente das salas de aula
e dos laboratórios de ensino; assistência médica,
odontológica e psicossocial; oferta de residência
universitária; oferta de vagas na creche;
acessibilidade e adequação dos espaços de ensino-
aprendizagem aos portadores de necessidades
especiais; disponibilização de acervo bibliográfico e
espaço de estudo individual e em grupo adequados na
biblioteca central; acesso às tecnologias atuais da
informação e comunicação, nos laboratórios de
informática dos cursos/departamentos; oferta de
cursos de língua estrangeira, dentre outros.

A UEFS apóia as entidades estudantis e a
realização dos eventos por elas demandadas,
assegurando a logística ou disponibilizando
passagens terrestres para viabilizar a participação dos
estudantes que apresentem trabalhos em eventos
científicos e culturais em qualquer parte do território
nacional.

Dentre as importantes ações de Assistência
Estudantil destacam-se a

implantação do
, a preço popular, inaugurado em abril de

2007. Ainda como complemento dessa ação,
encontra-se em fase de implantação o

, já aprovado pelo CONSAD em
fevereiro de 2007, com recurso disponível, o qual
beneficiará mais de 600 estudantes, incluindo os
residentes, viabilizando, além de café da manhã e
jantar, almoço a R$1,50 para 420 estudantes e jantar a
R$1,00 para 80 estudantes de baixa renda, mais a
gratuidade de alimentação, café e jantar, para 100
outros estudantes que atendam aos critérios
estabelecidos.

A implementação dessas ações, mesmo que
limitada às possibilidades orçamentárias, reflete o
empenho da Instituição com a permanência do
estudante na Academia e traduz o seu

.

486

Restaurante com Sistema
Bandejão

Programa de
Bolsa Alimentação

compromisso
com a responsabilidade social

ampliação da Residência,
de 96 para vagas, inclusive, com redução de 6
para 4 estudantes por quarto - com recursos
assegurados, da ordem de R$ 1.200.000,00 - e a

156
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Ainda como parte da política de Assistência
Estudantil e, como forma de viabilizar a participação
do estudante nas atividades de ensino, pesquisa,
extensão e cultura, a UEFS disponibiliza um total de

, investindo, anualmente um montante de
Para tornar exeqüível a

participação de estudantes em programas de
intercâmbio, o CONSAD aprovou, em fevereiro de
2007, 10 bolsas para alunos da graduação.

O Programa de leva o
saber, produzido na Academia, até à sociedade,

486 bolsas
R$ 1.200,00 ao ano.

Bolsa Extensão

Para o desenvolvimento das atividades de
pesquisa, e visando à inserção de novos talentos em
todas as áreas de conhecimento, a UEFS vem
investindo na concessão de

para discentes da graduação, com
recursos do próprio orçamento (PROBIC/UEFS) e de
outras agências, a exemplo da FAPESB e do CNPq.

Sem dúvida, que a inserção do aluno, logo
no início de sua graduação, em programas de
Iniciação Científica, além de representar inclusão
social, é uma excelente oportunidade para o seu
engajamento no aprendizado de técnicas e,
especialmente, uma oportunidade de participação
em grupos de pesquisa. Tal situação não só o prepara
para o mercado de trabalho, mas especialmente o
capacita para a participação em programas de pós-
graduação. Nesse sentido, deve ser destacado o

iniciado
em 2005 com 25 (vinte e cinco) bolsas com número
duplicado em 2006, constituindo-se em um sucesso
pela abertura de possibilidades

.
Para atingir este objetivo também merece destaque o
Projeto ,
desenvolvido em parceria com a FAPESB / UEFS /
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, cujo
propósito é socializar o conhecimento, buscando a
inclusão social digital. Este programa oferece 15
bolsas para estudantes da 7ª a 8ª série.

Bolsas de Iniciação
Científica

Programa de Iniciação Científica Junior

para o aluno dos
níveis Fundamental e Médio da escola pública

Estudos de Matemática com Informática

Programa de Bolsas Institucionais

retorna trazendo saberes que enriquecem a
experiência universitária. Estão contemplados,
neste Programa, estudantes oriundos de todas as
áreas do conhecimento, atuando nos projetos e
programas institucionais, computando 80 (oitenta)
vagas.

O oferece bolsas
anuais, as quais são preenchidas através de
processo seletivo, atendendo às normas da
Resolução CONSEPE 40/2001. Considerando a
natureza do trabalho desenvolvido pelo monitor e o
objetivo do Programa, a seleção aproxima-se da
mesma aplicada para professor substituto.

Como forma de proporcionar meios para a
permanência dos estudantes na Instituição são
oferecidas Bolsas Institucionais na modalidade

, além de
outras modalidades, as quais são destacadas a
seguir.

. Visa a
proporcionar ajuda de custo para a manutenção
dos estudantes da Residência Universitária, com
oferta de bolsas com carga horária de 12 horas
semanais, a partir de 2007, tendo como área de
a tuação d ive rsos se to res acadêmico-
administrativos da UEFS.

. Atendendo
aos critérios estabelecidos em edital, esta
modalidade de bolsa tem como finalidade
oportunizar ao estudante, a partir do 3º semestre,
desenvolver suas habilidades, diretamente na área
de sua formação. Oferece bolsas com carga
horária de 20 horas semanais, na sua maioria, nos
laboratórios didáticos e de pesquisa.

. Criada para permitir
o intercâmbio acadêmico de estudantes,
propiciando a vivência e troca de experiências em
outras instituições, no âmbito do ensino, pesquisa
e extensão.

. Visa a permitir a
participação de estudantes em atividades de
cultura e arte, possibilitando o desenvolvimento de
potencialidades artísticas.

Programa de Monitoria

Auxílio Especial e Estágio Acadêmico

Bolsa Auxílio Especial

65

Bolsa Estágio Acadêmico

85

Bolsa Intercâmbio

Bolsa Arte Cultura
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Infra-estrutura:
zelando pelo

patrimônio público

Constituindo-se em um patrimônio de
grande relevância para a sociedade, a
Universidade Estadual de Feira de Santana é
dotada de infra-estrutura física composta pelo

Universitário e unidades extra-

Significativa parte dessa estrutura é
utilizada para apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão, áreas estas que recebem especial
atenção no que diz respeito à manutenção e
melhoria desses espaços. Com este objetivo são
levados a efeito importantes investimentos, tais
como: aparelhamento e estruturação dos
laboratórios, ampliação, reformas e manutenção
de equipamentos.

O Universitário estende-se por
um total de 1.161.728 m², sendo 62.597,11 m² de
área construída. Atualmente comporta 07
unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão (com
05 auditórios, 01 anfiteatro e 20 salas de aula), 06
Pavilhões de Aulas Teóricas PAT´s (dispondo de
65 salas de aula), a Biblioteca Central, o Prédio da
Administração Central, o Centro de Informática, o
Complexo Laboratorial, com 05 prédios
equipados para abrigar os laboratórios e salas
especiais. Além desses espaços estão situados
no o Laboratório Didático de Biologia, o
Serpentário, o Biotério, a Escola Básica, a
Creche, o Museu Casa do Sertão, a Residência
Universitária, o Parque Esportivo, o prédio onde
se desenvolvem os Estudos de Educação
Ambiental e os espaços do Centro Administrativo
Universitário CAU I, II e III que são três
construções que abrigam o Restaurante
terceirizado, Postos Bancários, a Imprensa

Campus Campus.

Campus

Campus,

Universitária, o Centro de Pesquisa e Documentação
de Feira de Santana, o Programa Interuniversitário
para a Distribuição do Livro, Laboratório de Medicina,
Núcleos de Extensão, TV Universitária e escritório da
empresa Júnior, ao lado de outros espaços
administrativos e de apoio, como o galpão da
Garagem e da Manutenção.

A Imprensa Universitária em 2006 investiu na
sua modernização, adquirindo novos equipamentos e
ampliando a sua capacidade e velocidade, visando a
melhor atender às demandas universitárias, com
maior qualidade e eficácia.

No período entre maio de 2003 e maio de
2007, importantes construções foram realizadas

, totalizando 10.287,33 m . Destas, 4.712,55
m estão em andamento. Extra- foram
construídos 293 m O conjunto dessas novas
edificações perfaz um total de . Com a
conclusão dessas obras, a UEFS passa a ter

de área total construída no .

O investimento com obras atingiu, nesse
período, um total de . Este valor
abrange todas as obras concluídas e iniciadas no
período, englobando construções, ampliações e
reformas.

Dentre as destacam-se:

, ;

(PAT VII), ;

,
;

Estufas Agrícolas de Biologia, com 550 m ;

Estufa de Vegetação Horto Florestal, com 192 ;

Plataforma para portadores de necessidades
especiais;

no

m

campus
2

2

2

2

2

2

Campus
.

Campus

10.580,33 m

66.323,69 m

R$ 8.148.988,96

construções

Laboratório Didático de Biologia 1.141,14 m

Pavilhão deAulas Teóricas 5.360,55 m

Laboratório de Engenharia de Alimentos
2.826,98 m

�

�

�

�

�

�

2

2

2

2

Investimento em obras
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Pavimentação a via
principal do com extensão de 1.200 m.

A Guarita de acesso ao Conjunto Feira VI;

Obra civil de construção do Muro e reforma da
Cerca do Horto;

Pavimentação em paralelepípedo, no da
UEFS: na via de acesso ao Conjunto Feira VI e
na via de acesso ao Parque Esportivo;

Construção de uma Passarela no Anexo do
Laboratório de Exatas;

Rampas de acesso para pessoas com
necessidades especiais, nos PAT's II e IV;

Abrigo para o Grupo Gerador do Herbário.

O , com
área total de já se encontra em fase final
de conclusão, com previsão para entrega em 45 dias,
ou seja, no próximo dia 30 de junho.

O com capacidade para 1.000
espectadores, em fase de construção, possui área
construída de e requer aporte em torno
de R$ 3.400.000,00 para sua conclusão. Devido às
restrições orçamentárias, outros investimentos foram
priorizados em relação a esta obra.

Entre as , estão:

Ampliação do Centro Integrado de Odontologia,
em 217,45 m (Saúde Coletiva);

Adaptação de espaço para criação da Sala de
Transmissão de Videoconferência;

Adaptação de espaço para implantação do
Laboratório de Línguas Estrangeiras;

Ampliação do Laboratório de Ciências Exatas,
com 171,36 m ;

Ampliação da área de pesquisa do Laboratório de
Tecnologia, com 201,93 m ;

Reforma do Centro Social Urbano;

em CBUQ e drenagem d
Campus,

Campus

Laboratório de Letras e Educação
2.401,81 m

Auditório,

1.994,50 m

ampliações e reformas

2

2,

2

2

2

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Recuperação do Centro de Cultura Amélio
Amorim, com restauração, adaptação e
ampliação do Sistema de Segurança e
Prevenção, Incêndio e Pânico;

Restauração da Cantina do Módulo III;

Ampliação do Laboratório de Ecofisiologia
(Horto Florestal) - 100,2 m ;

Recuperação do Centro de Educação Básica;

Recuperação de uma Quadra Poliesportiva
piso novo, pintura, troca do alambrado e reparo
no sistema de drenagem

Reforma das instalações do Parque Esportivo:
pintura, alvenarias, revestimentos,
pavimentação, impermeabilização de cobertura
e serviços complementares;

Reforma e adaptação no Restaurante
Universitário;

Drenagem pluvial na Avenida dos Laboratórios,
na altura do Laboratório de Biologia;

Ampliação do Herbário;

Implantação da subestação elétrica do Horto;

Ativação do poço artesiano nº 2, com vazão de
14.000 l/h.

Somente em 2006 os investimentos em
obras atingiram um total de .
Estes importantes investimentos, com recursos do
próprio orçamento, ou de outras fontes, têm como
objetivo garantir o desenvolvimento e assegurar as
condições de infra-estrutura necessárias ao bom
funcionamento das atividades universitárias.

As atividades acadêmicas, notadamente
as que necessitam de transporte para serem
viabilizadas, têm demandado, cada vez mais, a
aquisição de veículos.

A frota, que atualmente possui 19
veículos de passageiros, não atende plenamente a
esta demanda. Assim, com recursos próprios e de
órgãos de fomento à pesquisa foi renovada com a
aquisição de mais quatro veículos (02 Ford Fiesta
1.6 Flex, e 01 Ford - 3.0 L,
cabine dupla, tração 4X4, 01 Fiat
016P/127CV/2800).

2

R$ 2.217.254,20

Dessa frota constam ônibus que fazem o
transporte de funcionários residentes em Feira de
Santana, atendendo aos três turnos. Ao lado
desses veículos são alocados três ônibus que
fazem o transporte diário - Salvador/Feira/
Salvador - dos professores que moram na capital.

Hatchback Ranger
Ducato Minibus

Transporte
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A
vem investindo, de forma continuada, na

infra-estrutura de apoio ao ensino e à pesquisa, na
manutenção e atualização dos laboratórios em
funcionamento e na construção de prédios para
novos laboratórios, visando atender às crescentes
demandas. Essa iniciativa contempla todas as
áreas do conhecimento trabalhadas na
Universidade. A UEFS possui um complexo
laboratorial constituído de para
atender às atividades acadêmicas das diversas
áreas do conhecimento.

Este complexo de laboratórios, que se
traduz em investimento de extrema importância,
compõe-se das seguintes unidades:

(LABEXA) - congrega os Laboratórios de Química
Orgânica, Físico-Química, Química Inorgânica,
Pesquisa, Absorção Atômica, Química Analítica,
Química Geral, Química de Produtos Naturais e
Bioativos, Ensino da Matemática, Paleontologia e
Pedologia, Informática Educativa, Geociências,
Geologia e o Lab-Aluno.

(LABOTEC) -
abrange os Laboratórios de Hidráulica e Mecânica
dos Fluidos, Geoplan, Geotecnia, Estrutura,
Saneamento, Tecnologia de Materiais e
Tecnologia da Construção, Topografia e
Cartografia.

O LABOTEC teve a sua competência
avaliada com base nos requisitos da Norma NBR
ISO/IEC 17025, e foi
em 29/12/2005, sendo

. Com
isso, o LABOTEC passa a integrar a Rede
Brasileira de Laboratórios de Ensaios e está apto
a realizar ensaios em blocos cerâmicos, telhas
cerâmicas, blocos de concreto, concreto fresco,
concreto endurecido, agregado miúdo, agregado
graúdo e cimento. A acreditação representa o
reconhecimento formal da competência do
laboratório para realizar ensaios específicos.

Universidade Estadual de Feira de
Santana

156 laboratórios

acreditado pelo INMETRO
o primeiro laboratório de

ensaios de construção civil no Norte e
Nordeste a conseguir este certificado

Sistema de Laboratórios

Laboratório de Ciências Exatas

Laboratório de Tecnologia
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Laboratório de Física

Laboratório de Ciências Biológicas

Laboratório Didático de Biologia

Laboratório de Farmácia

(LABOFÍS) - contempla os
Laboratórios de Física Geral e Experimental,
Eletrônica, Física Moderna, Fotoacústica e Energia
Solar, Instrumentação e Física Computacional.

(LABIO)
- abriga os laboratórios de Análises Clínicas,
Parasitologia, Sorologia, Ecologia, Genética e
Toxicologia, Histologia e Fisiologia, Ictiologia,
Ficologia, Fisiologia Animal, Genética de
Microorganismos, Sistemática Molecular de Plantas,
Microbiologia, Morfologia Vegetal, Morfologia de
Vertebrados, Microbiologia, Sistemática de Insetos,
Entomolog ia , Etnobio log ia , Orn i to log ia e
Mastozoologia, Biologia Pesqueira, Microbiologia
Vegetal, Taxonomia Vegetal e o Herbário (HUEFS),
que abriga 85.000 (oitenta e cinco mil) espécimes, e
em 2004 foi credenciado como

de espécies vegetais junto ao Ministério
do MeioAmbiente.

- é
composto pelos laboratórios de Microbiologia,
Fisiologia e Farmacologia, Fisiologia e Biofísica,
Parasitologia, Histologia e Protozoologia, Zoologia de
Vertebrados, Genética e Biologia Molecular, Zoologia
de Invertebrados, Pós-Graduação em Botânica, 02
(dois) laboratórios de Botânica e 02 (dois) de
Biotecnologia.

Compõem, ainda, o complexo de laboratórios
da área de Ciências Biológicas e instalados em
prédios próprios: o Biotério, os laboratórios didáticos e
o Laboratório de Animais Peçonhentos e
Herpetologia (LAPH).

- é composto pelos
Laboratórios de Controle de Qualidade e
M i c r o b i o l o g i a ,
Laboratório Central,
Farmacotécnica e
C o s m e t o l o g i a ,
Fitoquímica, Química
F a r m a c ê u t i c a e
T o x i c o l o g i a e
funcionam no Módulo
Especial VI.

Instituição Fiel
Depositária
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Laboratório de Odontologia

Laboratório de Engenharia deAlimentos

- o Centro
Integrado de Odontologia - CION - oferece serviços
de Radiologia, Interpretação Radiográfica,
Periodontia, Odontologia Preventiva e Prótese e
dispõe de uma moderna clínica com 20 (vinte)
equipos.

-
constituído de 02 (dois) pavimentos, abriga os
laboratórios de Carnes, Leite e Derivados, Operações
Unitárias 1 e 2, Análise Sensorial, Panificação, Frutas
e Hortaliças, Análises Químicas, Qualidade dos
Alimentos, Biotecnologia, Transferência de Calor e
Massa, Simulação de Processos, Desenvolvimento
de Novos Produtos, Sala de Esterilização, 03 salas de

au las , Gab ine tes de
Professores de Engenharia
d e A l i m e n t o s e d e
Engenharia Civil, Sala da
P ó s - g r a d u a ç ã o d e
Engenharia Civil. Este
prédio, composto de térreo
e 1º piso, é dotado de
elevador para pessoas com
necessidades especiais.

Ainda, como espaço para as experiências
acadêmicas, a Instituição conta com os Laboratórios
de Prática Contábil e de Práticas Jurídicas, sob a
coordenação do Departamento de Ciências Sociais
Aplicadas; o Centro de Documentação, coordenado
pelo Departamento de Ciências Humanas e Filosofia,
e o Centro de Estudos e Documentação em Educação

q u e e s t á s o b a
c o o r d e n a ç ã o d o
D e p a r t a m e n t o d e
Educação. Compõe,
ainda, a infra-estrutura
do , o Pavilhão
de Aulas de Educação
Fís ica, o Salão de
Ginástica e a Piscina
Semi-Olímpica.

Campus

Construídos segundo normas de
segurança do trabalho e equipados com aparelhos
dos mais modernos, os laboratórios da UEFS, pela
sua organização e funcionamento, estão aptos a
atender, não só às necessidades pedagógicas,
dos diversos cursos de graduação e pós-
graduação mas, também, prestar serviços à
comunidade externa.

A UEFS possui várias unidades extra-
, com uma área total construída estimada

em 14.858,15 m² (quatorze mil oitocentos e
cinqüenta e oito vírgula quinze metros quadrados).
São estas:

Centro Universitário de
Cultura e Arte, Centro de Cultura Amélio Amorim,
Observatório Astronômico Antares, Biblioteca
Monteiro Lobato, o Avançado de Santo
Amaro e o Avançado de Lençóis.

Também funcionam, extra- ,
outros laboratórios que prestam apoio às
atividades de ensino, pesquisa e extensão, a
saber: Experimentoteca e Laboratório Fotográfico,
situados no CUCA, Serviço de Assistência
Jurídica, no Fórum Filinto Bastos Cerqueira;
Laboratório de Sensoriamento Remoto, Planetário
e Astrolábio Fotoelétrico, situados no Observatório
Antares, e os Laboratórios de Ecofisiologia,
Extração de Produtos Naturais, Germinação de
Sementes e Cultura de Tecidos Vegetais, no Horto
Florestal.

Campus

Campus
Campus

Campus

04 (quatro) Clínicas Odontológicas,
Centro Social Urbano, Centro de Treinamento
Xavantes, Horto Florestal,

Unidades Extra-Campus
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Clínicas Odontológicas

As Clínicas Odontológicas destacam-
se, no contexto da área de saúde, pela dimensão
acadêmico-social que aportam. Funcionam como
um programa interdisciplinar, inserido na
estrutura do Curso de Odontologia, e buscam a
integração ensino-pesquisa-extensão como
realidade objetiva do trabalho acadêmico.
Oportuniza a produção científ ica e a
identificação/investigação de casos que,
estudados e pesquisados, conduzem ao
aprofundamento e/ou criação de conhecimento,
em resposta às demandas sociais.

Nesta área, a extensão realiza-se como
uma atividade intrínseca, através da qual se
ensina e se realiza pesquisa, à medida que as
matrizes curriculares profissionalizantes são
desenvolvidas, com acompanhamento e controle
sistemáticos, nas clínicas odontológicas,
possibilitando ao estudante, além de um sólido
conhecimento teórico, um intenso treinamento
prático. Esse trabalho torna efetiva a unidade
teoria-prática e qualifica o processo de ensino.

Assim, a articulação docência-serviço e
a integração com a comunidade, que ocorrem
desde o início do curso, além de favorecerem a
f o r m a ç ã o d e c i d a d ã o s - p r o f i s s i o n a i s
comprometidos socialmente, possibilitam a
otimização dos procedimentos técnicos. Têm
como resultado a melhoria da qualidade do
ensino, enquanto mais próximo dos serviços, e a
qualificação dos serviços, enquanto mais
adequados à realidade.

Estão em funcionamento (05) cinco
Clínicas Odontológicas. Apenas uma, a Clínica
Odontológica da UEFS, fica localizada no

principal; as demais 04 (quatro)
funcionam em espaços extra- , quais
sejam: Clínica Odontológica da Mangabeira,
Clínica Odontológica da Maria Quitéria, Clínica
Odontológica do Centro Social Urbano e Clínica
Odontológica 16 de Junho.

Campus
Campus

Centro Social Urbano Governador
Roberto Santos

Centro de Treinamento Xavantes

Horto Florestal

O Centro
S o c i a l U r b a n o
G o v e r n a d o r
Roberto Santos
(CSU), localizado
no bairro Cidade
Nova, possui área
total de 32.020,00
m² (trinta e dois mil
e v in te met ros
quadrados), sendo
2.514,17 m² (dois mil quinhentos e quatorze vírgula
dezessete metros quadrados) de área construída.
Desenvolve atividades nas seguintes áreas: saúde
(planejamento familiar, pediatria, pré-natal,
puericultura, clínica médica, vacinas, hipertensão e
atendimento odontológico); educação (pré-escola,
sala de leitura, alfabetização de adultos e qualificação
profissional); assistência ao idoso; esporte e lazer
(escola de iniciação esportiva); segurança (polícia
comunitária). Oferece atividades de extensão em
outras áreas, propiciando melhorias à população do
seu entorno e fornecendo suporte às atividades de
ensino e pesquisa que são realizadas pelos cursos de
Odontologia, Enfermagem, Educação Física e
Pedagogia.

O C e n t r o d e
Treinamento Xavantes,
localizado no KM 11 da
Rodovia Feira-São Gonçalo,
possui uma área total de
17 ,99 hec ta res . Suas
instalações compreendem
02 casas e 01 refeitório. A utilização mais comum da
Xavantes está relacionada à promoção de eventos
acadêmicos e administrativos, a exemplo de
treinamentos, seminários, reuniões, ,
constituindo-se em uma unidade de suporte especial
às atividades universitárias.

No Horto Florestal são desenvolvidos
estudos e pesquisas na área de biotecnologia e vem
se constituindo em campo para a geração de
conhecimentos sobre o semi-árido, objetivando o
aproveitamento dos recursos naturais da região.

workshops
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Funcionando como
unidade experimental do
Departamento de Ciências
Biológicas, o Horto Florestal
tem uma estrutura composta de
casas de apoio técnico, do
Laboratório de Cultura de
Tecidos e de casas de
vegetação, emprestando
decisivo apoio à formação do
educando, através de ações
nas três dimensões universitárias:

ENSINO: possibilita a vivência teórico-
prática, indispensável à formação integral dos
estudantes das áreas de Ciências Biológicas e
Saúde.

PESQUISA: especialmente aquela ligada à
biotecnologia e à avaliação dos aspectos fisiológicos
das plantas da caatinga, com potencial econômico,
visando à propagação.

EXTENSÃO: na forma de contribuição
social à população, pela manutenção de coleções de
plantas da região de Feira de Santana com risco de
extinção e, ainda, pelo fornecimento de mudas para
reflorestamento de áreas degradadas e para a
urbanização de cidades da região.

O Centro Universitário de Cultura e Arte
(CUCA) é um dos órgãos gestores da política cultural
da Universidade, a qual se estrutura a partir de três
linhas básicas de atuação:

.

O CUCA dispõe de uma estrutura física
privilegiada e, além do Museu Regional de Arte, da
Galeria de Exposições Temporárias Carlo Barbosa,e
da Experimentoteca, conta, ainda, com: o Laboratório
de Arte-Ciência; a Biblioteca Setorial Pierre Klose; a
Biblioteca Setorial Simões Filho; o Seminário de
Música; o Teatro Universitário; o Teatro de Arena; o
Laboratório de Informática; a Sala de Vídeo; a Sala de
Reuniões Simões Filho; a Sala de Cinema de Arte e a
Sala de Coordenação de Eventos. Atua, também,
como espaço para o Programa UniversidadeAberta à
Terceira Idade.

Para conferir sustentação à política
acadêmico-cultural da Instituição, o CUCA promove
atividades artísticas nas mais diferentes linguagens:
música, dança, artes plásticas e teatro. Incentiva,
também, a criação literária e experiências de arte-
educação, desenvolvidas através de projeto voltado
para integração Ciência e Arte, dirigido aos
professores e alunos da Educação Básica e
realizado, originalmente, em parceria com a
Universidade de São Paulo (USP), com
financiamento do CNPq.

fomento à difusão da
cultura local; fomento à produção cultural; e
resgate, preservação e valorização da cultura
popular

Centro Universitário de Cultura e
Arte - CUCA

Centro de Cultura Amélio Amorim

Observatório Astronômico Antares

O Centro de Cultura Amélio Amorim é
importante espaço de apoio à política cultural da
Instituição, e de suporte às atividades acadêmicas.
Com este local ampliam-se e diversificam-se os
espaços próprios de produção e difusão cultural,
bem como de resgate da cultura regional, até então
circunscritos ao Centro Universitário de Cultura e
Arte (CUCA) e ao Museu Casa do Sertão. Com a
política do novo Governo de Estado, este espaço
foi recentemente desvinculado da Universidade.

O
O b s e r v a t ó r i o
A n t a r e s s e
constitui em um
c e n t r o d e
pesquisa pura e
aplicada, voltado
para o campo das
c i ê n c i a s
astronômicas e
físicas. Uma de suas principais metas é a difusão
da astronomia e as ciências relacionadas, visando
à consolidação como centro de expressão nessa
área. Os relevantes serviços, prestados nesta
área, fizeram com que tivesse o reconhecimento
do

Dentro desse enfoque, também dá ênfase
ao ensino das ciências para alunos dos níveis
Fundamental, Médio e Superior. Milhares de
alunos da rede Estadual, Municipal e Particular de
Ensino de Feira de Santana e de outras cidades do
Estado da Bahia, além de diversas Universidades,
estão se benef ic iando das at iv idades
extensionistas oferecidas pelo Observatório.

Dentre as atividades desenvolvidas no
Observatório com os estudantes, destacam-se,
observação de fenômenos astronômicos, através
de palestras, mostra de filmes, mostra no
Planetário e utilização da biblioteca. Vale destacar
a participação, desde julho de 2005, das turmas do
projeto Universidade para Todos, disponibilizando
o Observatório Antares, tanto para observações,
quanto para a complementação do conteúdo de
sala de aula, no que tange às suas competências.

O Observatório também realiza ações de
pesquisa e extensão através do Núcleo de
Sensoriamento Remoto (NUSERE), que dispõe de
moderna tecnologia e equipamentos de última
geração para o desenvolvimento de suas
atividades, utilizando recursos de cartografia
digital, imagens de satélites e o mais preciso
sistema de localização, o GPS, contribuindo para
apoio ao planejamento e gestão de políticas de
desenvolvimento.

CNPq como centro de excelência em
Pesquisa.
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Tecnologia da Informação

Atenta às t rans formações que
acontecem na sociedade, a UEFS vem
procurando modernizar-se no campo da
tecnologia da informação, buscando atender às
demandas institucionais. Entende que o
incremento do processo de informatização é
decisivo para o aprimoramento das atividades
acadêmicas e para o aperfeiçoamento das
atividades administrativas, porque empresta
maior dinamismo, racionalidade e transparência
ao cotidiano universitário. A instalação de
sistemas e de terminais distribuídos em
setores estratégicos da Universidade, confere
mais agilidade aos trâmites universitários.

Priorizando a tecnologia da informação
como importante ferramenta nas suas atividades
acadêmicas e administrativas, a UEFS investe na
modernização de sua estrutura tecnológica.
Atualmente possui 2.005 microcomputadores,
409 impressoras e 2.410 pontos de rede com
acesso à , 1.743 contas de correio
eletrônico ( ), 01 sala de videoconferência,
01 estúdio de transmissão de aulas, todos
interligados por 16 quilômetros de fibra ótica. O
quantitativo de pontos de rede já abrange a
instalação nas novas áreas construídas.

Para assegurar o apoio no atendimento
às necessidades de utilização tecnológica nas
áreas do ensino, da pesquisa e da extensão,
assim como no setor administrativo, a REDE

on line

Internet
e-mail

Embora já se mostrem insuficientes,
dada a demanda que é sempre crescente, estão
em funcionamento 28 laboratórios de informática
distribuídos por todos os Departamentos e demais
Unidades, a exemplo do Avançado de
Santo Amaro, do Centro Universitário de Cultura e
Arte (CUCA), Centro Social Urbano Governador
Roberto Santos (CSU) e o ObservatórioAntares.

Campus

UEFS teve seu (espinha dorsal) de fibra
óptica substituído, sendo reestruturado para atender
ao grande volume de dados requisitados. Essa é a
primeira etapa de um

backbone

processo de melhoria e
reestruturação que, para sua conclusão, está prevista
a troca de determinados equipamentos para tráfego
de dados, em 2007.

A l g u m a s á r e a s e s t ã o t o t a l m e n t e
informatizadas, a exemplo da Biblioteca. A prioridade
da Instituição sempre foi mais direcionada para a área
fim, a exemplo das atividades relacionadas à Divisão
de Assuntos Acadêmicos, matrículas, controles, etc.
Em 2006, foi iniciado o processo de informatização da
caderneta eletrônica e matrícuila via Quanto à
área meio, alguns sistemas utilizados são ligados ao
do Estado, como o Sistema Contábil, de Planejamento
e ComprasNet, que não atendem, na sua plenitude, às
necessidades da Instituição, no que diz respeito às
suas especificidades.

Entretanto, torna-se imprescindível a
informatização da gestão das atividades acadêmicas
e de vários processos administrativos, para assegurar
sua eficiência e fornecer o suporte necessário à área
acadêmica.

Esta gestão, entendendo que é de vital
importância para a instituição investir na
informatização dos seus processos administrativos e
acadêmicos, registra, no seu Plano Estratégico, ações
tais, visando à modernização dos processos de
gestão. O propósito de iniciar esse desafio, em 2005,
foi frustrado em decorrência das restrições
orçamentárias, pois foram priorizadas outras ações de
caráter mais imprescindível e, em 2006, mais uma vez
a Instituição foi forçada a postergar esta ação devido
ao contingenciamento, decretado pelo Governo do
Estado. Contudo, ações nesse sentido - que já
constam no Plano Estratégico - são extremamente
necessárias para a eficiência e eficácia da gestão
universitária. Tais ações podem ser implementadas, a
partir de 2007, pois o atual Reitor transfere o cargo
deixando a Universidade com um orçamento pleno,
sem débitos de exercícios anteriores, assegurada a
prática da gestão participativa e implantada a cultura
do planejamento.

Web.
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O Sistema Integrado de Bibliotecas da
UEFS (SISBI/UEFS) é constituído pela Biblioteca
Central Julieta Carteado e por mais oito Bibliotecas
Setoriais: a Biblioteca Setorial Monteiro Lobato; a
Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão; Biblioteca
Setorial Observatório Astronômico Antares;
Biblioteca Centro de Educação Básica; Biblioteca
Setorial Pierre Klose; Biblioteca Setorial Ernesto
Simões Filho; Biblioteca Setorial Solar do Biju e
Biblioteca Setorial de Lençóis.

O SISBI dedica-se a promover ações com o
propósito de oferecer à comunidade acadêmica
alternativas que possam estabelecer o suporte mais
adequado ao nível de desenvolvimento e às metas
estabelecidas para as atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Em termos operacionais, a Biblioteca
Central Julieta Carteado preenche todos os requisitos
de uma biblioteca universitária. Com a oferta de
serviços totalmente informatizados, funcionando
como centro gerenciador da informação, estabelece
políticas de aquisição, processamento técnico dos
acervos, gerenciamento dos seus recursos humanos
e distribuição de materiais. Busca manter-se
atualizada e, permanentemente, conectada às
diferentes redes de comunicação e informação
locais, nacionais e internacionais.

Para democratizar seu processo de gestão,
foi criado o Conselho Consultivo da Biblioteca Central
Julieta Carteado, instituído pela Portaria 822/2005,
visando à melhoria do processo de aquisição de
material bibliográfico.

O Sistema Integrado de Bibliotecas registra
um fluxo anual em torno de ,
abrangendo cerca de e

serviços que beneficiam a
comunidade interna e externa.

Campus

646.000 atendimentos
270.000 consultas 340.000

empréstimos,

Ao lado desses serviços, a Biblioteca
oferece, com freqüência, atividades sócio-
culturais, envolvendo lançamentos de livros,
exposições artísticas e de painéis científicos,
peças teatrais e exibição de filmes através do
Projeto Cinema UEFS, que perdura desde 2003.

A UEFS, a despeito das restrições
orçamentárias, vem realizando investimentos na
Biblioteca, que já dispõe de um acervo com

e registrando
crescimento de 14% e 25%, respectivamente, em
relação a 2003. Em 2006, apesar do
contingenciamento decretado pelo Governo do
Estado, foi priorizado um investimento de mais de

, para ampliação do acervo de livros
e periódicos e, em 2007, até 10 de maio, já se
registra um investimento de mais de

.

Uma importante ação, realizada nesse
período, foi a implantação da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações (BDTD), que disponibiliza a
produção da pós-graduação
defendida na Instituição.

210.000 exemplares 81.100 títulos,

R$ 415.000,00

R$
142.000,00

stricto sensu

Biblioteca: democratizando o acesso à informação
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Gráfico 1 - Inscritos no ProSel
2003-2007.1
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Gráfico 2 - Relação candidato-vaga no
ProSel - 2003-2006

18,4
18,1

17,0
16,0

14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0

2003 2004 2005 2006

Va-
gas

Ins
critos

Cand
Vaga

Va-
gas

Ins
critos

Cand
Vaga

Va-
gas

Ins
critos

Cand
Vaga

Va-
gas

Ins
critos

Cand
Vaga

Va-
gas

Ins
critos

Cand
Vaga

Administração 80 1.709 21,4 80 1.789 22,4 80 1.756 22,0 80 1.580 19,8 40 701 17,53
Ciências Biológicas 80 1.549 19,4 80 1.714 21,4 80 1.767 22,1 80 1.576 19,7 40 577 14,43
Ciências Contábeis 80 1.317 16,5 80 1.238 15,5 80 1.167 14,6 80 1.199 15,0 40 474 11,85
Ciências Econômicas 80 1.054 13,2 80 1.000 12,5 80 928 11,6 80 909 11,4 40 363 9,08
Ciências Farmacêuticas 30 628 20,9 30 643 21,4 30 587 19,6 30 622 20,7 30 505 16,83
Direito 80 2.825 35,3 80 2.907 36,3 80 2.676 33,5 80 2.595 32,4 40 1.150 28,75
Enfermagem 80 2.703 33,8 80 2.711 33,9 80 2.746 34,3 80 2.360 29,5 40 1.039 25,98
Engenharia Civil 80 927 11,6 80 887 11,1 80 890 11,1 80 924 11,6 40 298 7,45
Engenharia da Computação 30 922 30,7 30 621 20,7 30 524 17,5 40 580 14,5 40 505 12,63
Eng. de Alimentos 80 1.103 13,8 80 1.013 12,7 80 1.032 12,9 80 933 11,7 40 372 9,03
Lic. e Bacharelado em Física 80 448 5,6 80 550 6,9 80 408 5,1 80 380 4,8 40 121 3,03
Lic. em Educ. Física 60 1.095 18,3 60 1.184 19,7 60 967 16,1 80 1.074 13,4 40 508 12,7
Lic. em Geografia 80 1.049 13,1 80 1.197 15,0 80 1.088 13,6 80 1.026 12,8 40 496 12,4
Lic. em História 80 1.324 16,6 80 1.358 17,0 80 1.196 15,0 80 1.143 14,3 40 594 14,85
Lic. em Letras com Língua Espanhola 40 427 10,7 40 470 11,8 40 463 11,6 40 443 11,1 20 226 11,3
Lic. em Letras com Língua Francesa 30 201 6,7 30 182 6,1 30 172 5,7 30 165 5,5 15 69 4,6
Lic. em Letras com Língua Inglesa 40 384 9,6 40 344 8,6 40 325 8,1 40 286 7,2 20 132 6,6
Lic. em Letras Vernáculas 80 1.123 14,0 80 1.129 14,1 80 1.083 13,5 80 892 11,2 40 478 11,95
Lic. em Matemática 80 742 9,3 80 698 8,7 80 635 7,9 80 629 7,9 40 274 6,85
Lic. em Pedagogia 80 1.201 15,0 80 1.276 16,0 80 1.072 13,4 80 1.164 14,6 40 649 16,23
Lic. Plena em Pedagogia Hab. Séries
Iniciais (Noturno)*

40 308 7,7 40 330 8,3 40 277 6,9 40 352 8,8 0 0 0

Lic. Plena em Pedagogia Hab. Séries
Iniciais (Vespertino)*

40 203 5,1 40 280 7,0 40 241 6,0 40 238 6,0 0 0 0

Medicina 30 3.193 106,4 30 2.420 80,7 30 2.356 78,5 30 2.369 79,0 30 1.755 58,5

Odontologia 60 1.584 26,4 60 1.530 25,5 60 1.514 25,2 60 1.378 23,0 30 549 18,3

TOTAL 1.520 28.019 18,4 1.520 27.471 18,1 1.520 25.870 17,0 1.550 24.817 16,0 785 11.835 15,1

Fonte: PROGRAD - abril/2007

* O Processo Seletivo ocorrerá em junho/2007

Quadro 1 - Demonstrativo de inscritos no Processo Seletivo (ProSel) e relação candidato/vaga por curso - 2003-2007.1

CURSOS
2007.12004 2005 20062003

Gráfico 3 - Evolução da relação candidato/vaga
no processo seletivo especial - 2003-2006
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Lic. Plena em Pedagogia Hab.
Séries Iniciais (Noturno) 40 308 7,70 190 728 3,8 40 277 6,9 40 352 8,80
Lic. Plena em Pedagogia Hab.
Séries iniciais (vespertino) 40 203 5,08 190 568 3,0 40 241 6,0 40 238 5,92

TOTAL 80 511 6,4 380 1.296 3,4 80 518 6,5 80 590 15
Fonte: PROGRAD, Dez/2006

Obs.: este processo é realizado uma vez por ano.

CURSOS
2003

Quadro 2 - Demonstrativo de inscritos e relação candidato-vaga no processo seletivo especial
2003-2006

2004 2005 2006

Ensino de Graduação - Processo Seletivo
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2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Licenciatura em Ciências Biológicas 80 80 80 80 266 253 268 245
Bacharelado em Ciências Biológicas - - - - 168 205 113 126
Licenciatura em Educação Física 60 60 60 80 309 312 271 284
Enfermagem 80 80 80 80 371 367 345 353
Ciências Farmacêuticas 30 30 30 30 119 132 159 158
Medicina 30 30 30 30 30 56 86 116
Odontologia 60 60 60 60 246 253 224 232
Ciências Contábeis 80 80 80 80 517 507 466 481
Ciências Econômicas 80 80 80 80 478 468 421 450
Administração 80 80 80 80 510 502 438 475
Direito 80 80 80 80 403 454 428 427
Licenciatura em História 80 80 80 80 384 375 349 359
Licenciatura em Geografia 80 80 80 80 399 381 336 356
Bacharelado em Geografia - - - - - - 33 67
Licenciatura em Pedagogia 80 80 80 80 117 250 285 350
Lic. em Pedagogia-2º Grau - - - - 234 82 21 -
Lic. em Pedagogia-Pré-Escolar - - - - 52 84 34 -
Lic. em Pedagogia-Séries Iniciais (FSA) 80 80 80 80 233 224 228 232
Lic. em Letras com Língua Espanhola 40 40 40 40 199 202 181 174
Lic. em Letras com Língua Francesa 30 30 30 30 143 161 137 134
Lic. em Letras com Língua Inglesa 40 40 40 40 200 199 183 162
Lic. em Letras Vernáculas (FSA) 80 80 80 80 387 400 368 359
Lic. em Letras Vernáculas (Sto Amaro) - - - - 39 35 35 35
Engenharia Civil 80 80 80 80 468 464 418 420
Engenharia de Alimentos 80 80 80 80 336 383 369 374
Engenharia da Computação 30 30 30 40 29 59 81 122
Física 80 - 241 156 8
Licenciatura em Física 80 - 80 80 283 64 118 264
Bacharelado em Física - - - - 11 21 30 62
Lic. em Matemática 80 80 80 80 406 415 384 386

1.520 1.520 1.520 1.550 7.337 7.549 6.965 7.211
Obs.: o semestre de 2007.1iniciará em 06 de agosto de 2007 pelo calendário da UEFS

O total de matriculados em 2006, não inclui os estudantes aprovados no vestibular de 2005.2

Fonte: Prograd, Dez/2006

Quadro 3 - Demonstrativo de vaga e matrícula regular nos cursos de Graduação - por Área - 2003-2006

TOTAL

Letras

VAGAS
ÁREAS

Ciências
Exatas e

Tecnologia

MATRICULADOS
CURSO / NÍVEL

Ciências
Naturais e
da Saúde

Ciências
Humanas e

Filosofia

Matemática 48 44 87 80
Ciências Biológicas 50 48 94 91
Letras Vernáculas 50 46 46 45
História 48 43 41 39
Geografia 50 47 47 43
Letras com Inglês - - 50 50
Física - - 52 44

CAMPUS

SANTO
AMARO

Cachoeira, Governador Mangabeira, Muritiba, Santo
Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, São
Sebastião do Passé, Saubara e Teodoro Sampaio

Letras Vernáculas 50 48 46 46

296 276 463 438

Fonte: Prograd, Dez/2006

2004 2005 2006

Quadro 4 - Demonstrativo da matrícula no Programa de Formação de Professores - Convênio
SEC-BA - 2003-2006

CURSOS
OFERECIDOS

MUNICÍPIOSCAMPUS 2003

* O semestre de 2007.1 iniciará em agosto/2007

Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso,
Candeal, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe,
Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará,
Santa Bárbara, Santo Estevão, Santanópolis, Serra
Preta, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho

TOTAL

CAMPUS

FEIRA DE
SANTANA

Gráfico 4 - Evolução da matrícula no Programa de Formação de
Professores - Convênio SEC-BA - 2003-2006
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ÁREA CURSO 2003 2004 2005 2006

Licenciatura em Ciências Biológicas 12 17 25 40
Bacharelado em Ciências Biológicas 36 5 37 25
Licenciatura em Educação Física 19 27 47 43
Enfermagem 42 32 45 71
Ciências Farmacêuticas 0 13 14 21
Odontologia 22 21 43 43

Ciências Ciências Contábeis 44 40 54 44
Humanas Ciências Econômicas 39 41 45 28
e Filosofia Administração 31 34 71 49

Direito 22 27 64 64
Licenciatura em História 41 23 50 55
Licenciatura em Geografia 41 46 59 42
Licenciatura em Pedagogia-2º Grau 24 30 66 54
Licenciatura em Pedagogia-Pré-Escolar 7 77 71 -

Letras Lic. em Letras com Língua Espanhola 12 19 34 35
Lic. em Letras com Língua Francesa 7 10 30 28
Lic. em Letras com Língua Inglesa 16 18 26 40
Lic. em Letras Vernáculas (FSA) 23 38 60 78
Lic. em Letras Vernáculas (Sto Amaro) 1 - - 29

Ciências Engenharia Civil 21 19 51 33
Exatas e Licenciatura em Física 3 1 8 8
Tecnologia Bacharelado em Física 2 - 4 2

Engenharia Alimentos - 1 20 55
Licenciatura em Matemática 23 21 46 56
TOTAL - Oferta regular 488 560 970 943

Programa de Formação de Professores - - - 874
488 560 970 1817

Fonte: Prograd, Dez/2006

Obs.: o semestre de 2007.1 iniciará em agosto/2007

Quadro 6 - Alunos concluintes nos cursos de graduação - oferta
regular e especial - 2003-2006

Ciências
Naturais e
da Saúde

TOTAL GERAL - Oferta regular e especial

O período 2003 e 2004 apresentam concluintes de apenas um semestre, devido a atrasos
provocados por greves

Gráfico 5 - Evolução do número
de alunos graduados - oferta

regular - 2003-2006
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Ensino de Graduação - Bolsas

MODALIDADE 2003 2004 2005 2006 2007
Extensão 80 80 80 80 80
Iniciação Científica 140 140 229 335 335
Monitoria 70 76 76 72 72
Arte e Cultura 30 30 30 30 30
Auxílio Especial 45 51 51 53 65
Estágio Acadêmico 50 56 56 70 85
Intercâmbio - - - - 10

TOTAIS 415 433 522 640 677
Fonte: PPPG, UNDEC, PROGRAD, PROEX, Maio/2007

Quadro 5 - Bolsas Estudantis - 2003-2007

Ensino de Graduação - Concluintes
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Ensino de Pós-Graduação

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - - 1 9 2 15 2 13 - - 37
CIÊNCIAS EXATAS 2 105 2 106 3 25 2 23 1 25 284
CIÊNCIAS HUMANAS E
FILOSOFIA 2 31 1 18 1 26 1 30 - - 105
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS 6 191 5 162 - - - - - - 353
EDUCAÇÃO 2 58 2 171 1 25 2 65 1 20 339
FISICA - - - - - - - - - - -
LETRAS E ARTES 8 131 3 75 3 68 4 100 3 106 480
SAÚDE 5 79 2 79 3 34 - - - - 192
TECNOLOGIA 2 43 2 42 1 32 2 59 - - 176

TOTAL 27 638 18 662 14 225 13 290 5 151 1.966
Fonte: PPPG - abril/2007

Quadro 7 - Demonstrativo da quantidade de cursos e alunos ingressantes da pós-graduação
lato sensu - por Departamento - 2003-2007

2004 2005 2006
Total de
Alunos

DEPARTAMENTO
2003 2007

Gráfico 8 - Evolução do número de cursos,
alunos ingressantes e concluintes da pós-

graduação stricto sensu - Doutorado - 2003-2007
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Gráfico 7 - Evolução do número de cursos,
alunos ingressantes e concluintes da pós-

graduação stricto sensu - Mestrado - 2003-2007
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Qtde.
Cursos
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Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 11 6 1 9 11 2 18 9 2 34 10 2 34 - 2 106 36

CIÊNCIAS EXATAS * 1 16 18 1 14 1 1 14 15 2 33 13 2 19 2 2 96 49
CIÊNCIAS HUMANAS E
FILOSOFIA * - - - - - - - - - - - - 1 10 - 1 10 -

LETRAS E ARTES 1 9 9 1 10 7 1 12 10 2 31 9 2 15 - 2 77 35

SAÚDE 1 17 15 1 14 - 1 13 17 1 19 14 1 15 12 1 78 58

TECNOLOGIA - - - - - - - - - 1 10 - 1 12 - 1 22 -

TOTAL 4 53 48 4 47 19 5 57 51 8 127 46 9 105 14 9 389 178
Fonte: PPPG - abril/2007
* Curso interinstitucional

TOTAIS2005 20072006
DEPARTAMENTO

2003 2004

Quadro 8 - Demonstrativo da quantidade de cursos, alunos ingressantes e concluintes da pós-graduação stricto sensu - Mestrado - por
Departamento - 2003-2007

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

Qtde.
Cursos

Qtde.
Alunos

Conclu-
intes

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 10 - 1 8 - 1 7 - 2 16 - 2 6 8 2 47 8

CIÊNCIAS EXATAS - - - - - - 1 7 - 1 6 - 1 6 - 1 19 -

TECNOLOGIA - - - - - - - - - - - 1 10 - 1 10 -

TOTAL 1 10 - 1 8 - 2 14 - 3 22 - 4 22 8 4 76 8
Fonte: PPPG - abril/2007

2005 2006
DEPARTAMENTO

TOTAIS

Quadro 9 - Demonstrativo da quantidade de cursos, alunos ingressantes e concluintes da pós-graduação stricto sensu - Doutorado - por
Departamento - 2003-2007

20072003 2004
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CURSO 2003 2004 2005 2006

Graduação 7.337 7.549 6.965 7.211
Formação de Professores - Convênio Municípios 1.012 1.283 1.254 521
Formação de Professores - Convênio SEC-BA 296 276 463 438

TOTAL GRADUAÇÃO 8.645 9.114 8.682 8.170
Pós-Graduação Lato Sensu 1.358 806 370 391

Pós-Graduação Stricto Sensu 193 226 141 239

TOTAL PÓS-GRADUAÇÃO 1.551 1.032 511 630
TOTAL GERAL 10.196 10.146 9.193 8.800*

Fonte: PROGRAD - Dez/2006

Quadro 11 - Demonstrativo do quadro discente - 2003-2006

O semestre de 2007.1 iniciará em agosto/2007

* Não foram considerados os 688 (seiscentos e oitenta e oito) estudantes aprovados no ProSel 2006.2, ainda não matriculados.

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

23 APROVADO PELA CAPES EM
2005 NOTA 4

Programa de Pós-Graduação
em Zoologia (M)***

- AGUARDANDO APROVAÇÃO
DA CAPES

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

- AGUARDANDO APROVAÇÃO
DA CAPES

CIÊNCIAS
EXATAS

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

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

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

- APROVADO PELA CAPES EM
2005 NOTA 3

CIÊNCIAS
HUMANAS E
FILOSOFIA

- - Programa de Pós-
Graduação em
História (M)

- Programa de Pós-Graduação
em História (M)

10 APROVADO PELA CAPES EM
2006 NOTA 3

CIÊNCIAS
SOCIAIS

- - - - Programa de Pós-Graduação
em Diversidade Cultural e
Desenvolvimento Territorial
(M)***

- AGUARDANDO APROVAÇÃO
DA CAPES

EDUCAÇÃO - - - - Programa de Pós-Graduação
em Educação (M)***

- AGUARDANDO APROVAÇÃO
DA CAPES

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

- APROVADO PELA CAPES EM
2006 NOTA 3

Programa de Pós-Graduação
em Estudos Lingüísticos***

- AGUARDANDO APROVAÇÃO
DA CAPES

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

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

15 APROVADO PELA CAPES EM
2006 NOTA 3

INTERDEPAR
TAMENTAL

Programa de Pós-
Graduação em Ensino,
Filosofia e História das
Ciências* (D)

7 Programa de Pós-
Graduação em
Ensino, Filosofia e
História das
Ciências (D)

6 Programa de Pós-Graduação
em Ensino, Filosofia e História
das Ciências (D)

6 APROVADO PELA CAPES EM
2006 NOTA 4

* M estrado e Doutorado - UFBA/UEFS

** Doutorado M ultiinstitucional - UFBA/UEFS/Unifacs

*** Estes cursos foram aprovados no âmbito da UEFS e estão aguardando aprovação da CAPES

APROVADO PELA CAPES EM
2006 NOTA 4

Quadro 10 - Cursos da pós-graduação stricto sensu aprovados no período 2005-2007

FONTE: PPPG - abril/2007

Programa de Pós-
Graduação em
Biotecnologia

(M/D)

QTDE. DE
ALUNOS

QTDE. DE
ALUNOS

DEPAR-
TAMENTO

Programa de Pós-
Graduação
Multiinstitucional
em Ciência da
Computação** (D)

- Programa de Pós-Graduação
Multiinstitucional em Ciência da
Computação (D)

13

10

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

-

LETRAS E
ARTES

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

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

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

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

12 27

2005 2006 2007

CURSO
QTDE. DE
ALUNOS

CURSO CURSO SITUAÇÃO

Ensino de Pós-Graduação
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Qtde.
Projeto

Valor (R$) Qtde.
Projeto

Valor (R$) Qtde.
Projeto

Valor (R$) Qtde.
Projeto

Valor (R$) Qtde.
Projeto

Valor (R$)

CNPq 17 520.000,00 17 260.000,00 12 828.673,00 2 138.000,00 1 79.350,00

Inst.Milênio - MCT/CNPq 1 2.490.740,00 1 773.866,00 2 3.649.339,00 3 2.549.339,00 - -

Petrobrás 1 275.000,00 1 137.500,00 - 75.000,00 - -

Fundação Vitae 1 300.000,00 1 105.000,00 - - - -

FNMA 1 300.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 - 1 164.310,26

MMA 1 300.000,00 1 100.000,00 - 300.000,00 - -

Coelba 1 280.000,00 1 140.000,00 - - - -

FAPESB 8 992.780,00 50 4.906.102,99 43 2.762.267,85 24 884.429,82 1 28.800,00

FINEP 2 1.630.000,00 2 1.244.047,00 1 630.000,00 1 1.300.000,00 - -

MCT-PPBio - 0,00 1 1.500.000,00 - - 400.000,00 - -

RENORBIO/BNB - 0,00 1 1.500.000,00 - - 400.000,00 - -

Banco do Nordeste 4 1.618.480,76 - -
CAPES (Capacitação de
Recursos Humanos) - - - - - - 1 849.575,66 - -

TOTAL 33 7.088.520,00 78 10.866.515,99 64 9.688.760,61 31 6.896.344,48 3 272.460,26
Fonte: PPPG – abril/2007

Modalidades

Quadro 15 - Recursos externos captados por projetos de pesquisa - 2003-2007

20072005 200620042003

Gráfico 9 - Projetos e grupos de pesquisa
2003-2007
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Projet osde Pesquisa Gruposde Pesquisa

Áreas 2003 2004 2005 2006 2007
Ciências Biológicas 76 90 103 62 67
Ciências Sociais Aplicadas 11 13 14 8 9
Ciências Humanas 16 34 32 34 35
Ciências Agrárias - - - - 2
Ciências Exatas e da Terra 44 49 64 62 67
Lingüística Letras e Artes 29 31 30 23 24
Saúde 39 46 69 55 56
Engenharias 29 37 46 36 37

TOTAL 244 300 358 280 297

Fonte: PPPG - abril/2007

Quadro 12 - Projetos de pesquisa cadastrados na UEFS
2003-2007

Áreas 2003 2004 2005 2006 2007
Ciências Biológicas 11 16 23 23 22
Ciências Sociais Aplicadas 3 2 2 4 4
Ciências Humanas 8 14 14 20 17
Ciências Agrárias - - - 2 -
Ciências Exatas e da Terra 12 21 27 29 30
Lingüística Letras e Artes 4 7 8 19 18
Saúde 9 12 13 15 16
Engenharias 4 9 7 9 9

TOTAL 51 81 94 121 116
Fonte: PPPG - abril/2007

Quadro 13 - Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq
2003-2007

2004 2005 2006 2007
CNPq – Demanda Espontânea 10 2 6 -
PIBIC / CNPq 29 39 39 39
PROBIC / UEFS 140 140 140 140
FAPESB 40 70 100 100
FAPESB IC / JUNIOR - 25 50 50
MILENIO / CNPq 10 - - -

TOTAL 229 276 335 329
Fonte: PPPG, abril/2007

Quadro 14 - Bolsas de Iniciação Científica - 2003-2007

ÁREAS

140
36
-
-

245

QTDE. BOLSAS
2003
40
29

Pesquisa
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Municí-
pios

atend.

Profes-
sores

Alunos
Municí-

pios
atend.

Profes-
sores

Alunos
Municí-

pios
atend.

Profes-
sores

Alunos
Municí-

pios
atend.

Profes-
sores

Alunos
Municí-

pios
atend.

Profes-
sores

Alunos

Alfabeti-
zação

Solidária

Governo Federal
(MEC), Empresas
Privadas, BNDES,
Banco Bradesco,
FIESP, SENAI-SP,
SESI-SP, SUDENE,
Programa Alvorada,
UEFS e prefeituras

19 283 4.500 17 326 6.520 28 295 6.817 7 74 1.845 2 30 700

Secretaria de
Educação do Estado

Prefeituras
UEFS

Projeto de
Alfabeti-
zação em
áreas de
assenta-
mento

FETAG, Pastoral,
Rural, INCRA,
FAPEC

- - - - - - - - - 33 132 2.400 45 86 2.400

19 283 4.500 49 11.612 20.620 57 1.113 23.992 72 951 18.673 47 116 3.100

Fonte: PROEX - abril/2007

População beneficiadaPopulação beneficiada

Quadro 17 - Programa Educação de Jovens e Adultos - por projetos e parcerias - 2003-2007

2005 2006

ParceriasProjeto

População beneficiada
20042003 2007

74532- - - 17.17532 11.286 14.100

TOTAIS

Projeto AJA
BAHIA

População beneficiada

- - -14.428

População beneficiada

29 818

Insti-
tucio-
nais

Inter-
insti-
tucio-
nais

Total
Insti-
tucio-
nais

Inter-
insti-
tucio-
nais

Total
Insti-
tucio-
nais

Inter-
insti-
tucio-
nais

Total
Insti-
tucio-
nais

Inter-
insti-
tucio-
nais

Total
Insti-
tucio-
nais

Inter-
insti-
tucio-
nais

Total

Biologia - - - - - - 9 - 9 8 8 16 9 8 17
Educação 13 12 25 13 4 17 9 7 16 9 6 15 10 5 15

Saúde 30 3 33 25 2 27 6 - 6 10 3 13 11 3 14
Meio Ambiente 5 1 6 20 - 20 4 - 4 7 - 7 8 1 9

Trabalho e Ação Social 6 3 9 4 3 7 12 2 14 5 4 9 7 4 11
Interdisciplinaridade 5 2 7 1 1 2 5 - 5 - 2 2 2 2 4

Tecnologia - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2

Total 59 21 80 63 10 73 45 9 54 40 24 64 48 24 72

Quadro 16 - Projetos de Extensão Continuada - por Área - 2003-2007

Fonte: PROEX - abril/2007

2007

Área

20062004 20052003

Gráfico 10 - Projetos de Extensão Continuada - 2003-2007
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Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde
Núcleo/
Projeto/

Programa

Núcleo/
Projeto/

Programa

Núcleo/
Projeto/

Programa

Núcleo/
Projeto/

Programa

Núcleo/
Projeto/

Programa
Biologia 11 8 10 16 10 11 7 7 7 5
Educação 11 18 7 26 8 22 9 17 9 14

Educação Ambiental 6 6 6 8 6 5 2 4 2 2

Letras 4 5 4 5 4 2 2 1 2 1

PROEX - - 5 7 5 5 5 2 5 2

Saúde 12 12 10 17 11 14 8 8 8 8

Tecnologia 2 1 1 1 1 - - - - -
Ciencias Exatas 3 6 - - - - - - - -

Total 49 56 43 80 45 59 33 39 33 32

N.º de
Bol-

sistas

2004 2005

Quadro 18 - Bolsas de Extensão - 2003-2007

2007
N.º de
Bol-

sistas

2006

Fonte: PROEX - Abril/2007

N.º de
Bol-

sistas

N.º de
Bol-

sistas

2003
N.º de
Bol-

sistas
Área
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Qtde
Eventos

Partici-
pantes

Qtde
Eventos

Partici-
pantes

Qtde
Eventos

Partici-
pantes

Qtde
Eventos

Partici-
pantes

Qtde
Eventos

Partici-
pantes

Ativ. culturais 46 6.499 93 8.948 57 11.237 48 4.165 10 600
Ativid. Esportivas 12 935 10 500 2 435 6 640 0 0
Campanhas 6 1.374 5 895 2 630 2 560 1 80
Conferências 25 3.194 14 10.267 23 6.152 11 1.100 1 250
Congressos 1 500 3 962 1 550 1 160 0 0
Cursos 15 1.435 120 6.049 16 480 46 2.415 8 260
Encontros 16 2.528 7 598 6 1.950 7 2.250 2 220
Exposições 24 4.136 172 31.435 8 3.950 22 5.000 2 500
Jornada 1 450 2 465 1 500 1 350 0 0
Lançamento 21 1.360 12 1.765 16 3.275 17 2.068 2 300
Mesa Redonda 68 5.415 88 6.119 50 9.810 37 4.792 4 320
Mini – Cursos 114 3.200 167 4.420 111 13.590 82 2.495 7 210
Mostra de Vídeo 8 765 13 1.975 11 655 23 900 3 95
Oficinas 132 2.817 65 1.665 82 2.850 57 1.942 8 256
Palestras 99 7.222 291 16.698 69 10.300 16 10.455 9 675
Semanas acadêmicas 3 1.500 5 928 6 3.010 7 2.930 1 320
Seminários 52 4.639 21 4.195 20 6.010 19 3.300 2 180
Outros 152 8.006 176 10.274 110 22.447 82 16.000 12 680

TOTAL 795 55.975 1.264 108.158 591 97.831 484 61.522 72 4.946
Fonte: PROEX, abril/2007

Quadro 20 - Eventos de Extensão - 2003-2007

20072006
Evento

2004 20052003

Extensão

2003 2004 2005 2006 2007
Municipal 22 22 26 26 16

Público Estadual 65 42 52 52 20
Federal 23 19 25 25 37

110 83 103 103 73
Local 19 22 19 19 20

Privado Estadual 30 18 14 14 9
Nacional 3 5 6 6 9

52 45 39 39 38
América 2 4 6 6 2
Europa 18 15 16 16 11

20 19 22 22 13
182 147 164 164 124

Fonte: Gabinete da Reitoria - abril/2007

Quadro 21 - Convênios de Cooperação Técnico-Científica - 2003-2007

QUANTIDADES

TOTAL

SUBTOTAL

NATUREZA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Internacional

ANO MUNICÍPIO INSCRITOS MATRICULADOS APROVADOS
Feira de Santana 2.401 1.572
Santo Amaro 474 163 35
Lençóis 101 50

Total 3 2.976 1.785 35
Feira de Santana 4.094 1.575
Santo Amaro 490 175 60
Lençóis 81 50

Total 3 4.665 1.800 60
Feira de Santana 4.555 1.659
Santo Amaro 659 180
Lençóis 66 50 98
Amélia Rodrigues 212 120

Total 4 5.492 2.009 98
Feira de Santana 11.520 2.870
Lençóis 66 50
Santo Amaro 664 250
Amélia Rodrigues 480 100
Cabaceiras do Paraguaçu 205 50 29
Terra Nova 100
Coração de Maria 305 120
Gov. Mangabeira 230 50
Santa Bárbara 185 100

Total 9 13.655 3.690 29
TOTAL GERAL 19 26.788 9.284 222
Fonte: PROEX - abril/2007
Obs.: os alunos obtiveram aprovação nas seguintes instituições: UEFS; UFBA; Escola Bahiana de Medicina, UNIFACS, Unibahia; FTC; Faculdade
Castro Alves; UNOPAR, UIEC.

Quadro 19 - Programa Universidade Para Todos - 2003-2006

2006.2

2003

2004

2005
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Tesouro Outras Fontes TESOURO
OUTRAS
FONTES

TESOURO
OUTRAS
FONTES

TOTAL GERAL

INICIAL 46.489.000,00 9.671.000,00 571.000,00 2.747.000,00 11.489.000,00 58.907.000,00 12.060.000,00 70.967.000,00
FINAL 46.139.000,00 9.460.742,00 571.000,00 4.857.258,00 11.489.000,00 60.457.000,00 12.060.000,00 72.517.000,00

% Evolução (0,75) (2,17) - 76,82 - 2,63
INICIAL 50.235.000,00 9.500.000,00 1.041.000,00 6.476.000,00 13.785.000,00 66.211.000,00 14.826.000,00 81.037.000,00
FINAL 55.375.000,00 12.163.320,00 1.041.000,00 7.891.461,00 13.785.000,00 75.429.781,00 14.826.000,00 90.255.781,00

% Evolução 10,23 28,03 - 21,86 - 13,92
INICIAL 58.287.000,00 11.841.000,00 1.090.550,00 8.000.000,00 15.043.749,00 78.128.000,00 16.134.299,00 94.262.299,00
FINAL 63.855.356,00 16.777.593,00 1.090.550,00 5.941.567,00 15.161.645,00 86.574.516,00 16.252.195,00 102.826.711,00

% Evolução 9,55 41,69 - (25,73) 0,78 10,81
INICIAL 64.734.000,00 13.844.400,00 1.144.000,00 10.500.000,00 15.792.000,00 89.078.400,00 16.936.000,00 106.014.400,00
FINAL 69.997.333,00 15.941.680,00 1.144.000,00 7.856.720,00 15.924.128,00 93.795.733,00 17.068.128,00 110.863.861,00

% Evolução 8,13 15,15 - (25,17) 0,84 5,30
2007 INICIAL 73.302.000,00 18.984.000,00 12.000.000,00 16.579.000,00 104.286.000,00 16.579.000,00 120.865.000,00

57,68 96,30 336,84 77,03

Fonte: Asplan - abril/2007

% Evolução
2003-2007

ANO

2004

2005

2006

2003

PROJETO
Pessoal e
Encargos

Quadro 22 - Demonstrativo da evolução do Orçamento - 2003-2007

ATIVIDADE TOTAIS
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Gráfico 11 - Evolução do Orçamento da UEFS
2003-2007
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Efetivo Substituto Visitante

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
BIO 90 87 87 90 90 12 8 4 1 1 12 5 5 3 1 114 100 96 94 92

CHF 77 73 72 70 71 18 10 8 13 9 3 2 2 3 2 98 85 82 86 82

CIS 111 108 110 110 112 11 12 6 6 5 5 1 - 1 1 127 121 116 117 118

EDU 72 74 69 67 68 13 13 8 27 22 6 3 1 1 1 91 90 78 95 91

EXA 55 60 66 67 69 20 13 7 5 3 2 4 3 4 3 77 77 76 76 75

FIS 23 26 27 27 27 3 2 - 6 5 7 3 1 2 2 33 31 28 35 34

LET 78 80 78 76 74 17 13 7 9 8 11 6 5 4 2 106 99 90 89 84

SAU 150 160 166 183 191 35 37 31 25 15 13 10 5 6 4 198 207 202 214 210

TEC 47 51 58 62 67 1 1 - - - 13 12 5 2 2 61 64 63 64 69

TOTAL 703 719 733 752 769 130 109 71 92 68 72 46 27 26 18 905 874 831 870 855

Quadro 23 - Quadro Docente - efetivo e temporário - 2003-2007

Fonte: Setor Pessoal - abril/2007

DEPTO Efetivo Substituto Visitante TOTAIS DOCENTES

Gráfico 12 - Distribuição do quadro docente
efetivo e temporário - 2007
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PLENO

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2003 2004 2005 2006 2007

BIO 11 9 9 9 9 32 25 25 27 24 29 34 29 22 25 18 19 24 32 29 3 90 87 87 90 90

CHF 12 9 9 9 9 37 35 31 29 31 16 18 21 23 22 12 11 11 9 9 - 77 73 72 70 71

CIS 43 39 42 41 42 41 43 42 43 44 16 15 16 16 15 11 11 10 10 11 - 111 108 110 110 112

EDU 15 14 11 12 13 38 40 36 34 33 17 18 20 19 19 2 2 2 2 3 - 72 74 69 67 68

EXA 4 6 6 7 7 25 27 31 32 32 17 17 19 19 21 9 10 10 9 9 - 55 60 66 67 69

FIS 2 2 - - 1 8 8 8 7 7 9 12 13 13 13 4 4 6 6 6 - 23 26 27 26 27

LET 17 20 18 17 17 43 37 32 30 29 9 15 18 19 18 9 8 10 10 10 - 78 80 78 76 74

SAU 41 40 37 40 48 60 62 68 80 81 27 33 37 38 34 22 25 24 25 28 - 150 160 166 183 191

TEC 4 4 4 5 4 22 23 24 30 35 16 19 24 21 21 5 5 6 7 7 - 47 51 58 63 67

TOTAL 149 143 136 140 150 306 300 297 312 316 156 181 197 190 188 92 95 103 110 112 3 703 719 733 752 769

Quadro 24 - Docentes efetivos - por classe e Departamento - 2003-2007

Fonte: Setor Pessoal - abril/2007

DEPTO
AUXILIAR ASSISTENTE ADJUNTO TOTAISTITULAR

Gráfico 14 - Distribuição do quadro de docentes efetivos
por classe - 2007
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DEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

BIO - 3 3 1 1 22 14 13 15 15 31 24 24 23 19 37 46 47 51 55 90 87 87 90 90

CHF 3 3 2 2 2 12 10 8 7 8 47 42 40 39 37 15 18 22 22 24 77 73 72 70 71

CIS 3 5 5 5 5 42 34 32 31 31 56 59 59 57 58 10 10 14 17 18 111 108 110 110 112

EDU 2 1 1 1 1 8 7 7 8 6 51 51 46 43 47 11 15 15 15 14 72 74 69 67 68

EXA 5 4 2 2 2 7 8 8 6 6 30 32 35 35 36 13 16 21 24 25 55 60 66 67 69

FIS - - - - - 1 1 - - - 9 8 7 7 7 13 17 20 20 20 23 26 27 27 27

LET 4 3 3 2 3 16 18 16 15 13 43 36 34 31 29 15 23 25 27 29 78 80 78 75 74

SAU 2 4 3 3 2 48 47 42 44 47 70 72 80 90 92 30 37 41 47 50 150 160 166 184 191

TEC 1 3 3 3 3 11 8 8 7 7 23 25 26 26 30 12 15 21 26 27 47 51 58 62 67

TOTAL 20 26 22 19 19 167 147 134 133 133 360 349 351 351 355 156 197 226 249 262 703 719 733 752 769

Fonte: Setor Pessoal - abril/2007

Quadro 25 - Docentes efetivos por titulação e Departamento - 2003-2007

TOTAISGRADUADOS ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES

Gráfico 16 - Distribuição do quadro de docentes efetivos
por titulação - 2007
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2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
BIO 2 2 2 3 3 29 25 21 21 21 59 60 64 66 66 90 87 87 90 90

CHF 2 2 3 2 2 36 29 27 27 25 39 42 42 41 44 77 73 72 70 71

CIS 5 4 4 4 6 98 94 96 96 95 8 10 10 10 11 111 108 110 110 112

EDU 4 3 3 3 3 28 32 27 23 20 40 39 39 41 45 72 74 69 67 68

EXA 3 3 3 3 3 17 19 21 22 18 35 38 42 42 48 55 60 66 67 69

FIS 1 1 1 1 1 5 7 4 4 4 17 18 22 22 22 23 26 27 27 27

LET 3 3 4 4 4 33 38 34 30 27 42 39 40 42 43 78 80 78 76 74

SAU 1 1 2 3 2 88 95 103 118 126 61 64 61 62 63 150 160 166 183 191

TEC 2 2 2 1 1 22 21 20 19 19 23 28 36 42 47 47 51 58 62 67

TOTAL 23 21 24 24 25 356 360 353 360 355 324 338 356 368 389 703 719 733 752 769

Quadro 26 - Docentes efetivos - por carga horária - 2003-2007

Fonte: Setor Pessoal - abril/2007
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Gráfico 18- Distribuição do quadro de docentes efetivos
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ESPECIFICAÇÃO Mes-
trado

Dout
Pós-
Dout

TO-
TAL

Mes-
trado

Dout
Pós-
Dout

TO-
TAL

Mes-
trado

Dout Dout
Pós-
Dout

TO-
TAL

Mes-
trado

Dout
Pós-
Dout

TO-
TAL

Mes-
trado

Dout
Pós-
Dout

TO-
TAL

Docentes Afastados
com Bolsa Integral
PICDT/CAPES

- 35 - 35 - 16 - 16 - 22 22 22 3 23 5 31 2 21 0 23

Docentes Afastados
com Bolsa
PACDT/UEFS

7 34 1 42 6 35 - 41 7 33 33 - 40 3 24 1 28 2 14 0 16

Docentes Afastados
com bolsa CAPES
Exterior

- 3 - 3 - 2 - 2 - 4 4 2 6 - 1 - 1 - 1 0 1

Docentes Afastados
sem Bolsa

1 10 1 12 - - - - - - - - - - - 0 10 19 5 34

Docentes Afastados
com Bolsa Outras
modalidades

- 6 2 8 - 10 - 10 - 19 19 - 19 - 15 - 15 0 15 0 15

Docentes Afastados
sem Bolsa (Já
usufruíram de Bolsa)

3 14 - 17 5 15 - 20 9 11 11 5 25 3 - - 3 0 2 0 2

Total Docentes
Afastados

11 102 4 117 11 78 - 89 16 16 89 7 112 9 63 6 78 14 72 5 91

Docentes Cursando
Pós-Graduação sem
Afastamento

15 9 - 24 12 18 - 30 11 7 7 - 18 7 33 - 40 8 34 0 42

Docentes Cursando
Pós-Graduação na
UEFS

6 10 - 16 0 3 - 3 5 1 1 - 6 7 3 - 10 3 1 0 4

Total Sem
Afastamento

21 19 - 40 12 21 - 33 16 8 8 - 24 14 36 - 50 11 35 0 46

Total Docentes em
Capacitação

32 121 4 157 23 99 - 122 32 24 97 7 136 23 99 6 128 25 107 5 137

Fonte: PPPG - abril/2007

Quadro 27 - Docentes em capacitação - 2003-2007

2003 20072004 2005 2006

2003200420052006 20072003 2004 20052006 20072003200420052006 20072003200420052006 20072003 200420052006 20072003 2004 2005 2006 2007

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OUTROS
PROFISSIONAIS DE
NÍVEL APOIO

TÉCNICO
UNIVERSITÁRIO

OUTROS
PROFISSIONAIS DE
NÍVEL MÉDIO*

ANALISTA
UNIVERSITÁRIO

OUTROS PROF. DE
NÍVEL SUPERIOR

PROCURADOR - - - - - - - - - - 1 2 2 2 - 1 2 2 2 2 0

TOTAL TÉCNICO 47 45 39 40 40 151 156 230 219 220 94 97 129 129 127 111 110 116 112 112 23 23 25 25 24 426 431 539 525 523

RELOTADOS - - 14 1 15 - - - -

SEM VÍNCULO - - 1 1 63 68 72 74 22 24 25 23 4 5 5 5 - 89 98 102 103

REDA - 1 34 29 13 13 1 1 - 36 30 13 13

TOTAIS 47 46 40 40 41 165 253 327 304 307 95 120 154 154 150 111 114 121 117 117 23 23 25 25 24 441 556 667 640 639

170 172

50 49

302210 219 309 303

52

48 46 50

166 164 178

2

73 1

49 46 53 50

43 48 72 75

1 1 2 2

195

-

25

195

--

24

206

--

19

132

--

24

16

-

TOTAIS

Fonte: Proad/Setor Pessoal - abril/2007

28

19

-

27

18

-

24

15 1

GRUPO Nível Fundamental Nível Médio Superior

22

18

18

138

24

24

Especialização Mestrado

16 15 15 16 15 - -

-

1

95 95 101 96 97 22 23 24

-

23

- - - - - - - -

Quadro 28 - Quadro de servidores técnico-administrativos - por grau de instrução - 2003-2007

Quadro docente - Quadro de servidores técnico-administrativos
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Gráfico 20 - Evolução do acervo de livros - títulos e exemplares
2003-2007
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Exem-
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Títulos
Exem-
plares

Títulos
Exem-
plares

Títulos
Exem-
plares

Títulos
Exem-
plares

Exatas e da
Terra

4.003 13.800 4.133 14.171 4.307 14.531 4.741 15.556 4.893 15.872

Biológicas 2.426 7.781 2.640 8.099 2.704 8.237 2.843 8.429 2.894 8.520

Engenharia /
Tecnologia 2.432 7.602 2.649 7.773 2.824 8.309 2.927 8.561 2.984 8.609

Saúde 5.600 16.240 5.922 16.959 6.134 17.403 6.361 18.058 6.549 18.882
Ciências
Agrárias

117 1.008 487 1.490 522 1.543 563 1.636 603 1.727

Ciências
Sociais
Aplicadas

20.331 62.103 20.482 62.931 21.343 64.558 22.055 66.900 22.353 67.832

Ciências
Humanas

10.419 25.800 10.740 26.540 11.032 27.329 11.830 29.255 12.181 29.721

Língua,
Literatura e
Artes

17.510 42.803 17.996 43.295 18.395 43.807 19.036 45.053 19.286 45.635

Generalidades 2.013 6.906 2.130 7.024 2.176 7.088 9.356 13.714 9.348 13.764

Total 64.851 184.043 67.179 188.282 69.437 192.805 79.709 206.965 81.091 210.562

Fonte: BCJC - Março, 2007

2007

Quadro 29 - Demonstrativo do acervo de livros do Sistema de Bibliotecas - 2003-2007

Livros (Nacionais / Estrangeiros) por área de conhecimento

ÁREA
2005 20062003 2004

Acervo bibliográfico
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Projetando com os pés no presente e o olhar no futuro

Aqui está o ,
que apresentamos à comunidade interna e externa.

Buscamos proceder

, perfeitamente, que palavras, gráficos, números e percentuais, elementos que
encarnam um Relatório, não são capazes de traduzir, fidedignamente, o empenho, o dinamismo, o
entusiasmo do que é viver a na plenitude do seu mover. Mas é, ainda, o Relatório, o instrumento de
que dispomos para esse representar e fazer vislumbrar, nada obstante a “letra” fria do número, a pujança,
o compromisso e a responsabilidade profissional com que professores, técnicos, estudantes e parceiros
externos vêm contribuindo para a construção desta Universidade.

A patrimônio desta comunidade, é o da
reunião, propício àqueles que são capazes de projetar, com os olhos no futuro e os pés no presente,
semeando a boa semente, porque

Relatório de Gestão

UEFS

Universidade Estadual de Feira de Santana,

referente ao período de 15 de maio 2003 a 15 de maio 2007,

a uma análise qualitativa dos principais resultados alcançados ao longo
desses quatro anos, acompanhada da demonstração quantitativa, na seção
mesmo compreendendo

UEFS em números,

locus

“todas as flores que virão estão na semente de hoje”.




