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APRESENTAÇÃO

tente a evolução positiva do número de projetos de
pesquisa cadastrados na Instituição ao longo do quadriênio; número, aliás, tão significativo quanto o número
de publicações, fruto dessas pesquisas e do número de
estudantes envolvidos em iniciação científica, futuros
profissionais conscientes de seu papel na sociedade.

Nas páginas que seguem, o leitor encontrará o registro
das ações daquelas que foram as linhas mestras norteadoras do projeto de Gestão da Universidade Estadual
de Feira de Santana - UEFS do quadriênio 2007-2011.

Na segunda seção, Interação entre a Universidade e a
Sociedade, relatam-se aquelas ações que tiveram como
norte o aprofundamento e o enriquecimento dos laços
entre a UEFS e a sociedade, durante a Gestão 20072011. Além de visarem a solução dos problemas com
os quais convivem Feira de Santana e região, estão relacionadas também com a ativa participação da Instituição da vida cultural da comunidade da qual a mesma
faz parte.

A despeito da difícil tarefa de condensar, em um único
Relatório, com riqueza de detalhes, as mais diversas e
complexas ações realizadas em quatro anos numa instituição com as dimensões da UEFS, pretende-se aqui,
por meio deste documento, oferecer ao leitor uma visão
detalhada das principais atividades desenvolvidas pela
Universidade, relativas ao mencionado quadriênio.

São elencadas as mais diversas ações extensionistas
institucionais e interinstitucionais da UEFS e seus respectivos públicos atendidos, tanto os da chamada comunidade externa como da interna. No primeiro grupo,
tais ações estão distribuídas em dez eixos temáticos que
vão desde Direitos Humanos e Educação Ambiental à
Tecnologia, Produção, Trabalho e Ação Social. Em um
segundo, as ações voltam-se mais para o campo da educação, a exemplo dos Programas Topa, UPt e Unipop.
Além disso, são demonstrados o quantitativo geral dos
eventos de extensão realizados pela UEFS nos últimos
quatro anos bem como o público alvo dessas atividades. A Feira do Livro, a Semana Nacional de Tecnologia
e a Feira do Semi-Árido destacam-se nesse particular.

Em consonância com o Programa de Gestão, o Relatório está dividido em cinco seções que abrangem os
eixos temáticos que orientaram as propostas para a Reitoria da UEFS.
As informações aqui relatadas, tanto as quantitativas
quanto as qualitativas, são apresentadas de forma a demonstrar, que a evolução das ações e seus resultados
a fim de que esses possam ser facilmente percebidos e
comparados.
Na primeira seção, Busca da Excelência Acadêmica,
são descritas as ações referentes ao quadriênio 20072011 que tiveram como objetivo a consolidação da
UEFS como um espaço de produção e socialização
do conhecimento qualificado e socialmente relevante,
além da construção coletiva de ambiente crítico e construtivo de conhecimento, desdobrado e reproduzido
para o ensino de Pós-Graduação e Pesquisa.

Constam ainda, na segunda seção, as ações desenvolvidas nos últimos quatro anos pelo Observatório Astronômico Antares, que contribuíram sobremaneira para
a formação de pessoas como cidadãos críticos e éticos
por meio do ensino, pesquisa e extensão em astronomia; as ações e políticas do Centro Universitário de Cultura e Arte, caracterizadas fundamentalmente pela busca da valorização e difusão das diferentes linguagens
artísticas e formas de expressão cultural, além daquelas
desenvolvidas pelo Museu Casa do Sertão e Centro de
Estudos Feirenses, as quais salvaguardam aspectos da
memória coletiva e individual do sertão baiano.

Destacam-se, nesse particular, a ampliação do número
de vagas e a abertura de novos cursos de graduação e
programas de pós-graduação na instituição. Na graduação, destacamos a política de isenção da taxa do vestibular da UEFS, a política de acesso que conjuga metas e
cotas para candidatos oriundos da escola pública e também para negros, pardos, índios e quilombolas, além
das ações com vistas à permanência dos seus discentes,
que vão desde a criação de ambientes acolhedores no
Campus, a restaurante popular (bandejão); da melhoria
do acervo e dos espaços de estudo da biblioteca, às
residências universitárias para alunos carentes e indígenas, passando ainda pela orientação e assistência estudantil a diversos programas de bolsas para estudantes.

A terceira seção, Financiamento e Gestão para a Sustentabilidade, evidencia a posição ativa da Gestão
2007-2011 na defesa do caráter público e gratuito da
Instituição, principalmente por meio de políticas para
democratizar e facilitar o acesso às informações referentes a processos, tomadas de decisão, normas, procedimentos e relatórios, de caráter acadêmico ou administrativo, em todos os níveis da administração superior e
adstrita, bem como do público em geral.

Já no campo da pesquisa e da pós-graduação, fica pa14

É possível acompanhar a evolução do orçamento da
UEFS desde 2007 até 2011, e, em especial a evolução
das receitas correntes e de capital, a evolução da receita
arrecadada e da captação de convênios, dentre outras
informações relativas à execução orçamentária. Ainda
na terceira seção é pontuada a atitude pioneira da Gestão no que diz respeito ao Orçamento Participativo, o
qual tem proporcionado à comunidade universitária e
segmentos da comunidade externa, um trabalho de parceria, transparência e de melhor utilização do dinheiro
público.
Outro elemento importante elencado nesta seção diz
respeito ao Plano de Desenvolvimento Institucional
que foi iniciado durante a Gestão 2007-2011. O PDI,
que também tem caráter participativo, representará os
anseios da comunidade universitária com relação à
vida da instituição, a saber: novos cursos, melhoria na
infraestrutura, as políticas de ensino, pesquisa, extensão, gestão, acesso e permanência, e também de responsabilidade social.
Ainda são descritas as ações de melhoria contínua dos
processos de gestão, a gestão dos contratos e convênios
firmados pela UEFS, a cargo da Assessoria Técnica de
Contratos e Convênios, implantada durante a Gestão.
As ações relacionadas à Infraestrutura e Serviços, com
destaque para as obras iniciadas e inauguradas durante
o quadriênio 2007-2011.
Na penúltima seção, Valorização dos Servidores Técnico-Administrativos Docentes, é evidenciada a evolução
do número de capacitação dos técnicos administrativos
durante a gestão, assim como a capacitação docente
no que se refere aos afastamentos para realização de
pós-graduação, o que contribuiu de maneira positiva
para o aumento do quantitativo de professores mestres
e doutores da UEFS.
Finalmente, a Assistência Estudantil e Comunitária é
apresentada na última seção deste Relatório. Nela é
possível perceber que a UEFS possui atualmente uma
política de acesso e permanência estudantil voltada
para estudantes oriundos de grupos sociais historicamente excluídos. Entre os benefícios oferecidos estão:
moradia estudantil, bolsa alimentação, creche e escola
básica, serviço de atenção primária à saúde e apoio psicológico e assistência jurídica.
Eis o registro e a reflexão das ações pautadas no Projeto
da Reitoria da UEFS, construído a muitas mãos, num
paciente trabalho de síntese da diversidade que aponta
para um rumo novo para nossa Universidade...
Boa Leitura!
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tas gestões. E, se ainda não foi concluído o processo, é
porque a própria comunidade universitária estabeleceu
que atropelos descaracterizaria o propósito de ampla
participação.
Nos posicionamos sempre de forma clara e transparente na defesa da autonomia da UEFS todas as vezes
em que ela foi ainda mais subtraída e defendemos também a revogação da Lei 7.176.
Sempre compartilhamos com a comunidade universitária todos os problemas que nos afetaram e demos
transparência das nossas ações no enfrentamento de
tais questões.

Desde os primeiros anos da UEFS, acalantamos um
sonho de colocar em prática um projeto de universidade alicerçada nos princípios de democracia, transparência, autonomia, excelência acadêmica e de ser
socialmente referenciada. Alguns dos que lutaram para
tornar realidade este sonho, já nem mais estão em atividade na UEFS.

Atuamos de maneira responsável no sentido de
que a excelência acadêmica avançasse cada vez mais.
Buscamos consolidar os cursos recém criados à época, sem a precarização de nenhum outro. E, a partir da
implantação de uma comissão responsável pela avaliação das condições de implantação de cursos, 5 novos
foram criados. Neste sentido, buscamos a permanente
qualificação dos docentes, fomentamos a atualização
e aprimoramento de currículos, e melhoramos a infra-estrutura, ampliamos de forma extraordinária o acervo
da biblioteca e criamos uma política de permanência
estudantil que pode ser considerada uma das mais
avançadas do Brasil, primando pela qualidade na formação discente.

Há quatro anos, submetemos esta proposta de projeto à apreciação da comunidade universitária e ela foi
escolhida por cerca de 80% desta comunidade.
Ao longo destes quatro anos, buscamos atuar sempre ancorados nestes princípios. Não se tratava de uma
promessa de campanha, mas de concepção. Acreditamos que nestes últimos quatro anos experimentamos
verdadeiros saltos, sobretudo na forma de gerir a universidade.
De fato, vivenciamos a democracia na universidade. E não se trata apenas de respeitar as diferentes formas de ser e pensar. Mais que isso, se buscou estimular
a participação, haja vista o orçamento participativo, o
estabelecimento de políticas e o processo estatuinte.
Este último prometido e nunca concretizado por mui-

A pesquisa se ampliou inclusive com estabelecimento de editais com recursos próprios como estratégia para democratizar o acesso a tais recursos.
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A pós-graduação também deu um grande salto com
a criação de novos cursos (atualmente são 20 de stricto
sensu) e estabelecimento de uma prática de estímulo à
participação, através de fóruns criados.
A extensão foi ressignificada na UEFS. Anteriormente atuava muito mais a partir de convênios, de prestação de serviços direcionados ou focados no assistencialismo, sem uma caracterização de extensão. A Câmara
de extensão funcionava eventualmente. Atualmente, a
UEFS discute a extensão a partir de uma coordenação
que existe em cada departamento e do pleno funcionamento da Câmara. O que justificou também um edital
de apoio a projetos de extensão com recursos próprios.
Buscamos nos aproximar, cada vez mais, da sociedade. Neste sentido, dialogamos com os movimentos
sociais, na perspectiva de desenvolver ações conjuntas
de apoio, sobretudo aos segmentos menos favorecidos
da sociedade a exemplo do projeto de incubadora de
cooperativas populares, o projeto de popularização da
ciência, implementado pelo Observatório Antares, que
tem possibilitado a milhares de estudantes das escolas
de várias cidades da Bahia uma melhor percepção da
ciência. Destaca-se as inúmeras ações do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), que atualmente é a
maior referência de cultura em Feira de Santana.
No que se refere aos nossos valorosos servidores técnicos e analistas universitários, buscamos implementar
ações de valorização, rompendo com as práticas intimidatórias e de apadrinhamento, até então vigentes.
Viabilizamos cursos de capacitação e aprimoramento
e incentivo a pós-graduação. Nos envolvemos, de maneira efetiva, na luta pelo plano de cargos e salários e
enquadramento dos servidores.
Portanto, temos motivos para comemorar. É claro,
que há muito o que fazer. Em todas as vertentes. O
projeto está em curso e nunca estará concluído, afinal a
universidade é um infindável processo de construcão.
Não temos dúvidas de que com o comprometimento da equipe da administração dita central, juntamente
com os demais professores, técnicos e analistas universitários e estudantes, haveremos de proporcionar muito
mais avanços ao longo dos anos vindouros.
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1.BUSCA DA
				EXCELÊNCIA
						 ACADÊMICA

Políticas articuladas de apoio e desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão que respondam por um
projeto de universidade com clareza de sua missão
institucional em termos de objetivos/compromisso e
modo de inserção local/regional/nacional...
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AÇÕES DE ENSINO

de Capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC) e Educação a Distância – EaD, aberto à comunidade universitária, com prioridade para docentes que pretendem atuar
nos dois cursos experimentais em educação semi-presencial
a serem oferecidos pela UEFS como parte integrante do processo de discussão e definição sobre a implantação ou não de
uma política de EaD para a UEFS.

Consolidando a UEFS como espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante

Em consonância com o Programa da Gestão 2007-2011, a
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) tem desempenhado
esforços no sentido de definir políticas de qualificação dos
cursos de graduação, através de uma série de propostas e
ações que denotam políticas articuladas de apoio e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como
apontam para a construção coletiva de ambiente crítico e
construtivo do conhecimento, do comprometimento social,
da cidadania.
Merecem registro algumas ações desenvolvidas que visam à articulação e ao desenvolvimento de políticas institucionais relevantes, dentro de um espírito democrático e
participativo. Neste sentido, tramita na Câmara de Graduação uma proposta atualizada de
Regimento Geral da Graduação (REG), que
visa conceituar e normatizar, num único dispositivo institucional, o ensino de graduação
na UEFS. Também na Câmara de Graduação
foi aprovada a proposta, formulada pela PROGRAD, de criação dos Fóruns de Licenciatura
e de Bacharelado, com o objetivo de pautar
e articular discussões e propostas relativas ao
aperfeiçoamento da formação em cada modalidade, respectivamente.

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS E DE VAGAS
DE GRADUAÇÃO

Em 2009, a UEFS abriu discussão sobre a necessidade de
ampliação de vagas e de áreas de formação na graduação,
apresentando para isso algumas perspectivas a serem consideradas, a saber: implantação de novos cursos de graduação;
criação de novas turmas de cursos existentes e ampliação do
número de vagas para ingresso na Instituição.
Considerava-se, sobretudo, a necessidade da
UEFS responder às demandas sociais que se
apresentam no campo da formação de nível
superior, bem como a necessidade de consolidar o seu perfil institucional com a abrangência de formação que se espera de uma
Universidade, ou seja, que abarque cursos
fundamentais não apenas nas áreas de ciências e tecnologias, como também, de humanidades e artes.

No primeiro
semestre de
2011 a UEFS
passou a oferecer
vagas em 3 novos cursos: Música, Filosofia e
Química

Assim, no primeiro semestre de 2011, a
UEFS passou a oferecer vagas em 3 novos cursos: Música, Filosofia e Química, ampliando
em 90 vagas sua oferta semestral. A estas, serão adicionadas mais 40 novas vagas para o curso de Engenharia de Computação, uma vez que o referido curso passa
a ter periodicidade semestral. Significa portanto, uma ampliação de 232 vagas (considerando-se as duas vagas por curso
exclusivas para indígenas e quilombolas) oferecidas anualmente em cursos de graduação, através do Processo Seletivo

Outra ação relevante foi a implantação do Núcleo de
Educação Superior por meio de Tecnologias da Informação e
Comunicação – NESTIC, com o objetivo de propiciar a oportunidade de utilização de novas tecnologias em todo ambiente acadêmico, sobretudo nos processos pedagógicos. Nesse
sentido, foi iniciada durante essa Gestão, um primeiro Curso

de Acesso ao Ensino Superior – ProSel.

No início de 2011 o Conselho Superior
Universitário aprovou e autorizou a oferta dos cursos de bacharelados em Agronomia e Psicologia
para implantação no primeiro semestre de 2012.

CURSOS DE GRADUAÇÃO DE OFERTA PERMANENTE
Os Processos Seletivos da UEFS durante a Gestão 20072011, como de costume, foram realizados semestralmente
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para os cursos de graduação com oferta permanente, exceto
para os cursos de entrada anual, que são realizados apenas no
início de cada ano letivo.

cias Humanas e Filosofia, Letras e Artes e Ciências Exatas
e Tecnologia. Esses cursos estão alocados nos nove departamentos da UEFS.

Atualmente são oferecidos 25 (vinte e cinco) cursos de graduação na UEFS com oferta regular, distribuídos em quatro
áreas de conhecimento: Ciências Naturais e da Saúde, Ciên-

As tabelas, a seguir, apresentam a descrição dos Cursos
de Graduação com oferta regular através do ProSel suas respectivas quantidade de vagas, inscritos e egressos ao longo da
Gestão 2007-2011.

TABELA 01 – CURSOS DE GRADUAÇÃO COM OFERTA REGULAR E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE VAGAS E INSCRITOS NO
PROCESSO SELETIVO– 2007-2011
VAGAS ANUAIS
2007
2008
2010

2009*
2011**

Engenharia de Computação

40

40

507

694

509

1.192

544

Administração

80

40

1.538

1.780

676

1.497

848

Ciências Contábeis

80

40

1.090

1.216

542

1.062

600

Ciências Econômicas

80

40

852

894

335

644

337

Ciências Farmacêuticas

30

30

504

568

525

1.068

551

Direito

80

40

2.661

3.071

1.257

3.380

1.747

Enfermagem

80

40

2.537

2.825

910

2.554

1.038

Engenharia Civil

80

40

985

1.579

768

2.114

1.213

Engenharia de Alimentos

80

40

897

997

330

833

317

Medicina

30

30

1.756

2209

2401

6.008

3.192

Odontologia

60

30

1.406

1675

566

1.677

831

Ciências Biológicas

80

40

1.363

1.602

544

1.118

545

-

40

-

-

-

-

269

80

40

305

353

102

247

86

BACHARELADOS

CURSOS

LICIENCIATURAS

LICENCIATURAS E
BACHARELADOS

N.º DE INSCRITOS

Filosofia***
Física

2007

2008

2009*

2010

2011**

Geografia

80

40

799

838

308

471

239

Educação Física

80

40

990

1.142

343

862

474

História

80

40

1.091

981

354

703

334

Letras com Espanhol

40

20

395

376

115

218

124

Letras com Francês

30

15

134

110

44

75

29

Letras com Inglês

40

20

247

253

84

223

125

Letras Vernáculas

80

40

787

760

263

463

211

Matemática

80

40

491

507

156

318

156

Música***

-

20

-

-

-

-

195

Pedagogia

80

40

1033

979

368

696

361

Química***

-

30

-

-

-

-

153

TOTAL

1.470

785

22.368

25.409

11.500

23.289

14.519

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2011.
* Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de
greves vivenciado pela Instituição nos últimos anos. Dessa forma, no ano de 2009 o número de vagas corresponde à metade das vagas normalmente oferecidas
anualmente.
** As informações relativas ao ano de 2011 referem-se apenas ao Processo Seletivo 2011.1. A partir de 2011 o Curso de Engenharia de Computação passou a ser
ofertado semestralmente.
*** Cursos oferecidos a partir do Processo Seletivo 2011.1
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TABELA 02 – DEMONSTRATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS, POR SEMESTRE, NOS CURSOS REGULARES – 2007-2011
ALUNOS MATRICULADOS POR SEMESTRE

LICENCIATURAS

LICENCIATURAS E
BACHARELADOS

BACHARELADOS

CURSOS

2007.1

2007.2

2008.1

2008.2

2009.1*

2010.1

2010.2

Administração

411

408

410

426

415

422

434

Ciências Contábeis

425

406

404

408

391

391

383

Ciências Econômicas

413

411

416

383

388

359

370

Ciências Farmacêuticas

133

121

113

107

116

110

136

Direito

421

410

405

400

389

376

379

Enfermagem

338

333

337

331

339

325

334

Engenharia Civil

414

406

400

415

405

397

387

Engenharia de Alimentos

349

342

348

342

326

313

319

Engenharia de Computação

152

142

169

161

185

174

197

Medicina

144

144

152

171

152

148

148

Odontologia

245

248

249

254

252

254

254

Ciências Biológicas

349

337

342

321

333

331

336

Física

297

291

261

270

261

246

255

Geografia

414

404

405

414

417

410

413

Educação Física

289

295

281

281

284

297

301

História

335

318

301

314

315

307

317

Letras com Espanhol

162

161

160

168

161

151

154

Letras com Francês

120

128

120

118

110

112

112

Letras com Inglês

149

140

135

131

130

138

146

Letras Vernáculas – Feira de Santana

343

333

325

322

323

326

322

Letras Vernáculas – Santo Amaro

003

003

001

-

-

-

-

Matemática

297

293

287

291

299

312

317

Pedagogia

335

335

325

329

322

315

309

6.538

6.409

6.346

6.357

6.313

6.214

6.323

TOTAL

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2011.
* Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de
greves vivenciado pela Instituição nos últimos anos. Dessa forma, no ano de 2009 o número de vagas corresponde à metade das vagas normalmente oferecidas
anualmente.
** Os cursos de Licencia e Bacharelado em Filosofia, Licenciatura em Música e Licenciatura em Química foram oferecidos a partir do Processo Seletivo 2011.1

TABELA 03 – DEMONSTRATIVO DE ALUNOS EGRESSOS DA UEFS, POR SEMESTRE – 2007-2010
CURSO

TOTAL

2007.1

2007.2

2008.1

2008.2

2009.1*

2010.1

2010.2

10

25

6

14

13

27

17

112

-

-

-

-

-

-

-

-

Administração

22

19

17

30

18

17

25

148

Ciências Contábeis

39

24

29

39

26

31

19

207

Ciências Econômicas

17

42

36

24

34

11

15

179

Ciências Farmacêuticas

2

23

6

35

1

20

4

91

Direito

39

35

42

43

47

35

32

273

Enfermagem

38

23

36

24

43

30

38

232

Eng. de Alimentos

16

21

29

29

19

16

15

145

Eng. de Computação

3

6

7

8

6

10

4

44

Engenharia Civil

30

26

16

28

23

31

32

186

Física

1

-

9

3

5

3

3

24

Geografia

-

-

-

3

1

3

2

9

Ciências Biológicas
Licenciatura em Filosofia**

BACHARELADOS

ESTUDANTES EGRESSOS

Medicina
Odontologia

-

-

-

-

22

28

-

50

24

18

32

25

26

22

22

169
Continua

22

LICENCIATURAS

Continuação
Ciências Biológicas

29

24

14

21

12

10

Letras c/ Língua Espanhola

14

13

11

19

17

Letras c/ Língua Francesa

8

14

11

8

9

Letras c/ Língua Inglesa

10

14

14

9

Letras Vernáculas

41

40

31

31

-

69

-

73

Educação Física

21

36

27

Física

1

6

14

Geografia

18

44

História

37

29

Matemática

33

Pedagogia

32

TOTAL

485

Plena em Pedagogia – Ens.
Fundamental

8

118

14

8

96

08

11

69

6

7

10

70

27

36

32

238

-

-

-

142

19

19

25

25

172

9

7

5

5

47

24

19

26

33

26

190

20

25

19

18

21

169

26

20

16

12

14

22

143

40

34

38

36

31

35

246

617

485

592

474

485

431

3.569

Fonte: UEFS/DAA, 2011
* Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de greves
vivenciado pela Instituição nos últimos anos.
** Os cursos de Música e Química foram oferecidos a partir do Processo Seletivo 2011.1

CURSOS DE GRADUAÇÃO DE OFERTA ESPECIAL

Santo Amaro, Santo Estevão, São Francisco do Conde, Água
Fria, Antonio Cardoso e Araci).
A Tabela 04, a seguir, apresenta uma síntese do quantitativo de alunos matriculados nos cursos do ProForma e nos
Cursos de Oferta Especial no período 2007-2010.

A UEFS, comprometida em contribuir para a promoção
de uma educação pública de qualidade e, em parceria com
o Governo do Estado (SEC/Instituto Anísio Teixeira - IAT) –
Programa de Formação Inicial de Professores da Educação Básica do Estado da Bahia – e com o Governo Federal (CAPES/
FNDE) – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) – desenvolve o Novo Programa de
Formação Inicial de Professores do Estado da Bahia, através
do ProForma, mediante a oferta de cursos de licenciatura, na
modalidade presencial, para docentes da educação básica das
redes estadual e municipal de ensino, visando proporcionar
o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício
da prática docente, que contribua para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem.

TABELA 04 – ALUNOS MATRICULADOS NO PROFORMA E EM
CURSOS DE OFERTA ESPECIAL
ALUNOS MATRICULADOS

2007

2008

2009*

2010

Cursos Oferta Especial*

443

444

144

281

Formação de Professores**

220

127

-

412

TOTAL

663

571

144

693

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2011
* O semestre de 2009.2 foi cancelado, inclusive não havendo processo seletivo, no intuito de regularizar os semestres atrasados provenientes das greves
ocorridas.

Turma Especial – Curso de Graduação em Direito para
Beneficiários da Reforma Agrária

O Programa Especial de Formação para Professores – ProForma realizou processos seletivos em períodos definidos
pelas demandas oriundas dos Municípios e da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia. Os Cursos de Formação de Professores abrangem os Cursos de Licenciatura Plena em Letras
Vernáculas, Licenciatura Plena em Inglês, Licenciatura Plena
em Geografia, Licenciatura Plena em História, Licenciatura
Plena em Matemática, Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Licenciatura Plena em Física.

Em fevereiro de 2009, a UEFS encaminhou ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), Superintendência Regional – SR5, em Salvador-BA, proposta de oferta do Curso de Bacharelado em Direito para os Beneficiários da Reforma Agrária – Turma Especial, através do Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (Pronera). O curso tem previsão de oferta de 40 vagas,
com carga horária total de 4.026 horas, a ser integralizado em
cinco anos.

Além dos cursos do ProForma estão nesse mesmo contexto os chamados Cursos da Oferta Especial, que abrange os
cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia em Feira de Santana e convênios com municípios da região (Amélia Rodrigues,
Conceição do Jacuípe, Irará, Itaetê, Muritiba, Ouriçangas,

O projeto do Curso foi elaborado por uma Comissão
constituída pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicada
da UEFS. Essa Comissão foi a instância responsável pelas arti-
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Consolidar iniciativas que garantam igualdade
de condições de estudo e permanência para estudantes que ingressam, independente de sua classe social
de origem...

culações estabelecidas entre o INCRA/ Pronera e a Reitoria da
UEFS, com vistas à oferta do referido curso.
No início de 2011, as negociações foram retomadas pela
UEFS junto ao INCRA/Pronera com vistas à viabilização do
Projeto. Nessa perspectiva, representantes da UEFS (Prograd,
Proex, Comissão de Elaboração do Projeto e a Assessoria Técnica de Contratos e Convênios) reuniram-se em Salvador com
dirigentes do INCRA/Pronera (Brasília e Salvador) para discutir o processo de celebração de Convênio entre o INCRA e
a UEFS, através do Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal – SICONV, e as novas diretrizes estabelecidas
pelo Pronera para a oferta de cursos.

Ainda fazendo jus ao Programa da Gestão 2007-2011, a
UEFS vem desenvolvendo uma política de acesso que conjuga metas e cotas para candidatos oriundos de escola pública e
também para negros, pardos, índios e quilombolas. Além dessa política de acesso, a UEFS vem ampliando suas ações com
vistas à permanência dos seus discentes, ações que vão desde
a criação de ambientes acolhedores no Campus, a restaurante popular (bandejão); da melhoria do acervo e dos espaços de estudo da biblioteca,
às residências universitárias
para alunos carentes e para
indígenas; da orientação e assistência estudantil a um programa de bolsas diversas para
estudantes. Para qualificar e
melhor sistematizar essa política de acesso e permanência,
foi criada e vem atuando de
forma regular uma Comissão
de Acesso e Permanência,
com representantes de segmentos internos
e externos à Instituição.

No período de 2009 a
2011, o INCRA promoveu
atualização normativa do
Pronera, a qual resultou no
lançamento do novo Manual Operacional 2011, que se
destina ao conjunto de entes
federados, instituições de ensino, movimentos sociais e
sindicais dispostos a participar da construção da Educação do Campo. A proposta
do curso a ser ofertado pela
UEFS, no momento, encontra-se em situação de atualização e adaptação aos novos marcos legais.

Discutir e rever as formas de acesso
ao ensino Superior...

sistema de cotas.
Durante a Gestão 2007-2011 houve um aumento significativo no quantitativo do público beneficiado com o programa de isenção da taxa do vestibular, como pode ser constatado na Tabela 06 que segue.

Na Tabela 05, a seguir, tem-se refletido apenas o que estabelece a norma, ou seja, a meta de 50% das vagas ocupadas
por candidatos que preenchem as condições de “cotistas”,
ou seja, candidatos oriundos de escola pública (dentre esses,
80% das vagas ficam para os autodeclarados pretos e pardos).
Esclarece-se que os 50% das vagas de cota referem-se a uma
meta a ser necessariamente atingida, por classificação geral
ou acionando-se a reserva de vagas (cotas).

Para pleitear tal benefício o candidato deve ter cursado as
três séries do ensino médio ou equivalente (ou que cursaram
as duas iniciais e estejam concluindo a terceira série), exclusivamente em estabelecimento da rede pública de ensino da
Bahia, mantido pelos governos municipal, estadual ou federal. A isenção também é destinada a quem estiver cursando
o ensino médio através de exames supletivos, ou curso equivalente, em estabelecimento da rede pública e que comprove
aprovação, até a data do pedido de isenção, em Português e
Matemática.  

Em tese, a meta pode ser atingida sem que os candidatos
concorrentes pela categoria “cotistas” (em sua totalidade ou
em parte) tenham qualquer benefício específico, ou seja, é
possível que parte ou o total da meta de 50% das vagas de
“cotistas” sejam preenchidos por média, respeitando-se o processo geral de classificação – fato verificado em muitos cursos
de licenciatura. Por outro lado, uma vez atingida a meta, o
restante das vagas é preenchido por ordem de classificação,
sendo possível, por isso, o preenchimento de mais de 50%
das vagas com candidatos de escola pública que optaram pelo

O total de isenções costuma ultrapassar o número
das vagas divulgadas no Edital correspondente, já que os
servidores efetivos da UEFS e das Instituições de Educação
de Ensino Superior da Bahia (IES-BA) bem como os seus
dependentes têm direito.
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TABELA 05 – QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS PELO SISTEMA DE COTAS – 2007-2011

LICENCIATURAS

BACHARELADOS

BACHARELADOS E
LICENCIATURAS

CURSO
Ciências Biológicas
Filosofia****

2007

2008

2009*

2010

2011**

TOTAL

39

41

19

42

21

162

-

-

-

-

20

20

Física

43

33

14

38

10

138

Geografia

58

49

27

52

32

218

Administração

42

40

21

40

21

164

Ciências Contábeis

40

40

20

44

20

164

Ciências Econômicas

40

41

19

40

21

161

Ciências Farmacêuticas***

16

16

15

-

-

47

Direito

41

40

22

40

22

165

Enfermagem

41

41

20

43

20

165

Engenharia Civil

39

41

21

41

20

162

Engenharia de Alimentos

40

40

20

41

20

161

Engenharia de Computação***

21

20

20

-

22

83

Medicina***

17

-

14

-

-

31

Odontologia

31

32

17

33

17

130

Educação Física

44

40

23

46

28

181

História

49

45

20

53

23

190

Letras com Espanhol

31

31

12

30

17

121

Letras com Língua Francesa

24

20

7

25

06

82

Letras com Língua Inglesa

23

20

11

21

11

86

Letras Vernáculas

66

58

30

56

28

238

Matemática

41

54

25

59

26

205

Música****
Pedagogia
Química****
TOTAL

-

-

-

-

14

14

52

54

30

58

24

218

-

-

-

-

15

15

838

796

427

802

458

3.321

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2011.
* Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de greves
vivenciado pela Instituição nos últimos anos.
** As informações de 2011 referem-se apenas ao Prosel 2011.1
*** Cursos oferecidos anualmente. A partir de 2011 o Curso de Engenharia de Computação passou a ser ofertado semestralmente.
**** Cursos oferecidos a partir do Processo Seletivo 2011.1

TABELA 06 – QUANTITATIVO DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS COM A ISENÇÃO DA TAXA DO VESTIBULAR (COMUNIDADE EXTERNA) – 2007-2011.
PÚBLICO
Comunidade Externa

ANO
2007

2008

2009*

2010

2011**

3.200

3.800

2.200

5.000

2.500

Fonte: UEFS/Prograd, 2011
* Em 2009 foi realizado apenas um processo seletivo (início do ano) com a finalidade de regularizar os semestres atrasados, em decorrência do histórico de greves
vivenciado pela Instituição nos últimos anos.
** As informações de 2011 referem-se apenas ao Prosel 2011.1
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

tudos para Política de Inclusão do Curso de Enfermagem da
UEFS, com o apoio da PROGRAD, e discutiu “Experiências
de Inclusão do aluno com Necessidades Educacionais Especiais na Universidade”, com ampla participação da comunidade acadêmica.

Em cumprimento às disposições legais, o CONSEPE
aprovou, em 2009, a inserção do ensino obrigatório de
LIBRAS nos Cursos de Licenciaturas e de oferta optativa para
os Cursos de Bacharelados.

Nesse contexto, em 2010 foi nomeada uma Comissão
com vistas à realização de estudos e diagnósticos para subsidiar a elaboração de Documento Base da Política Institucional
de Educação Inclusiva para a UEFS.

O processo de inclusão da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS como componente curricular teve início nos cursos
de Pedagogia e Letras, a partir do semestre letivo 2008.2,
ampliando-se progressivamente para as demais licenciaturas,
conforme prazos e percentuais mínimos estabelecidos pela
legislação vigente.

A Política de Educação Inclusiva da UEFS tem como
objetivo primordial promover o acesso, a permanência, a
participação e o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos
discentes com deficiência, doenças crônicas e degenerativas,
transtornos mentais, aí incluídos os específicos de aprendizagem, orientando a comunidade acadêmica para responder às
especificidades dessas pessoas.

É válido destacar que, conforme previsto nos dispositivos
legais, na UEFS já existe também a oferta de componentes
curriculares obrigatórios e optativos voltados para a educação
especial e inclusiva. Dentre esses componentes curriculares

Em novembro de 2010, o Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação Especial (Gepee/DEDU) realizou o 3º Seminário de
Educação Inclusiva com o tema: Inclusão, Saúde e Educação:
Diversos Olhares, no intuito de promover o diálogo entre
pesquisadores e estudiosos das áreas de Educação e Saúde,
contribuindo para a construção de uma escola inclusiva, além
de socializar resultados de pesquisas e de experiências no
campo da educação especial.

pode-se mencionar: Educação Especial e Políticas Educacionais Inclusivas, Relações Étnico-Raciais na Escola, Necessidades Especiais na Aquisição da Fala e da Escrita, Educação
Física Adaptada, Atenção à Saúde dos Portadores de Necessidades Especiais, Odontologia para Pacientes Especiais, Direito da Educação, dentre outros.

Em 2010, a PROGRAD começou a sistematizar ações no
sentido de viabilizar o desenvolvimento e a implantação de
um sistema de auto-avaliação dos cursos da UEFS, tendo por
base uma concepção participativa de avaliação como instrumento para a tomada de decisão para melhoria dos processos
pedagógicos e institucionais.
O processo de auto-avaliação, em geral, possui duas vertentes: a auto-avaliação institucional e a auto-avaliação dos
cursos de graduação. Ambos os processos podem fornecer
aos gestores informações valiosas a respeito do desempenho
da IES/cursos avaliados segundo a percepção dos atores envolvidos na avaliação.
Na UEFS, a Avaliação Institucional encontra-se em andamento, através da Comissão Própria de Avaliação – CPA e a
avaliação de curso, que encontra-se em fase de sistematização
de ações articuladas entre a PROGRAD e os Colegiados de
Curso.

No intuito de mobilizar a comunidade universitária para
as questões relacionadas à Educação Inclusiva, foi realizado,
em setembro de 2009, o I Seminário sobre Educação Inclusiva no Ensino Superior: Limites, Avanços e Desafios, com o
objetivo de discutir propostas pedagógicas para a inclusão de
pessoas com deficiência e provocar uma reflexão e transformação do projeto acadêmico-institucional quanto à política
de inclusão.

Nesse sentido, foi constituída uma Assessoria de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação. Por outro lado, foi elaborado pela PROGRAD um roteiro inicial para avaliação do sistema de cotas da UEFS, considerando aspectos acadêmicos,
institucionais e sociopolíticos.

O evento, que contou com a participação de docentes da
PUC Minas (Núcleo de Apoio à Inclusão – NAI) e da Escola
de Enfermagem da USP, foi organizado pela Comissão de Es-
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PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO
DISCENTE
Programa de Bolsa Monitoria
Com o objetivo de estimular o interesse para o exercício
do magistério, trabalhando, ainda em curso, uma formação
profissional que se quer continuada, o Programa de Bolsa
Monitoria, através de publicações de editais anuais, propicia
a participação de estudantes da graduação a concorrerem às
vagas em projetos previamente selecionados.
Estudantes de 19 cursos encontram-se, atualmente, contemplados com bolsas de monitoria, oriundas de projetos de
professores orientadores, lotados nos nove Departamentos.
Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de
um curso, permitindo, assim, a atuação desses monitores em
outros cursos, que não, exclusivamente o seu, o que se configura em um exercício de transdisciplinaridade.
As informações sobre o quantitativo de estudantes contemplados pelo Programa de Bolsa Monitoria durante a Gestão 2007-2011 podem ser observados na seção Assistência
Estudantil, deste Relatório.

Programa de Educação Tutorial – PET
O Programa de Educação Tutorial (PET-MEC) é integrado
por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos
alunos de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES), sob a orientação de um professor tutor, condições
para a realização de atividades extracurriculares de ensino,
pesquisa e extensão de forma integrada, que complementam
a sua formação acadêmica. Sua missão consiste no desenvolvimento de atividades acadêmicas em padrões de qualidade e
de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de
natureza coletiva e interdisciplinar, contribuindo para a elevação da qualidade da formação dos estudantes de graduação,
da diminuição da evasão e promoção do sucesso acadêmico,
valorizando a articulação das atividades de ensino, pesquisa
e extensão.

Pró-Saúde – Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde
Em 2007 a UEFS (através da Prograd e do Departamento
de Saúde) e a SMS de Feira de Santana concorreram ao Edital
publicado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde com vistas à seleção
de projetos de IES, em conjunto com Secretarias de Saúde,
para participação no Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE II. A UEFS
obteve a aprovação do Projeto “Pró-Saúde II: Enfermagem –
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Odontologia - Ciências Farmacêuticas” (2008-2010), o qual
tem como objetivo reorientar a formação profissional em saúde nos cursos da UEFS, através da implementação de ações
e estratégias de integração ensino-serviço, articuladas com a
SMS de Feira de Santana, com ênfase na atenção básica, tomando por referência os três eixos estabelecidos no referido
Programa: Orientação Teórica, Cenários de Práticas e Orientação Pedagógica.
TABELA 07 – DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BOLSAS OFERTADAS
PELO PET/MEC UEFS – 2007-2011
DEPARTAMENTO DO PROFESSOR ORIENTADOR
Ciências Sociais
Aplicadas

Tecnologia

Saúde
TOTAL

Nº DE BOLSAS
CURSOS

2007

2008

2009

2010

2011

Economia

4

8

12

12

12

Engenharia
de Computação*

8

12

12

6**

6

Engenharia
de Alimentos

-

-

-

6**

6

Odontologia

4

8

12

12

12

16

28

36

36

36

Fonte: UEFS/PROGRAD, 2011
* O Grupo PET - Engenharia de Computação foi extinto pelo MEC/CAPES em
outubro de 2009.
** O novo Grupo PET - Engenharia de Alimentos e Engenharia da Computação,
o primeiro de natureza interdisciplinar, foi implantado em dezembro de 2010.

Foram aprovados recursos no total de R$ 1.873.200,00,
sendo que 66% já foram destinados aos Serviços de Atenção
Básica em Saúde / SMS de Feira de Santana, onde a UEFS
desenvolve Práticas e Estágios, e 34% será destinado aos cursos de Enfermagem, Odontologia e Ciências Farmacêuticas
da UEFS.

PET-Saúde
O Ministério da Saúde, através das Secretarias de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde, e o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, publicaram, em 2008, Edital
para seleção de projetos de IES em conjunto com Secretarias
Municipais de Saúde, para participação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde. O PET-Saúde
é um Programa destinado a viabilizar o aperfeiçoamento e a
especialização em serviço, bem como a iniciação ao trabalho,
estágios e vivências, dirigidos, respectivamente, aos profissionais e estudantes da área, de acordo com as necessidades do
SUS, e é uma das estratégias do PRÓ-Saúde. A UEFS obteve a aprovação de 7 Grupos de Aprendizagem Tutorial, os
quais foram Implantados em 2009, envolvendo 7 docentes
do Departamento de Saúde (tutores), 42 profissionais da Rede
Básica de Saúde/Saúde da Família (preceptores), 84 estudantes bolsistas e 126 voluntários dos cursos de Enfermagem,
Medicina, Odontologia, Ciências Farmacêuticas e Educação

PET-Saúde / Saúde Mental, Crack, Álcool e outras Drogas

Física. O PET-Saúde 2009 foi implementado em parceria com
23 Unidades de Saúde da Rede de Atenção Básica/Saúde da
Família de Feira de Santana. Para o-peracionalização do PETSaúde UEFS, foi implantado o Núcleo de Excelência Clínica
Aplicada à Atenção Básica – NECAAB.

Em 2010, a UEFS, através da PROGRAD e do DSAU,
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira
de Santana, enviou projeto para concorrer à seleção do PET-Saúde / Saúde Mental, Crack, Álcool e outras Drogas e obteve a aprovação de dois Grupos Tutoriais (com bolsas para
2 professoras tutoras, 4 preceptores e 24 estudantes), para o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à Rede de Atenção à Saúde Mental (CAPS/NASF)
no Município de Feira de Santana, articuladas aos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família – NASF, orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e da interdisciplinaridade, e, contribuirá para a elaboração do
Plano Municipal de Saúde Mental de Feira de Santana-BA.
No geral, os Programas PET-Saúde ofertam 196 bolsas de Iniciação ao Trabalho, oportunizando aos estudantes da área de
saúde uma formação mais articulada à Rede de Saúde de Feira

PET-Saúde da Família
Em 2009, a UEFS concorreu ao novo Edital do PET-Saúde,
ampliando o Programa para 10 Grupos de Aprendizagem Tutorial (10 tutores, 60 preceptores, 120 estudantes bolsistas e
180 estudantes voluntários dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia, Ciências Farmacêuticas, Educação Física e
Ciências Biológicas). Em março de 2010, o Ministério da Saúde publicou Portaria, instituindo, no âmbito do PET Saúde, o
PET Saúde da Família. São objetivos do PET Saúde da Família
UEFS: Propiciar o desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Atenção Básica, orientadas pelos princípios
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da
integração ensino-serviço-comunidade, mediante Grupos de
Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar,
bem como promover a formação acadêmica dos discentes de
graduação em cursos da área de Saúde da UEFS, a partir de
experiências teórico-práticas na Atenção Básica, com enfoque
na Estratégia Saúde da Família. Com o aumento do número
de Grupos Tutoriais, o Programa estendeu a sua ação para
27 Unidades de Saúde da Família de Feira de Santana-BA.
Em março de 2011, o Ministério da Saúde, após avaliação
dos Programas em nível nacional, aprovou a implantação de
um novo Grupo Tutorial para a UEFS, totalizando 11 Grupos
Tutoriais, que passou a ser composto por 11 tutores, 66 preceptores, 132 bolsistas e, em tese, 210 voluntários.

de Santana, conforme disposto na Seção Assistência Estudantil, deste Relatório.

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID / UEFS

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/MEC/CAPES/UEFS objetiva fomentar a iniciação
à docência de estudantes dos cursos de Licenciatura das Instituições Públicas de Ensino Superior, aumentando a convivência do graduando com o cotidiano do exercício da função
docente, em condições criativas e diversificadas, estimulando
sua permanência na docência, como carreira profissional,
contribuindo, assim, para ajustar as ofertas às demandas da
rede pública, minimizando as carências de professores da
educação básica. Dentro desses princípios, o Projeto Institucional do PIBID/UEFS visa promover um conjunto de ativida-

PET – Vigilância em Saúde
A UEFS, através da PROGRAD e do DSAU, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana,
teve aprovado, em março de 2010, dois Grupos Tutoriais do
PET-Saúde / Vigilância em Saúde, após concorrer ao Edital
dos Ministérios da Saúde e da Educação. As atividades iniciaram-se no mês de abril, envolvendo 2 tutoras, 4 preceptoras e
16 estudantes bolsistas dos cursos de Enfermagem, Medicina,
Odontologia, Farmácia, Educação Física e Ciências Biológicas. O PET-Saúde / Vigilância em Saúde tem como objetivo
propiciar o desenvolvimento de atividades acadêmicas no
âmbito da Vigilância em Saúde orientadas pelos princípios da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração ensino-serviço-comunidade e das áreas de Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Ambiental e de Saúde
do Trabalhador, mediante Grupos de Aprendizagem Tutorial
de natureza coletiva e interdisciplinar.

des formativas do conhecimento produzido, que contempla
os cursos de Licenciatura da UEFS, que contribuam para a
elevação da qualidade da escola pública.
A UEFS teve o seu Projeto Institucional PIBID aprovado
no Edital 2009 (o primeiro que possibilitou a participação das
Universidades Estaduais), com 5 subprojetos, totalizando 116
bolsas para discentes das licenciaturas envolvidas, 6 bolsas
docentes (professores coordenadores, da UEFS) e 14 bolsas
para docentes da rede pública de ensino (supervisores). Além
das bolsas pagas pela CAPES, o PIBID/UEFS teve aprovado
uma verba de custeio, pelo MEC de R$150.000,00 , para um
período de dois anos. Além disso, como contrapartida, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) destinou
verba de R$5.600,00 para cada Colégio envolvido. O Projeto
iniciou suas atividades em abril de 2010.
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Programa Institucional de Tutoria Educacional –
ProInTE

2008. O Programa depende ainda de regulamentação complementar para que possa ser efetivamente implantado.

Em 2008, a PROGRAD deu início à criação de um Programa Institucional de Tutoria Educacional, composto inicialmente por dois grupos, totalizando 08 bolsas no primeiro ano
de implantação. A perspectiva é de que, a exemplo do Programa de Educação Tutorial do MEC, cada grupo incorpore
4 estudantes bolsistas por ano, até um total de 12 bolsistas.
O ProInTE foi aprovado através da Resolução CONSAD de

Na tabela a seguir, são apresentadas a distribuição geral
de Bolsas a docentes da UEFS e bolsas a agentes externos parceiros, ofertadas pela UEFS/PROGRAD e através de convênio
com os Ministérios da Saúde - MS e da Educação - MEC, no
período 2007-2011. As informações apresentadas na Tabela
08 refletem o fortalecimento da integração da Universidade
com a Comunidade através das ações acadêmicas articuladas
aos Serviços Públicos de Saúde e Educação.

TABELA 08 – DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS A DOCENTES DA UEFS E A AGENTES EXTERNOS PARCEIROS UEFS/MEC/MINISTÉRIO DA SAÚDE – 2007-2011
BOLSAS EXTERNAS

Nº DE BOLSAS
2007

2008

2009

2010

2011

Tutores PET/MEC

3

3

1

3

3

Tutores PET-Saúde da Família

-

-

7

10

11

Tutores PET- Vigilância em Saúde

-

-

-

2

2

Tutores PET- Saúde Mental

-

-

TUTORIA/PRECEPTORIA/SUPERVISÃO

Coordenadores PET-Saúde

-

-

2

1

1

2

Preceptores PET-Saúde (externos)

-

-

42

70

76

Coordenadores PIBID

-

-

-

6

6

Supervisores PIBID (externos)
TOTAL

-

-

-

14

14

3

3

51

106

116

Fonte: UEFS/PROGRAD,2011.

Prodocência 2008 – MEC/CAPES/DEB

criação da Brinquedoteca.
O projeto contempla a prática de ensino dos licenciandos na educação básica que estudam no turno diurno, bem
como, da educação de jovens e
adultos, do campo, especial e
à distância.

O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA constitui-se em uma iniciativa da CAPES – Educação Básica que visa à
elevação da qualidade da
Graduação, tendo como prioridade a melhoria do ensino
dos cursos de licenciatura
e a formação de professores. Dentre os seus objetivos
destaca-se aquele vinculado
ao fomento, à criação e à implementação de novas formas
de organização curricular e
institucional dos cursos de
licenciatura das IES públicas,
buscando a articulação entre
as diferentes licenciaturas e a
sua colaboração com as escolas de educação
básica da rede pública.
A proposta elaborada pela UEFS, com a participação dos
Cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática,
Geografia, Pedagogia, Pedagogia das Séries Iniciais, Letras,
História, Educação Física e Física contou com R$ 160.000,00
como verba aprovada para a aquisição de materiais de consumo e pagamento de serviços de terceiros, o que possibilitou a

Localizada no Campus
da UEFS, a Brinquedoteca
funciona
como
um
laboratório de estudos e
pesquisas para estudantes
e professores da UEFS
em disciplinas ligadas ao
desenvolvimento cognitivo,
aprendizagem, psicologia e
educação infantil. As crianças
participam de atividades
orientadas por estudantes
de Pedagogia que cursam a disciplina
Jogos, Brinquedos, Brincadeiras e Educação. O
espaço também estará aberto para crianças de um a dez anos
e professores de escolas públicas do ensino fundamental,
mediante agendamento prévio. Dentre os brinquedos
educativos disponíveis, estão jogos de memória, dominó,
dados, marionetes, jogos de montar, livros da literatura
infantil e teatro de fantoches.
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Programa de Mobilidade Estudantil entre as Universidades Públicas da Bahia

Esse processo de articulação vem sendo fortalecido na
área de saúde, desde a criação, pela Superintendência de Recursos Humanos – SUPERH, da SESAB, de uma Coordenação
de Integração da Educação e Trabalho – CIET, na Escola Estadual de Saúde Pública, a qual é responsável pela regulação e
pactuação para o desenvolvimento das práticas e estágios nas
Unidades de Saúde da Rede SUS Bahia, junto aos Serviços
de Saúde e Instituições Formadoras. Nesse sentido, a Coordenação de Graduação tem participado, juntamente com Coordenadores dos Cursos da Área de Saúde, de várias Oficinas
promovidas pela EESP/CIET para orientação acerca do fluxo
de concessão dos campos de práticas e estágios.

Em 2009, o Fórum de Pró-Reitores de Ensino de Graduação da Bahia iniciou uma discussão acerca da viabilidade
de formalização de um Programa de Mobilidade Acadêmica
Estudantil, entre as Universidades e demais Instituições Públicas Estaduais de Ensino Superior. Para tanto, foi elaborada
minuta de Convênio com o objetivo de regular a relação de
reciprocidade entre as signatárias no que se refere à mobilidade de alunos de graduação. O documento foi aperfeiçoado no
âmbito das Universidades Estaduais e encaminhado às respectivas Instituições de Ensino para apreciação pelas instâncias
pertinentes. No âmbito da UEFS, aguarda-se a finalização da
tramitação da minuta de Resolução CONSEPE que aprovará
as normas gerais do Programa de Mobilidade Acadêmica.

Os novos Programas de Qualificação da Formação Discente (PRÓ-Saúde, PET-Saúde, PET/MEC, PIBID) são importantes estratégias de articulação da UEFS com as Redes de
Saúde e de Educação, ao oportunizar aos estudantes de graduação uma rica e diversificada vivência em futuros cenários
profissionais.

Estratégias de integração ensino-serviço: saúde,
educação e outras áreas

Na área de saúde, a UEFS participa, também, da Comis-

No intuito de assegurar os espaços de práticas e estágios
para os estudantes dos cursos de graduação, a UEFS tem buscado estreitar as articulações com várias instituições, entidades e serviços em âmbito local, regional e estadual. Nesse
sentido, foram firmados e/ou renovados os Termos de Cooperação Técnico–Científica com várias instituições, a exemplo
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, Secretaria
Municipal de Saúde de Feira de Santana e Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Encontra-se em tramitação proposta de convênio com a Secretaria Municipal de Educação de
Feira de Santana.

são Estadual de Ensino – Serviços de Saúde – CIES, instância
instituída pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB, responsável pelo cumprimento da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde – PEEPS, através da participação de duas
docentes do Departamento de Saúde. Essa representação tem
sido estratégica para a aprovação e implementação de projetos e programas de qualificação da formação profissional na
área de saúde, em especial nos Editais interministeriais publicados pelos Ministérios da Saúde e da Educação.
Aperfeiçoar infra estrutura e condições ambientais de salas,
módulos, laboratórios...
A busca pela excelência acadêmica também perpassa
ações de infraestrutura.
Nesse sentido, a gestão viabilizou a modernização das
salas de aula com a instalação de Kit´s multimídia (projetor
e equipamentos de sonorização). Além disso, a aquisição
de 3.000 cadeiras ergonômicas para todas as salas de aula
trouxe mais conforto aos alunos. Houve também a aquisição
e distribuição de 70 notebooks entre os Departamentos para
uso pelos Docentes em atividades acadêmicas.
Podem-se destacar ainda diversas obras de acessibilidade no campus, dentre elas:

•

recuperação dos pisos das passarelas dos módulos I, IV e V;

•

recuperação dos passeios dos módulos I ao VII;

•

rampas de acesso nos Pavilhões de Aulas Teóricas I e IV;

•

adaptação dos sanitários do Centro Administrativo Universitário I;

•

acessibilidade ao Parque Esportivo;

•

reforma do sanitário do Módulo Especial - ME 01 do Módulo VI.;

•

acessibilidade ao Centro Universitário de Cultura e Artes - CUCA.
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PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Incentivar a reavaliação permanente dos projetos pedagógicos dos cursos (...)
de Pós-Graduação em conexão com a avaliação institucional...

Construção coletiva de ambiente crítico e construtivo de conhecimento,
desdobrado e reproduzido para ensino (...)
de Pós-Graduação e Pesquisa...

Na Gestão 2007-2011, foram aprovados oito projetos de
Curso de Especialização em cinco Departamentos da UEFS:
Especialização em Matemática e Especialização em Gestão
da Inovação Tecnológica (Departamento de Ciências Exatas);
Especialização em Contabilidade Gerencial,
Especialização em Contabilidade Gerencial com
Ênfase em Controladoria e Especialização em
Gestão em Recursos Humanos (Departamento
de Ciências Sociais Aplicadas); Especialização
em Biologia Celular (Departamento de Ciências
Biológicas); Especialização em Dinâmica
Territorial e Socioambiental do Espaço
Baiano (Departamento de Ciências Humanas
e Filosofia) e Especialização em Educação e

Durante a gestão 2007-2011, a UEFS ratificou o
compromisso com o fortalecimento dos Cursos de Mestrado
e Doutorado, capacitando o profissional para a carreira
científica em uma determinada área. Nesse
contexto, o ensino de Pós-Graduação tem se
fortalecido a partir de ações que propiciam
a criação e implantação de Programas nas
mais diversas áreas do conhecimento.
Em 2008, a UEFS passou a contar
com 10 programas de pós-graduação
institucionais Stricto Sensu, com oferta de
10 mestrados e 2 doutorados, totalizando
307 alunos matriculados, distribuídos em
240 matrículas nos cursos de mestrados e
67 matrículas nos cursos de doutorado, 15
cursos de especialização, atendendo a cerca
de 350 estudantes matriculados.

Na Gestão
2007-2011
foram aprovados
oito projetos
de Curso de
Especialização
em cinco
Departamentos
da UEFS

Pluralidade Sócio-Cultural (Departamento de
Educação)

Merece destaque, em 2007, a oferta da
primeira turma do Curso de Especialização
em Contabilidade Gerencial, destinado a
profissionais com graduação em Ciências
Contábeis, sendo resultado de um convênio
entre CFC/CRC e UEFS.

Já em 2009, o ensino de Pós-Graduação
da UEFS passou por um processo de mudanças, através de
estratégias que envolveram a organização do fluxo acadêmico,
a discussão e reorientação dos projetos dos Cursos Latu Sensu
e o reordenamento dos Programas de Pós-graduação Stricto
Sensu. Estas mudanças foram construídas com a participação
efetiva dos docentes, através de espaços consultivos como o
Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação.

Abrindo o leque de opções, em 2008 foram oferecidos
15 cursos de especialização, atendendo a cerca de 350
estudantes matriculados nas várias áreas de conhecimento.
Os cursos e vagas da Pós-Graduação Lato Sensu mantêmse em equilíbrio, com a extinção de alguns e o surgimento
de novos cursos, ou com a modificação de projetos antigos,
atendendo às novas perspectivas das áreas.

TABELA 09 – DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE CURSOS E ALUNOS INGRESSANTES DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU, POR
DEPARTAMENTO – 2007-2011

CURSOS

ALUNOS

CURSOS

ALUNOS

CURSOS

ALUNOS

2011

ALUNOS

2010

CURSOS

2009

ALUNOS

2008

CURSOS

2007

TOTAL DE
ALUNOS
INGRESSANTES NO
PERÍODO

BIO

-

-

1

23

2

26

2

33

1

24

112

CHF

-

-

4

78

3

23

-

47

3

65

223

CIS

1

25

1

29

1

26

-

-

-

-

83

DLA

3

106

5

112

3

93

3

79

3

82

489

EDU

-

-

-

-

2

46

2

46

1

19

116

EXA

-

-

4

68

3

39

3

77

5

75

274

FIS

1

20

1

15

1

12

1

13

-

-

64

SAU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DEPARTAMENTO

TEC
TOTAL

-

-

1

23

-

5

151

17

348

15

Fonte: UEFS/PPPG, 2011.

31

265

-

-

-

-

24

11

295

13

265

1.385

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Incentivar a expansão, consolidar e
garantir apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu...
A UEFS conta com 14 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu institucionais, sendo 14 mestrados e 03 doutorados;
03 interinstitucionais com 03 doutorados e 01
mestrado, em parceria com outras universidades.
Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
estão distribuídos em seis Departamentos,
buscando atender aos critérios de Excelência
Acadêmica em relação à formação e produção
científica, artística, cultural e tecnológica. A
demanda é constituída de profissionais oriundos
das várias regiões do Estado e do País.
Em 2010, foram aprovados pela CAPES,
mais 03 Mestrados: Mestrado Profissional em
Enfermagem, Mestrado Profissional em Saúde
Coletiva, Mestrado Acadêmico em Educação e o
Doutorado em Recursos Genéticos e Vegetais. O
Mestrado Acadêmico em Farmácia, o Mestrado
Profissional em Saúde Coletiva e o Doutorado
Diário Oficial do Estado da Bahia
em Saúde Coletiva estão aguardando resultado favorável para início de suas
Edição de 19 de outubro de 2007
atividades.
PROJETOS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU IMPLANTADOS, APROVADOS E/OU AUTORIZADOS – 2007-2011
•

Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e
Desenvolvimento Territorial

•

Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado)

•

Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (Doutorado)

•

Pós-Graduação em Física (Mestrado)

•

Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências*

•

Mestrado em Estudos Linguísticos

•

Doutorado em Difusão do Conhecimento**

•

Mestrado em Saúde Coletiva***

•

Programa de Pós-Graduação em Física (Mestrado)

•

Mestrado em Enfermagem***

•

Mestrado em Estudos Linguísticos

•

Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas (M/D)

•

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (Mestrado)

Fonte: Resoluções CONSEPE/UEFS, 2011.
*Doutorado Interinstitucional
** Multi-institucional e Multidisciplinar
*** Mestrado Profissional

ALUNOS

4

167

-

4

203

52

4

251

23

4

271

-

75

-

1

17

-

2

112

10

2

114

8

1

39

-

18

-

-

1

13

-

-

1

36

-

1

47

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXA

2

19

2

1

10

-

1

21

3

CONCLUINTES

CURSOS

-

10

EDU

CONCLUINTES

34

1

ALUNOS

2

CHF**

CURSOS

CURSOS

CONCLUINTES

CONCLUINTES

BIO

DEPTO

ALUNOS

ALUNOS

2011*

CURSOS

2010

CONCLUINTES

2009

ALUNOS

2008

CURSOS

2007

TOTAL GERAL DE
CONCLUINTES NO
PERÍODO

TABELA 10 – DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE CURSOS E ALUNOS INGRESSANTES DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU,
POR DEPARTAMENTO – 2007-2011

LET

2

15

-

2

57

13

2

77

14

3

98

7

3

101

-

34

SAU

1

15

12

1

32

-

1

31

14

1

52

-

3

56

-

26

TEC**
TOTAL

1

12

-

1

23

8

3

54

9

3

57

3

3

27

-

20

9

105

14

10

306

21

13

498

102

14

608

41

16

554

-

178

Fonte: UEFS/PPPG, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011
** Inclusive Interinstitucional
Os Departamentos de Física e de Ciências Sociais Aplicadas não ofereceram cursos stricto sensu no período de 2007 a 2011.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA FRUTO DAS PESQUISAS REALIZADAS NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Implementar uma política de
publicação, inclusive com a Editora Universitária...

As pesquisas realizadas nos Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu têm se revertido num grande número de
publicações em periódicos nacionais e internacionais,
reconhecidos como de qualidade.
Dentro dessa perspectiva, surgiu a
Revista Sitientibus, como um projeto que
visava possibilitar o desenvolvimento do
pensamento criador no campo científico,
técnico e artístico; divulgar a produção
científica e artística da UEFS; estimular o
corpo docente, discente e administrativo
para a realização de trabalhos dentro de
sua área e, também, em outros campos
do conhecimento; servir de apoio para
os cursos de graduação e pós-graduação
e possibilitar o intercâmbio com outras
instituições universitárias e culturais.
Conhecida nacionalmente, a Revista
Sitientibus obteve o conceito A e B da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), órgão vinculado ao MEC, através do
sistema QUALIS.

Para alavancar a produção científica dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu a UEFS buscou, em 2010,
medidas de incentivo por meio do pagamento de traduções
de artigos apresentados pelos docentes em
revistas avaliadas pelo sistema QUALIS CAPES,
o apoio editorial e financeiro para a publicação
de revistas e livros dos diversos programas,
bem como a produção de livros em editoras
nacionais.
Além disso, em 2008, a UEFS Editora foi
reativada, possibilitando a publicação de
obras originais de caráter técnico-científico
e cultural de professores da UEFS e de outras
universidades, nacionais e internacionais,
com a divulgação de trabalhos de qualidade.
Nesse sentido, a Editora foi premiada em
primeiro lugar na categoria ensaio, concedido
pela União Brasileira de Escritores (UBE), pelo
trabalho Construções Identitárias na Obra de
João Ubaldo Ribeiro, da autora brasileira, Rita OlivieriGodet, ex-professora da UEFS.

Em outubro
de 2010 a
Editora foi
premiada em
primeiro lugar na
categoria ensaio,
concedido pela
União Brasileira
de Escritores
(UBE)
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PESQUISA

Entre os anos de 2008 e 2009, registra-se um aumento
não apenas no total de projetos cadastrados na PPPG, como
do percentual de projetos com financiamento externo,
representando 50%, aproximadamente. A existência de
editais de pesquisa temáticos tem contribuído para uma
ampliação do número de projetos com financiamento externo,
especialmente nas áreas das Ciências Humanas, Educação e
Ciências Sociais Aplicadas. A pesquisa nas áreas de Biologia,
Saúde, Engenharias, Física e Exatas encontra-se em fase de
consolidação.

Facilitar e incentivar o diálogo e ações
conjuntas entre a PPPG e os pesquisadores,
colegiados e departamentos...
A pesquisa na UEFS constitui-se em uma das diretrizes
fundamentais da Instituição. A política de fomento à
pesquisa consubstancia as atividades de ensino e de extensão
universitária, refletindo na comunidade/sociedade como
contribuição ao desenvolvimento científico, tecnológico,
socioeconômico, artístico-cultural e político. A promoção
da pesquisa revela avanços significativos como: difusão
do conhecimento, qualificação do ensino de graduação;
implantação e consolidação gradativa da Pós-Graduação
Lato e Stricto Sensu; mudança do perfil de titulação docente;
consolidação de grupos de pesquisa; fortalecimento de
linhas de pesquisa; incremento do programa de iniciação
científica; desenvolvimento da política de intercâmbio e

No ano de 2010, observa-se um aumento substancial no
total de projetos cadastrados na PPPG, com envolvimento
de pesquisadores e estudantes. Além disso, observa-se a
capacidade dos docentes em adquirir recursos externos para o
desenvolvimento das pesquisas, contando em 2011 com 245
projetos financiados, de um total de 426 projetos cadastrados.
Isso significa 62% de projetos financiados por agência de
fomento. Além disso, foi implantado em 2009, com reedição
em 2010, o Programa de Financiamento Interno de Pesquisa,
para mestres e doutores do quadro efetivo da UEFS, como

da cooperação técnico-científica, em âmbito nacional e
internacional; aumento dos percentuais de aprovação de
projetos de pesquisa em editais das agências de fomento;
desenvolvimento de políticas de Ciência, Tecnologia e
Inovação – CT&I, incluindo aquelas voltadas para Tecnologias
de Informação e Comunicação – TIC, entre outras ações.
O Investimento nas políticas de CT&I, na UEFS, está
em consonância com as diretrizes do Governo do Estado
que, juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB), tem realizado ações estruturantes,
buscando o fortalecimento da área de CT&I, considerada
fundamental para a ampliação das bases científicas,
tecnológicas e de conhecimento para o desenvolvimento
do Estado, mas registra-se, também, o Ministério do Meio
Ambiente, o Ministério da Saúde, o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre outros.

um incentivo aos pesquisadores que ainda não têm currículos
competitivos para submissão de projetos em agências de
fomento.
TABELA 11 – PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NA PPPG
– 2007-2011
2007

2008

2009

2010

2011*

Ciências Biológicas

DEPARTAMENTO

82

76

89

98

109

Ciências Hum. e Filosofia

10

15

23

32

40

Ciências Sociais Aplicadas

11

13

14

16

16

Educação

19

15

18

17

21

Ciências Exatas

54

41

46

49

51

Física

23

31

31

30

32

Letras e Artes

29

30

37

37

39

Saúde

61

67

87

92

98

Tecnologia
TOTAL

48

41

53

55

62

337

329

398

426

468

Fonte: UEFS/PPPG, 2011.
* Dados atualizados até maio de 2011

PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS
Discutir e rever a forma de tramitação e aprovação de projetos de pesquisa...

TABELA 12 – GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CNPq-UEFS – 2007-2011
ÁREA DE
CONHECIMENTO

A existência de programas de pós-graduação se constitui
em um dos indicadores do envolvimento de docentes nas
atividades de pesquisa. A perspectiva de crescimento nos
índices de produção acadêmica torna-se mais concreta com a
institucionalização do Programa de Financiamento Interno de
Pesquisa, para mestres e doutores do quadro efetivo da UEFS,
cuja primeira edição ocorreu em 2009.
A UEFS possui 337 projetos de pesquisa institucionalizados
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG), os quais
estão diretamente relacionados com o Programa de Iniciação
Científica (IC) desenvolvido na Instituição, contribuindo para
a formação discente através da sua inserção no processo de
pesquisa.

Ciências Agrárias

2007

2009

2010

2011*

-

2

2

2

2

Ciências Biológicas

22

21

24

21

22

Ciências Hum. e Filosofia

17

19

22

22

25

Ciências Sociais Aplicadas

4

5

4

4

4

Ciências Exatas e da Terra

30

32

25

20

20

Lingüística, Letras e Artes

18

13

18

18

18

Ciências da Saúde

16

19

19

19

19

Engenharias

9

10

18

16

17

116

121

134

122

127

TOTAL

Fonte: UEFS/PPPG, 2011.
* Dados atualizados até maio de 2011
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2008

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

curso da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e
Engenharia das Empresas Inovadoras - ANPEI e posteriormente
para a criação de um fórum informal. Participação na Rede NITNE, na REPITEC (Rede de Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia da Bahia), no Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC. Outras
articulações pontuais foram feitas com a UFPB, e como o INOVAUNICAMP, que culminaram em cursos de capacitação (patente
e empreendedorismo). Foi estabelecida ainda uma parceria com
o escritório de advocacia O’doweir, (especialista no viés de PI),
para assistência técnica e consultoria. Em 2011 o NIT-UEFS em
parceria com as outras universidades estaduais da Bahia e com a
Fapesb, sugeriu uma minuta de mudanças e acréscimos no texto
da lei Nº 11.174/2008.
No quesito capacitação, foi estabelecido como meta o
fortalecimento de conhecimentos adquiridos, para depois
podermos utilizar o mecanismos de multiplicadores na
comunidade interna da UEFS. Além de participar dos cursos
acima mencionados, organizou-se atividades como minicursos, palestras e oficinas para o público interno. Porém, o
maior investimento em termos de capacitação foi a submissão
e aprovação do curso de especialização em gestão da inovação,
que possibilitará a capacitação em massa de público interno e
da região.

O Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT-UEFS, que iniciou
suas atividades em novembro de 2008, é um órgão vinculado à
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem por finalidade
gerir a Política Institucional de Inovação, a Propriedade Intelectual e a Transferência de Tecnologia, em consonância com a legislação vigente.
A missão do NIT-UEFS é promover e cuidar da propriedade
intelectual e da transferência do conhecimento gerado no âmbito
da UEFS, fortalecendo a integração entre universidade, órgãos
do governo, setor produtivo e sociedade, através do desenvolvimento da ciência, inovação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região e do país.
O NIT-UEFS tem como competências coordenar a implementação de Políticas Institucionais de estímulo à proteção da propriedade intelectual, licenciamento, inovação e outras formas de
transferência de tecnologia; avaliar, quando pertinente, acordos,
convênios ou contratos a serem firmados entre a UEFS e Instituições Públicas ou Privadas; emitir parecer sobre a ciência dos
direitos de propriedade intelectual da UEFS entre outras competências, delimitadas no regimento.
Hoje, o NIT-UEFS, conta com dois Projetos de apoio aos trabalhos, sendo “Estruturação do Sistema de Inovação Tecnológica
da UEFS”, aprovado pelo edital Fapesb 06/2011. Nesse projeto,
foram aprovadas cinco bolsas (sendo uma dessas direcionada à
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UEFS) e o
“Rede NIT- NE Fase II” na chamada pública MCT/FINEP/ AÇÃO
TRANSVERSAL – PRO-INOVA - 01/2008, aprovando duas bolsas.
A definição da Política Institucional de Inovação e
Propriedade Intelectual da UEFS já foi iniciada, vislumbrando a
legitimidade, por parte da comunidade universitária, sobretudo
dos pesquisadores de ciência e tecnologia. Em paralelo, foi feita
uma articulação com outras instituições de pesquisa da Bahia,
no sentido de buscar experiências que possam contribuir para a
elaboração de um documento que definirá a Política Institucional
de Propriedade Intelectual. O arcabouço da proposta aponta para
dois propósitos: atender a demandas da sociedade, através de
suas ações de pesquisa científica e da inovação tecnológica, nos
termos da Lei Nº 10.973/2004 e da Lei Estadual Nº 11.174/2008;
e celebrar contratos de geração e transferência de tecnologia,
através do NIT, bem como licenciamento para outorga de uso e
exploração com relevância e interesse público, observando-se o
disposto na Lei Nº 5.563/05.

Entre outubro e novembro de 2009, a equipe organizou e
realizou a Mesa Redonda “Inovação nas Universidades” da XIII
Seminário de Iniciação Científica - SEMIC da UEFS; uma oficina
sobre Redação de Patentes, e um mini-curso “Empreendedorismo:
Planejamento, Estratégias e Ações” (INOVA- UNICAMP). Em
dezembro de 2009, houve a construção da home page NIT-UEFS.
Nas ações de apoio ao Pesquisador para Proteção da Criação
/Depósitos ao INPI, a assessoria do NIT-UEFS colaborou com o
pesquisador nos tramites legais para o depósito junto ao INPI; na
transferência de Titularidade da marca Instituto Milênio (IMSEARInstituto do Milênio do Semi-árido), na solicitação da marca da
TV Olhos D’Água e do Laboratório de Animais Peçonhentos
e Herpetologia - LAPH, acompanhando a negociação sobre
titularidade de patente (CNPq), acordo de parceria Universidade
x setor produtivo; além de acompanhamento do depósito de
duas patentes por pesquisadores da UEFS.
Destacam-se ainda ações de apoio a Projetos/Editais:
colaboração na seleção de bolsistas para o concurso de ideias
inovadoras; colaboração na elaboração de proposta para curso
de especialização para concorrer a edital FAPESB; colaboração
na elaboração de proposta para curso de empreendedorismo
Edital 024/2009 - Apoio a Educação para o Empreendedorismo;
colaboração na elaboração do projeto - Mapeamento de pesquisas

Diversas atividades de articulação interinstitucional foram
realizadas com suporte do projeto (Implantação do Sistema
de Inovação da UEFS 2008/2009) desde articulações locais,
estaduais e nacionais. Algumas visitas e contatos foram feitos,
dentre eles a Embrapa, Senai–Cimatec, escritório do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI
(na Bahia), Universidade Estadual do Ceará UECE e Universidade Federal do Piauí - UFPI.
Uma articulação conjunta com os NIT´s das
demais universidades estaduais, inicialmente
para a formulação e operacionalização do

com potencial inovador dentro dos departamentos da UEFS,
submetido ao Edital 022/2009 – Programa Primeiros Projetos;
colaboração na proposta de desenvolvimento do projeto “Saubara
S u s t e n t á v e l ” viabilizando a submissão ao edital 015/2009,
apoios às Tecnologias para o Desenvolvimento
Social; colaboração na elaboração de proposta
a concorrer para o edital 021/2011 - Apoio
a Projetos de Caracterização de Indicação
Geográfica (IG) no Estado da Bahia.
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além das bolsas interinstitucionais FAPESB, PIBIC/CNPq,
PIBITI, IC/Júnior e IC/Júnior – Ensino Médio, essas duas
últimas destinadas a estudantes do ensino fundamental, médio
e profissional da Rede Pública, orientados por pesquisador da
UEFS.

A UEFS tem procurado criar mais espaços para
implementação e consolidação da iniciação de estudantes de
graduação na pesquisa científica. Nos exercícios 2008, 2009
e 2010 os programas de Iniciação Científica (IC) apresentaram
aumento significativo na liberação de bolsas. Nesse sentido,
a UEFS tem participado de editais de agência de fomento
(CNPq) em modalidades de IC, como Ações Afirmativas,
Iniciação Tecnológica e IC Júnior, procurando ampliar a oferta
de bolsas com inclusão de mais estudantes no processo.

Somando-se todas as modalidades de bolsas de Iniciação
científica concedidas pela UEFS ao longo da Gestão 20072011, chega-se ao quantitativo de 1.918 bolsas. Uma
distribuição mais detalhada da concessão dessas bolsas
pode ser observada na parte do Relatório que se dedica aos
Incentivos Estudantis (p. 90).
Essas ações, voltadas para a iniciação científica na UEFS,
têm como objetivo, dentre outros, estimular o estudante de
graduação a atuar na pesquisa, tornando-o parte ativa no
processo de geração de conhecimento.

Foi institucionalizado o Programa de Estágio Voluntário
em Iniciação Científica – PEVIC, no qual os estudantes que
não podem concorrer (por possuírem vínculo empregatício
ou outro tipo de bolsa) ou que não tenham conseguido
bolsa, possam fazer o seu trabalho de pesquisa com
acompanhamento institucional.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PARA PESQUISA
Destravar e simplificar a gestão e
a capacitação de recursos para pesquisa...

Além do PEVIC, a UEFS conta ainda com outras seis
modalidades de bolsas de iniciação científica: a bolsa
institucional PROBIC, que ao longo da Gestão foi a
modalidade que mais concedeu bolsas a estudantes da UEFS,

A Tabela 14 apresenta os investimentos na UEFS por Órgãos
de Fomento .

TABELA 13 – INVESTIMENTO FEITO POR ORGÃOS DE FOMENTO – 2007-2010
2007

ÓRGÃO DE
FOMENTO

QTDE

PROAP/CAPES
FINEP
TOTAL

VALOR (R$)

9

204.383,00

4
13

2008
QTDE

2009

VALOR (R$)

11

268.138,08

1.710.662,55

3

1.915.045,55

14

QTDE

2010

VALOR (R$)

11

327.800,00

1.397.217,00

3

1.665.355,08

14

QTDE

VALOR (R$)

11

327.800,00

4.224.165,00

5

10.631.509,00

4.551.965,00

16

10.959.309,00

Fonte: UEFS/PPPG, 2011.

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS: DISSEMINANDO INFORMAÇÕES, VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL

extensão, contribuindo para o desenvolvimento educacional
e cultural.
O SISBI, um dos principais pilares da UEFS, é uma unidade
de desenvolvimento organizacional constituída pela Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC) e oito bibliotecas setoriais.
Cada biblioteca do SISBI possui sua particularidade, devido
às características do acervo e ao público a que se destina.
Porém, todas as bibliotecas têm em comum o compromisso
com o atendimento e a satisfação das necessidades dos seus
usuários.

Revitalização do Sistema de Biblioteca (ampliação do acervo, das instalações,
aperfeiçoamento do sistema eletrônico de
informações e do sistema de vigilância,
melhoria do acesso e dos equipamentos,
pessoal qualificado)...

A BCJC, a maior delas, tem um fluxo mensal médio
de 47.000 usuários. Responsável pelo planejamento e
administração do SISBI-UEFS, a BCJC atua como unidade
organizacional que responde pelo gerenciamento da
informação, subsidia o ensino, a pesquisa e a extensão,
dando suporte informacional aos cursos de graduação e pósgraduação da UEFS.

Com respaldo nas Diretrizes da Gestão 2007-2011, o
Sistema Integrado de Bibliotecas - SISBI cumpre sua função
de organizar e disseminar a informação, apoiada em novas
tecnologias de acesso, para subsidiar o ensino, a pesquisa e a
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REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISBI

A tabela e o gráfico, a seguir, demonstram a evolução do
acervo de livros, outros materiais e de periódicos do SISBI, no
que se refere à doação e compra. As compras buscam atender
às necessidades dos cursos de graduação e pós-graduação, a
partir das solicitações dos Departamentos e Colegiados.

Durante o período 2007-2011, o SISBI melhorou seus
recursos de informática, através das ações desenvolvidas pela
Assessoria Especial de Informática – AEI, com a aquisição
de equipamentos para atender às necessidades dos setores
técnico-administrativos, dos serviços de atendimento e
auto-atendimento (pesquisa) do usuário. Além disso, a AEI
disponibilizou no prédio da Biblioteca Central o acesso à rede
sem fio (wireless), como forma de ampliar o uso da Internet.
Ainda na Gestão 2007-2011, o software Pergamum,
que gerencia o acervo do SISBI, recebeu três novas versões,
o que tornou mais eficaz a recuperação da informação,
contribuindo para a satisfação do usuário. Os servidores
do SISBI participaram dos treinamentos de capacitação e
atualização das novas versões, visando proporcionar melhor
atendimento ao usuário.

TABELA 14 – EVOLUÇÃO DE PERIÓDICOS-SISBI – 2007-2011

ANO

VOLUME FINAL DO
ACERVO

CRESCIMENTO PERCENTUAL

TÍTULOS
2007

2.707

-

2008

2.795

3,25%

2009

2.935

5%

2010

2.981

1,57%

2011*

3.003

0,73%

Fonte: UEFS/SISBI, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

Outra ação, tendo em vista a Excelência Acadêmica, foi a
disponibilização do acesso remoto ao Portal de Periódicos da
CAPES e à Base Jstor (assinatura) à comunidade universitária,
por meio do serviço Virtual Private Network – VPN ou Rede
Virtual Privada. Dentro da mesma diretriz, foi disponibilizada
na home page do SISBI, a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações – BDTD, mantida pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, contendo a
produção dos programas de pós-graduação Stricto Sensu da
UEFS.
A BCJC, em parceria com a Assessoria Especial de
Informática, desenvolveu a Biblioteca Digital de Monografias
da UEFS, uma base de dados que servirá de repositório das
monografias dos cursos de graduação e especialização. Essa
biblioteca digital tem o objetivo de cadastrar as monografias
produzidas na universidade a cada semestre, disponibilizandoas online, o que beneficia os autores na divulgação dos seus
trabalhos e democratiza o acesso às produções monográficas
da UEFS. Além disso, a biblioteca digital resolve o problema

*Dados atualizados até abril de 2011, período em que foram recebidos os livros do contrato resultante da licitação de 2010.

Entre abril de 2007 e abril de 2011 foram investidos
R$1.390.256,53 na aquisição de livros e mais de
R$295.600,00 em renovações e assinaturas de periódicos.
A partir de 2009, quanto à aquisição de livros e outros
materiais bibliográficos, o SISBI passou a adotar como
modalidade de licitação, o Pregão. Em setembro do ano
citado, ocorreu o primeiro pregão eletrônico para aquisição
de material bibliográfico, o qual apresentou um resultado
favorável, pois se observou uma relevante economia
financeira através desse modo de aquisição. Isso está de
acordo com a política da Gestão 2007-2011 da UEFS que
valoriza a transparência na administração pública e a eficiente
aplicação dos recursos públicos.

de espaço para acondicionar as monografias no acervo da
BCJC.
POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ACERVO
O SISBI implantou a Política Participativa de Qualificação
do Acervo, formando uma comissão, composta por
profissionais do SISBI, representantes docentes de todas
as áreas e discentes de todos os cursos de graduação, para
executar a avaliação qualitativa do acervo por meio da
seleção, aquisição e descarte. Com essas iniciativas, o SISBI
promove a participação da comunidade universitária no
processo de qualificação e desenvolvimento do acervo, e,
consequentemente, a interação Colegiado – Departamento –
Biblioteca.

SERVIÇOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Dentre os serviços oferidos pelo SISBI, alguns são
disponibilizados para dar suporte informacional às atividades
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acadêmicas e, em especial, às
de pesquisas. Nesse contexto,
destacam-se alguns serviços como:
treinamento e orientação quanto ao
uso da biblioteca e do portal CAPES
(para graduação e pós-graduação),
levantamento
bibliográfico,
comutação
bibliográfica,
elaboração de ficha catalográfica
e normatização de trabalhos
acadêmicos e científicos.
A UEFS, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), realiza, na Biblioteca Central, a indexação de publicações brasileiras na
base de dados Aquatic Science and
Fisheries Abstracts (ASFA), que tem
como órgão responsável pela publicação a Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO, com a finalidade de
proporcionar o acesso à bibliografia
mundial na área de Ciências Aquáticas e Pesca, em águas marinhas,
doces e salobras. Este trabalho é de
grande importância, pois divulga a produção dos pesquisadores em uma base de dados internacional (disponível no Portal
de Periódicos da CAPES).
Vinculada ao Departamento de Pesca e Aquicultura
da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação - FAO, a Base ASFA é um Sistema de Informação
Cooperativa Internacional, que compreende um serviço de
indexadores, cobrindo a literatura mundial sobre a ciência,
tecnologia, gestão e conservação do mar, da água doce e
salobra, e recursos de meio ambiente, incluindo o seu aspecto
sócioeconômico e legal.
No Brasil, apenas a USP e a UEFS fazem parte da rede
de Cooperação da FAO na indexação nessa base de dados, a
primeira como instituição parceira e a segunda como centro
cooperante.
Com o intuito de oferecer suporte informacional às
atividades acadêmicas e de pesquisa, foi criado em 2008, o
Programa de Orientação ao Aluno, dividido em três módulos
independentes assim constituídos: módulo I, de orientação
quanto aos serviços disponibilizados pela BCJC e uso do
Sistema Pergamum; módulo II, de orientação quanto ao uso
das ferramentas informacionais tecnológicas, com ênfase
nas bases de dados; e o módulo III, de orientação quanto
ao uso das normas da ABNT para elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos. Este programa destina-se a alunos
da graduação e pós-graduação. A seguir, seguem os dados
sobre os serviços ofertados pelo SISBI.
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TABELA 15 – DEMANDAS E SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISBI – 2007-2011
SERVIÇOS

2007

2008

2009

2010

2011*

Levantamento Bibliográfico

42

164

Visitas Orientadas (participantes)

482

746

112

70

59

857

1384

70

Acesso à Base de Dados em CD-ROM e ON-LINE

1.589

2.065

1.152

1.359

228

Acesso à Internet

27.644

17.822

20.070

14.097

2.101

760

640

2.208

360

54

COMUT
Treinamento no Portal da CAPES (participantes)

261

323

269

293

80

Atividades Extensionistas

Exposições (participantes)

18

3681

1.835

3730

101

Lançamento de Livros (participantes)

3

-

150

-

-

Treinamento do
Usuário

Graduação (participantes)

1.443

1.427

1.256

1.364

700

201

237

193

273

114

182

116

120

72

16

-

12

10

-

55

Ficha Catalográfica

-

123

86

112

38

Solicitações de ISBN

5

15

08

18

-

Solicitação de ISSN

2

1

11

16

3

Parecer – Incentivo de Produção Científica

-

86

114

82

82

Reserva de cabines de estudo

-

-

667

2.701

393

Cadastramento – Conta VPN

-

-

70

127

48

Pós-Graduação (participantes)

Revisão e Normatização Bibliográfica
Seminário sobre elaboração de trabalhos

Leitores Cadastrados

-

10.713

12.230

14.587

15.614

Consultas locais

236.320

266.173

236.689

189.951

30.264

Empréstimos

249.276

252.190

296.004

272.380

57.380

Fluxo de usuários

479.021

501.241

559.585

621.945

94.898

Fonte: UEFS/SISBI, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE
AVALIAÇÃO

(1)
Jan 2010: A CPA no contexto da Avaliação
Institucional: papel da avaliação no âmbito da UEFS;
resgate da avaliação já realizada na UEFS em associação à experiência da UFBa;
(2)
Jul 2010: Reunião “CPA & Setores UEFS:
construção da auto-avaliação institucional” com a
participação da administração superior, administração
adstrita e estudantes;

Retomar e aprofundar a prática
participativa e permanente de avaliação
institucional, com caráter emancipatório...

(3)
Set/Out 2010: Visitas aos departamentos
com o intuito de divulgação do papel da CPA na instituição e de suas atividades

CPA/UEFS tem como atribuições a coordenação, articulação e sistematização do processo interno de Avaliação da Instituição e a prestação de informação ao Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES, bem como a atribuição de subsidiar o Planejamento Estratégico Institucional.

No ano de 2011, em particular, de fato a CPA/UEFS
voltou-se exclusivamente à própria autoavaliação. Assim, algumas discussões e definições foram realizadas, dentre elas:
discussões sobre como será feita a avaliação; discussão sobre
o roteiro de autoavaliação a ser adotado com aspectos quanti
e qualitativos; definição do roteiro para os diferentes segmentos da universidade: docentes, discentes, servidores, administração superior, colegiados, departamentos, demais setores e
comunidade externa.

Em dezembro de 2008, a Portaria nº 1.461, de fato, institui a CPA e sua composição. Em maio de 2009, deu-se início
às atividades da CPA/UEFS com as condições de infraestrutura
e recursos necessários ao seu funcionamento. Desde o início
efetivo de suas atividades, a CPA-UEFS vem realizando ações
como seminários e reuniões com os diversos setores da UEFS
(intra e extra campus), elaboração e organização do Regimento Interno (já analisado e homologado pela Procuradoria Jurídica), além da elaboração da sua Home Page. Todas essas
ações tiveram como intuito a apresentação dos trabalhos realizados pela Comissão, além da sensibilização da comunidade acadêmica para a importância institucional da CPA-UEFS.

Após a definição do roteiro passou-se para o passo seguinte: o de torná-lo acessível pelo portal através do Sagres
Questionário. Para tanto foi realizada, num primeiro momento, uma capacitação para o manuseio e adaptação do roteiro
ao sistema do questionário.
Assim, a partir do momento em que o roteiro estiver disponibilizado à comunidade em geral, estará sendo instalado
o 1º ciclo de Avaliação Institucional na UEFS, baseada no
SINAES. Posteriormente à coleta, o processo de consolidação
e análise dos dados coletados serão realizados, para a elaboração do 1º relatório de Autoavaliação da UEFS, baseado no
SINAES.

Em 2010, foi instituída a CEAES (Comissão Estadual de
Estudos da Avaliação do Ensino Superior) pela Coordenação
de Ensino Superior da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia - CODES/SEC. Desta comissão participam as CPA das
quatro universidades estaduais, além de membros do Conselho Estadual de Educação (CEE) e da própria CODES.
Com reuniões quinzenais desde o início dos trabalhos em
2009, amplas e riquíssimas discussões foram realizadas relacionadas à avaliação de um modo geral.

Quando da conclusão do processo de autoavaliação, o
resultado deverá ser amplamente divulgado a todos os setores
da Universidade para que a comunidade, através de todas
as instâncias, institucionais e representativas dos segmentos,
possa participar da definição das ações a serem implementadas na perspectiva de tornar, cada vez mais a UEFS próxima
do projeto que defende e que norteia o processo de autoavaliação, no sentido de construir uma Universidade pública,
gratuita, democrática, autônoma, de excelência e socialmente referenciada.

Assim, a CPA/UEFS realizou várias atividades, dentre elas:
- construção do regimento da CPA/UEFS;
- construção do projeto de autoavaliação à luz do SINAES;
- atividades de sensibilização da comunidade universitária:
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2. INTERAÇÃO ENTRE
			 UNIVERSIDADE
				

E SOCIEDADE

Elaborar uma política de permanente
intervenção cultural em Feira de Santana
e região, coordenada e desenvolvida pelos diferentes órgãos suplementares, articulada com artistas e agentes culturais da
cidade e região...
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EXTENSÃO: APROFUNDANDO
E ENRIQUECENDO OS LAÇOS
ENTRE A UEFS E A SOCIEDADE

TABELA 16 – DEMONSTRATIVO GERAL DE EVENTOS DE EXTENSÃO REALIZADOS NA
UEFS – 2008-2010
2008

MODALIDADE DE
EVENTO

A Extensão da UEFS tem como
principais objetivos sensibilizar e
mobilizar a comunidade acadêmica
para um “fazer universitário” que
promova a reflexão sobre a necessidade
de conciliar as suas ações às demandas
da sociedade e contribuir para a
construção de uma Universidade que
forme indivíduos capazes de questionar
a sua própria realidade e, por meio de
uma postura crítica, colaborem para
a construção de uma sociedade mais
humana.

2009

2010

EVENTOS

PÚBLICO
ESTIMADO

EVENTOS

PÚBLICO
ESTIMADO

EVENTOS

PÚBLICO
ESTIMADO

Ciclo de
Debates

1

100

-

-

1

135

Colóquio

1

600

-

-

1

300

Congresso

-

-

2

3.800

1

800

Encontro

6

800

8

2.840

11

2.514

Feira

-

-

5

1.693

5

23.831

Jornada

2

500

2

450

2

1.025

Mostra Científica

-

-

-

-

1

350

Oficina

-

-

9

50

3

231

-

21

12.930

-

-

Outros eventos
Semana
Acadêmica

5

1.047

4

1.475

11

6.251

Seminário

4

400

15

2.550

28

6.600

Dessa maneira, a Gestão 2007Simpósio
1
46
5
1448
2011, por meio da Pró-Reitoria de
Workshop
1
300
1
180
Extensão, desenvolveu de forma ética
TOTAL
19
2.947
68
26.134
70
43.665
e socialmente comprometida, ações
Fonte: UEFS/PROEX, 2011.
focadas na construção de uma política
de Extensão, na ampliação da troca
As Ações Extensionistas Institucionais, são as que surgem
de experiências e da cooperação com
no
âmbito
da UEFS, propostas por professores, estudantes e/ou
a sociedade, buscando um desenvolvimento mútuo, bem
como da difusão do conhecimento produzido em articulação servidores, todos lotados/matriculados na Instituição. Algumas
com o ensino (graduação e pós-graduação) e a pesquisa, destas ações estabelecem parcerias com Organizações
principalmente no território em que se insere, resultando em Governamentais/Não-Governamentais e Movimentos Sociais.
diversos projetos/programas/cursos, alguns em parceria com
o Governo do Estado. A perspectiva é de que estas ações
venham contribuir de modo direto para o desenvolvimento
institucional e da sociedade.

Na Gestão 2007-2011, a PROEX intensificou a sua
participação nos Fóruns representativos da Extensão (Fórum
Nacional dos Pró-reitores de Extensão das Universidades
Públicas, o Fórum Regional de Pró-Reitores do Nordeste
e o Fórum Baiano de Pró-Reitores) no sentido de buscar o
fortalecimento e a valorização da Extensão Universitária,
tendo a institucionalização um dos pilares relevantes para
consolidação de tal objetivo.

Estreitar compromissos com a investigação e a busca de soluções para os
problemas da sociedade...
TABELA 17 – AÇÕES EXTENSIONISTAS INSTITUCIONAIS, POR
EIXO TEMÁTICO – 2007-2011
EIXO TEMÁTICO

2007

2008

2009

2010

Biologia

8

Comunicação

-

2

-

-

-

-

2

-

1

Cultura
Direitos Humanos

-

1

2

-

5

-

1

2

4

3

Educação

15

16

22

22

37

Educação Ambiental

6

3

4

5

7

Como resultado desse fortalecimento, algumas ações
podem ser enumeradas: reativação da Câmara de Extensão
do CONSEPE; criação do Comitê Interno de Bolsa Extensão;
bolsas interistitucionais, vinculadas aos Programas TOPA e
UpT; normatização para apoio aos eventos; regulamentação
de cursos de extensão; lançamento com recursos próprios da
Instituição do Edital Interno de Financiamento de Projetos
de Extensão (obtendo 32 propostas inscritas e submetidas à
avaliação por consultores externo ad hoc em diversas áreas
de conhecimentos, a saber: comunicação, cultura, direitos
humanos e justiça, tecnologia e produção, educação, meio
ambiente e saúde).

2011

Multidisciplinar

2

-

-

1

2

Saúde

15

13

18

10

29

Tecnologia e Produção

2

1

4

-

6

Trabalho e Ação Social

5

-

-

-

-

TOTAL

53

37

54

42

90

É importante ressaltar que, com a criação do Fórum

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.
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FEIRA DO LIVRO

Baiano de Pró-reitores de Extensão das Universidades
Públicas da Bahia, houve
um estreitamento das
relações com as agências
de fomento, possibilitando
lançamento em 2010
de editais, articulando a
Pesquisa e a Extensão.

Desde 2008 a PROEX, em parceria com outras instituições
da cidade de Feira de Santana, a saber: Arquidiocese de Feira
de Santana, Secretaria da Educação – DIREC 02, Secretaria
Municipal de Educação de Feira de Santana, Serviço Social
do Comércio de Feira de Santana – SESC, Serviço Social
da Indústria de Feira de Santana – SESI e Serviço Social do
Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
– SEST/SENAT, realizou a 1ª Feira do Livro da cidade de Feira
de Santana, evento que objetiva mobilizar a comunidade
feirense para a importância da leitura como elemento
facilitador da compreensão do mundo e da participação
de cada ser na construção coletiva da cidadania. Nasceu
do desejo de educadores em despertar instâncias públicas,
privadas e filantrópicas para a importância de implementar
políticas de leitura na comunidade, e assim, possibilitar
o acesso de pessoas excluídas do universo da leitura e de
atividades culturais.

Lançamento,
com recursos
próprios da
Instituição, do
Edital Interno de
Financiamento
de Projetos de
Extensão

Nos anos de 2010
e 2011, na perspectiva
de contribuir ainda mais
para a melhoria das ações
extensionistas,
foram
oferecidas pela PROEX
as oficinas “Elaboração
de Projetos de Extensão”
e
“Orientação
para
Elaboração de Planos de Trabalho para Bolsista de Extensão”.
Nesse período, o público atendido, entre docentes, servidores
técnico-administrativos, discentes e comunidade externa,
totalizou 321 participantes.

A Feira do Livro é uma grande convocação à comunidade
feirense representada por servidores técnicos e docentes
e estudantes do ensino fundamental, médio e superior
das instituições públicas e privadas; profissionais que
desenvolvem pesquisa sobre o tema; gestores públicos;
integrantes de associações comunitárias, movimentos
sociais; representantes de organizações não-governamentais;
empresários e empreendedores e comunidade em geral. Da
sua primeira edição em 2008 até 2010, a Feira do Livro já
reuniu 7.570 estudantes.		

OUTRAS AÇÕES EXTENSIONISTAS RELEVANTES
Nestes quatro anos, a PROEX trabalhou buscando ampliar
e fortalecer a participação dos movimentos e grupos sociais,
por meio do fomento de ações que efetivem a interlocução
com as comunidades, no sentido de implementar a
formação de sujeitos capazes de intervir na sua realidade,
transformando-a.

TABELA 18 - DEMONSTRATIVO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DA
FEIRA DO LIVRO 2008-2010.

Dentre as principais ações realizadas com o apoio da
PROEX, destaca-se desde 2007, o Seminário da Gestão
Ambiental do Campus, um evento com a participação de
mais de 800 membros da comunidade universitária. Em
2008, foram implantados o Centro Público de Economia
Solidária, proposto pelo Governo Estadual através da
Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SETRE), e uma
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares com
apoio FAPESB, visando à criação de espaço para a produção
e socialização de conhecimento técnico e científico voltado
para os empreendimentos solidários populares.

ANO

ESCOLAS
MUNICIPAIS

ESCOLAS
ESTADUAIS

ESCOLAS
PARTICULARES

ESCOLAS/
OUTRAS
CIDADES

2008

17

14

-

-

-

2009

21

2

12

1

1

2010

22

12

14

3

1

TOTAL

31

37

52

4

2

ONG

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

A Feira do Livro além de ter alcançado o objetivo de
difundir a leitura, nas suas mais variadas linguagens, constituiuse também em um ponto de encontro de estilos literários,
autores, leitores e um prazeroso espaço de convivência com
a cultura, a arte e o entretenimento.
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Outra importante atividade é a participação da UEFS
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento
coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que
conta com a participação de Universidades e instituições
de pesquisa, escolas públicas e privadas e outros centros
produtores e difusores de ciência e tecnologia. A UEFS
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participa da Semana desde o ano de 2007, através do Projeto
Comunidade no Campus: Programa de Visitas ao campus da
UEFS.

A Feira do Semi-árido é realizada tendo como objetivo
principal ampliar o espaço de discussão sobre os problemas,
desafios e potencialidades regionais.

Juntamente com a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia ocorre o Seminário de Iniciação Científica da
UEFS, com o objetivo de expor e discutir trabalhos realizados
por estudantes que participam de programas de Iniciação
Científica.

É um evento que acontece no campus da UEFS, tendo
como parceiros principais o CUCA, Museu Casa do
Sertão - MCS, Observatório Astronômico Antares, CRA,
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH Ingá, Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola - EBDA, Movimento
de Organização Comunitária - Moc, Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação - Secti, Banco do Nordeste - BNB,
Território Portal do Sertão, Serviço Social da Indústria de Feira
de Santana - SESI, SESC, Prefeitura Municipal de Feira de
Santana, IMA, Apaeb, Comissão do Semi-Árido – Governo
Federal, Seplan, Secretaria Estadual de Educação – Educação
do Campo, SEBRAE, Associação
�����������������������������������
Comunitária União e Progresso - ACUP, Associação Mariense de Apicultores - AMAPI,
Associações de Artesãs dos diversos Municípios Baianos,
Associação dos Produtores Orgânicos, CESOL, Centro de
Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região de Feira de Santana
(CATRUFS), Grupo de Mulheres Permacultoras.

Integra-se, ainda, à Semana, o evento Ciência Livre
promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de
Engenharia de Computação – PetComp, o qual visa apresentar a
ciência como instrumento para o desenvolvimento sustentável,
tendo como foco a conscientização da comunidade acerca da
geração de resíduos eletrônicos provenientes do descarte de
equipamentos eletroeletrônicos.

Em 2010, a VII Feira do Semi-árido, com a temática
“Saberes e Fazeres do Semi-Árido Contemporâneo”
promoveu a construção de um espaço de diálogo e troca de
experiências entre a comunidade acadêmica e externa sobre
os saberes e fazeres inerente à vida no semi-árido, discutindo
as perspectivas de autonomia produtiva e potencialidades
frente aos desafios socioambientais.
Conjuntamente com a VII Feira do Semi-Árido, em 2010,
foi realizado o I����������������������������������������
Fórum Baiano de Desenvolvimento e Territorialidade do Semi-Árido, promovido pela Secretaria de
Planejamento - SEPLAN, Secretaria de Desenvolvimento
e Integração Regional - SEDIR, Secretaria de Agricultura,
Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI; o I�����������������
Seminário “Coisas de Mulher do Campo” organizado pelo CATRUFS, com
a presença de 700 mulheres do campo, e o Seminário de
encerramento do ���������������������������������������
Curso de Formação para o Desenvolvimen-

TABELA 19 – PÚBLICO ATENDIDO NA SEMANA NACIONAL DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA-UEFS – 2008-2010
CAMPUS DE LENÇÓIS

ANO

ALUNOS

ESCOLAS

2008

1.020

13

-

2009

695

6

900

2010

1.051

19

550

TOTAL

2.766

38

1.450

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

to Territorial – Instituto Belgo-Brasileiro de Cooperação para
o Desenvolvimento Social - DISOPBRASIL/UEFS/Movimentos
Sociais.

FEIRA DO SEMI-ÁRIDO

TABELA 20 – PÚBLICO PARTICIPANTE E EVENTOS REALIZADOS NA FEIRA DO SEMI-ÁRIDO-UEFS – 2007,2008 E 2010
ANO

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS/ APOIO
FINANCEIRO

2007
2008
2010
TOTAL

INSCRITOS

OFICINAS /
MINI-CURSOS

EXPOSITORES

APRESENTAÇÃO
CULTURAL

LANÇAMENTO DE
LIVRO

12

121

15

31

15

01

18

1.171

17

30

16

04

19

644

10

95

23

11

49

1.936

42

156

54

16

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

44

assentamento ligados aos movimentos sociais FETAG e
Pastoral Rural, em convênio com o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como concedente,
a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura – FAPEC,
como proponente e a UEFS como interveniente. A gestão tem
a clareza de que o PRONERA, é um programa que representa
a possibilidade de realização, pela universidade, de um
trabalho que se constitui na verdadeira essência da extensão,
referenciada nas demandas sociais.

Visando contribuir para o aprofundamento do que
se constitui a natureza das atividades extensionistas, foi
realizada em 12 e 13 de novembro de 2009, no Campus da
UEFS, a I Jornada de Extensão Universitária da Bahia, uma
parceria UEFS/UFRB. O evento contou com a participação de
400 pessoas, 04 Conferências (mesa-redondas e palestras), 79
apresentações de trabalhos no formato de comunicação oral,
tornando-se mais um espaço para o debate e reflexão acerca
da concepção de extensão universitária como também a troca
de experiências entre docentes e discentes das diferentes
Áreas de Conhecimento e Instituições, numa perspectiva do
diálogo entre os saberes.

ALFABETIZADORES

ALFABETIZANDOS
NOV./DEZ.

Fetag

28

20

10

59

635

Pastoral
Rural

14

38

4

41

553

TOTAL

42

58

14

100

1.188

MONITORES
BOLSISTAS

COOR.
LOCAL

Tratam-se de ações que foram propostas por outros órgãos
governamentais e/ou instituições não-governamentais e que
são executadas por estudantes, professores e/ou servidores
da UEFS, principalmente no campo da educação. Tais ações
são fundamentais para a produção de conhecimento, a
aprendizagem e o enriquecimento da formação profissional
da comunidade universitária que nele atua, articulando teoria
e prática, numa perspectiva dialética. Importante destacar
que a UEFS vai além da condição de mera executora destes
Projetos/Programas, assumindo o compromisso de qualificálos, sugerindo melhorias, a fim de torná-los melhor exequíveis
e de buscar melhores resultados.

ASSENTAMENTOS/ ACAMPAMENTOS

AÇÕES EXTENSIONISTAS INTERINSTITUCIONAL:
INTEGRANDO A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ÀS
POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS

QUANT. DE
MUNICIPIOS

MOVIMENTOS
SOCIAIS

TABELA 21 – PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO PRONERA – 2007

12
12

Fonte: PROEX/UEFS, 2011.

A 4a Etapa do Programa Brasil Alfabetizado, realizada em
2007, contou com 18 monitores selecionados na disciplina
Educação de Jovens e Adultos e Práticas Pedagógicas em Educação de Jovens e Adultos. Participaram ao todo 27 Orientadores Pedagógicos e 421 alfabetizadores em 23 municípios.
TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO – TOPA

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
– PRONERA, que tinha como objeto a alfabetização de
2.400 jovens e adultos, trabalhadores rurais, em áreas de

O Programa Todos pela Educação é mais uma ação do
governo do Estado da Bahia com a finalidade de elevar o nível
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de alfabetismo das pessoas jovens, adultas e idosas, visando
garantir-lhes as oportunidades necessárias à apropriação da
leitura, da escrita e da numeralização, propiciando-lhes as
condições objetivas para intervir na sua realidade.

do Governo do Estado da Bahia, desde 2003, vinculado à
Coordenação de Ensino Superior da Secretaria de Educação
do Estado (CODES). Apresenta uma estrutura de pré-vestibular
com o objetivo de capacitar jovens e adultos para o ingresso
no Ensino Superior, oportunizando a estes alunos uma melhor
condição de concorrer nos processos seletivos.

A UEFS, desde 2007, através da PROEX, vem
estabelecendo parceria com a SEC como Unidade Formadora
do TOPA. Assume, dessa maneira, o desafio da formação
dos alfabetizadores, intérpretes de libras e coordenadores
de turma, bem como pela avaliação e acompanhamento do
trabalho do TOPA em 23 municípios da Região de Feira de
Santana.

TABELA 23 – MUNICÍPIOS E PÚBLICO ATENDIDO PELO UpT-UEFS – 2007-2011

O desenvolvimento das ações do Programa tem
proporcionado à UEFS um melhor conhecimento da realidade
na sua área de abrangência, mediante sua participação muitas
vezes impactante e crítica ao se defrontar com problemas,
dificuldades e desafios na realização das metas. O trabalho do
TOPA, na UEFS, faz a diferença, por essa Instituição pensar o
Programa não apenas como unidade executora, mas de forma
crítica e reflexiva, o que tem levado à produção não apenas
de relatórios consubstanciados, mas à produção de artigos
científicos e apresentação de trabalho em eventos sobre o
assunto.

MUNICÍPIO

COORDENADORES DE TURMAS

ALFABETIZADORES

MONITORES

2008
2009

30

53

1.135

20

28

126

1.520

17

2010

23

222

1.974

11

2011*

-

-

-

-

TOTAL

81

401

4.629

48

MUNICÍPIO

INSCRITOS

MATRICULADOS

APROVADOS
NO PROSEL

2007

9

2.872

3.697

50

2008

1

6.298

1.592

36

2009

1

3.336

1.364

45

2010

1

2.371

1.537

52

2011*

3

1.650

-

-

TOTAL

15

16.527

8.190

183

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.
* Em andamento. Previsão de 1.615 matriculados.

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL COM
FOCO EM ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS

TABELA 22 – MUNICÍPIOS E PÚBLICO ATENDIDO PELO PROGRAMA TOPA-UEFS – 2008-2011
ANO

ANO

A UEFS, por meio de convênio com o Instituto Belgobrasileiro de Cooperação para o Desenvolvimento Social –
DISOPBRASIL/UEFS, tem assumido a certificação dos cursos
de extensão de Desenvolvimento Territorial Sustentável com
Foco em Elaboração e Gestão de Projetos Sociais e tem se
envolvido na elaboração de um curso de graduação voltado
para lideranças populares e gestores públicos, com objetivo
de formação e qualificação para atender as demandas de um
público que historicamente teve seus direitos negados, por
meio da Universidade Popular – UNIPOP. Almeja ainda,
através desse convênio, contribuir na elaboração de um curso
de especialização para os formadores da UNIPOP.

Fonte: UEFS/PROEX, 2011.
*Em processo de Organização da Formação de 40 horas - TOPA 2011.

PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS (UpT)
TABELA 24 – MUNICÍPIOS E PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROJETOS SOCIAIS DISOPBRASIL/UEFS – 2009-2011

O UpT em Feira de Santana, no de 2011, atendeu em
torno de 1.650 alunos, distribuídos em 36 turmas, e 13
espaços educativos (09 no município de Feira de Santana,
02 em municípios de extensão Anguera e Santa Bárbara,
02 no Distrito de Maria Quitéria). A execução do Projeto
depende de uma equipe de profissionais selecionados pela
Universidade, composta por 02 Coordenadores (Pedagógico

ANO

MUNICÍPIO

CURSOS
OFERECIDOS

LIDERANÇAS
PARTICIPANTES

2009

45

3

140

2010

29

3

49

2011

26

3

36

9

225

TOTAL
Fonte: UEFS/PROEX, 2011.

e Administrativo), 11 Coordenadores de Área, 02 Secretários,
04 Apoios Pedagógicos, 15 Apoios Administrativos, 09
Apoios de Serviços Gerais e 90 Professores/Monitores.
A INTERAÇÃO DA BCJC COM A COMUNIDADE

O Projeto Universidade para Todos (UpT) é uma iniciativa
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Em relação ao SISBI, cujos espaços também são usados
para a extensão, uma série de atividades foram desenvolvidas
com o objetivo de proporcionar a difusão da cultura,
a democratização do lazer e valorização das diversas
manifestações artístico-culturais. Neste sentido, a BCJC
possui, em sua estrutura física, um hall como local destinado
a disseminar valores da cultura local e da região. Neste
espaço são realizadas exposições de trabalhos científicos,
lançamento de livros, apresentações de teatro e de música e
exposições de obras de arte.

livros” conseguiu atingir um público de mais de 100 crianças,
também com a finalidade de estimular o hábito da leitura
prazerosa.
TABELA 25 – ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS PELO SISBI
– 2008-2011
ATIVIDADES
CULTURAIS

Durante a Gestão 2007-2011, o SISBI lançou o projeto
Biblioteca, Café & Arte, que promoveu, em suas edições,
apresentações nas diversas modalidades da arte, tais como:
teatro, cinema, música e dança. Ainda nas atividades
extensionistas, o SISBI apóia o projeto “Imagens: Cinema
na UEFS”, que proporciona o encontro da comunidade
acadêmica e externa com a recente produção cinematográfica
nacional, com ênfase em obras regionais e internacional.

2008

2009

2010

2011*

Exposições artísticas

2.099

3.681

3.271

101

Exposição de painéis
científicos

181

181

459

-

Exibições do Projeto
Imagens

1.206

1.551

2.629

297

Oficina Conhecendo
o Pergamum

-

15

-

-

Oficina de Normalização de Trabalho
Acadêmico

-

600

76

-

Contação de História

-

240

63

62

TOTAL

3.486

6.268

6.498

480

Fonte: UEFS/SISBI, 2011.,
*Dados atualizados até abril de 2011.

Com o formato de cineclube, o projeto Imagens:
��������������
Cinema na UEFS, que completou 7 anos, reafirmando o sucesso
construído desde a sua criação, realizando mostras de filmes
de temáticas diversas e documentários, proporciona um
ambiente acadêmico favorável às discussões e reflexões sobre
cinema. Além disso, promove e apóia a realização de oficinas,
mini-cursos e seminários, fomentando, desse modo, a difusão
cinematográfica regional, nacional e estrangeira. Toda a
programação é aberta ao público em geral, com exibições
direcionadas aos estudantes universitários e aos do ensino
fundamental das redes pública e particular do município de
Feira de Santana e Região.

Um projeto que vem apresentando resultados muito
favoráveis é o de apoio às Bibliotecas das redes municipal
e estadual, iniciativa que surgiu devido à procura da
comunidade externa por informações sobre como organizar
bibliotecas. Através do curso de Auxiliar de Biblioteca, os
participantes foram orientados quanto à organização e ao
funcionamento de uma biblioteca pública ou escolar. Além
disso, receberam indicações de softwares gratuitos para
informatização de bibliotecas.
Outra ação relevante desenvolvida, nesse período, foi a
Campanha de Doação de Livros e Revistas Infantis. Como nas
outras edições, a campanha teve como objetivo mobilizar
toda a comunidade acadêmica na arrecadação de material
bibliográfico destinado ao público infantil, para ser oferecido
às bibliotecas comunitárias que atendem crianças carentes.

O projeto exibe filmes, gratuitamente, ocupando novos
espaços, formando platéias para o cinema e democratizando
o seu acesso para a população excluída das salas de cinema
por motivos econômicos.
Visando à formação de leitores, o incentivo ao uso da

Com o desenvolvimento de todas essas ações, o SISBI
procura mostrar ao usuário que a Biblioteca, além de ser
um espaço de estudo e pesquisa, deve proporcionar a
preservação da história, a valorização e difusão da cultura e a
democratização do lazer.

biblioteca, a leitura de livros por prazer e a conservação do
acervo, o SISBI continua com os projetos Cuida de Mim e
Passaporte para Biblioteca, destinados ao público infantil.
Além disso, o projeto ”Conhecendo novos mundos com os

47

Tecnologia para a Inclusão Social
do Ministério da Ciência e
Tecnologia, o OAA alcançou
2% de participação dentre
as diversas instituições que
se dedicam a fazer pesquisa
cientifica em nosso país.
Esse fato claramente ratifica,
por um lado, o mérito científico
dos nossos projetos acadêmicos e,
por outro, as diversas ações de divulgação
científica
que realiza ao longo (e fora) do Estado da Bahia.

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO ANTARES:
CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS COMO CIDADÃOS CRÍTICOS E ÉTICOS
POR MEIO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM ASTRONOMIA

Abrir espaços universitários para a
presença do público em atividades e eventos específicos e agir como universidade
fora dos limites físicos do campus

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ANTARES

O OAA ao longo dos 40 de
funcionamento e durante a
Gestão 2007-2011 vem
cumprindo o seu papel
no ensino, na pesquisa
e na divulgação da

Tendo suas atividades iniciadas em 2008 a Espe�����
cialização Interdisciplinar em Astronomia, vinculada
ao Departamento de Física, tem como público alvo
professores dos níveis fundamental e médio da rede de
ensino do Estado da Bahia. Seu objetivo é contribuir
para a melhoria na formação dos professores de Ciências,
Matemática, História e Geografia, para isso suas aulas
presenciais no próprio Observatório Antares contam com
auxílio de diversos recursos didáticos, teóricos, práticos e
observacionais.

ciência, contribuindo
desta forma para o
avanço
científicocultural do Estado da
Bahia.
Nos resultados apresentados na
última
pesquisa nacional sobre Percepção Pública da Ciência
e Tecnologia, produzida entre os dias 25/11 e 09/12 de
2006, pelo Departamento de Popularização e Difusão da
Ciência e Tecnologia, órgão da Secretaria de Ciência e

No período 2008-2009, o curso contou com 20 matrículas
e, no período 2009-2010, com 19 estudantes matriculados.
A tabela 26, a seguir, ilustra a produção científica na área
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO E PROJETO DE POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ANTARES

de Astronomia realizada ao longo do
triênio 2009/2011.
Para o desenvolvimento
acadêmico e científico de
suas atividades, o OAA conta
com uma equipe qualificada
de professores doutores que
realizam projetos de pesquisa
em colaboração com diversas
instituições do país nas áreas de Astrofísica
de Estrelas e Galáxias, dentre elas o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – Divisão de Astrofísica (INPE) e o
Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), ambos os centros
de pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia, além de
instituições no exterior. Essas ações resultaram na publicação
de artigos científicos em revistas arbitradas internacionais,
além da apresentação de trabalhos em reuniões nacionais e
internacionais.

Ao longo dos últimos quatro anos, o Observatório
Antares vem dando segmento ao projeto de integração
com a comunidade, através da abertura de suas
instalações para a visitação de estudantes provenientes
de diversas escolas estaduais, municipais e particulares da
Bahia. Tal ação coaduna-se com a diretriz governamental de
Promover a Diversidade Cultural e, também, com a diretriz
de gestão da UEFS relacionada com a Excelência Acadêmica,
interação entre universidade
e sociedade – extensão.
Essas atividades
que
podem
ser
traduzidas
em
palestras
temáticas, cursos
básicos, sessões no
planetário, exposições
fixas e observações com
os telescópios automatizados,
são
de
suma importância para complementar a formação dos
estudantes dos ensinos fundamental e médio. Não obstante,
um considerável número de professores também visita o
Observatório com o propósito de buscar conteúdos para as
aulas relacionadas com as temáticas de Astronomia e áreas
afins.

TABELA 26 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA NAS LINHAS DE PESQUISA
DEFINIDAS (ESTRELAS E GALÁXIAS)-OAA, 2009-2011
PRODUÇÃO
CIENTÍFICA

TIPO DE
PUBLICAÇÃO

TOTAL
2009

2010

2011*

Artigos
Científicos

Revistas Internacionais
Arbitradas

2

2

1

Resumos
Científicos

Congressos Nacionais

5

4

5

TOTAL

7

6

6

Fonte: UEFS/OAA, 2011.
* Informações atualizadas até abril de 2011.
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O OAA realiza a observação e estudo do céu pelo grupo
de pesquisadores do Observatório, a comunidade, curiosos
e astrônomos amadores,que podem realizar observações
do céu noturno, a partir de prévio agendamento. Para tal,
o OAA conta com quatro telescópios automatizados de 20
cm e ainda um telescópio de 50 cm (este será futuramente
instalado em um mini-observatório no Distrito de Jaguara).
Conta com um Planetário, instrumento óptico-mecânico que
projeta um céu artificial como em um cinema, permitindo
uma visão privilegiada das estrelas, do Sol, da Lua, dos
planetas, simulações de eclipse, movimento do Sol durante o
dia, das estações do ano e de outros fenômenos, constituindose assim em um excelente recurso didático-pedagógico
para estudo da Astronomia, Geografia e de outras áreas do
conhecimento.

Lua, são também defendidas por arqueoastrônomo. Até
hoje é incerta a origem da sua construção, bem como
da sua função, mas acredita-se que era usado para
estudos astronômicos, mágicos ou religiosos.
Parque dos Dinossauros e Pterossauros do Brasil –
Trata-se de uma exposição que abriga 10 réplicas de
alguns dos dinossauros e pterossauros que povoaram
a América do Sul entre os períodos Triássico (250-203
milhões de anos), Jurrásico (203-135 milhoes de anos)
e Cretáceo (135-65 milhões de anos), e cujas ossadas
foram descobertas e identificadas pela paleontologia no
território brasileiro.
Parque Aeroespacial – Contém uma réplica, em
escala 1/10 do Foguete Saturno V, foguete usado nas
missões Apollo e Skylab, desenvolvido por Wernher
Von Braun no Marshall Space Flight Center (NASA) em
Huntsville, Alabama. No estacionamento do OAA, está
montada a réplica do Saturno V, conservando todas
as características do foguete original, além de possuir
efeitos sonoros e visuais que tornam a exposição mais
real.

MUSEU ANTARES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Inaugurado em 2009, o Museu Antares de Ciência e
Tecnologia����������������������������������������������
abre para a comunidade o projeto ������������
Planeta Terra: Eras e Épocas, cuja proposta consiste em descrever
temporalmente fatos históricos ocorridos em nosso planeta.
Com um total de 10 subprojetos, os seguintes já se encontram
em funcionamento nesse espaço multidisciplinar: ����������
Parque Dinossauros e Pterossauros do Brasil, o Parque Aeroespacial, e
a Réplica de Stonehenge.

TABELA 27 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS PELO OAA,
2007-2011
ATIVIDADE

A Tabela 27, ao lado, apresenta as principais atividades
extensionistas bem como os projetos de popularização
científica, desenvolvidos pelo OAA durante a Gestão 20072011.

Observações do Céu
Visitação de espaços**
TOTAL

Stonehenge (do inglês arcaico ´stan´ = pedra, e ´hench´
= eixo) Trata-se de uma réplica dos intrigantes círculos
concêntricos de pedras, que atualmente encontra-se em
ruínas, na planície de Salisbury, próximo a Amesbury,
no condado de Wiltshire, no Sul da Inglaterra. Estudos
apontam que o monumento poderia servir de templo
dedicado ao culto do Sol, pois ele está orientado de tal
maneira que o astro nasce, durante o solstício de verão
(no hemisfério norte), no eixo de sua entrada. Hipóteses
sobre calendário e previsões de eclipses do Sol e da

PÚBLICO ESTIMADO
2007

2008

2009

2010

2011*

39

44

52

84

46

2.325

3.151

4.961

5.496

60

2.364

3.195

5.013

5.580

106

Fonte: UEFS/OAA, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011
** A visitação de espaços constitui-se num roteiro que contempla atividades no
Planetário, Exposição Bendengó, Espaço Natureza, Relógio do Sol, Parque Dinossauros e Pterossauros do Brasil, Parque Aeroespacial, Réplica de Stonehange, Fotoheliógrafo, Coleção de Minerais e Rochas e Experimentos Interativos
de Física.

EVENTOS, CURSOS REALIZADOS E VISITAS ORIENTADAS
AO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Dentre os eventos de popularização científica realizados
pelo OAA, destaca-se a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, uma vez que a mesma permite, dentro de seus
objetivos, a divulgação da ciência em seus múltiplos aspectos.
Esse projeto foi criado para fomentar as escolas com atividades
científicas ligadas às áreas de Astronomia, Física, Matemática,
Biologia e Química. As ações estão concentradas em
exposições fixas, realização de experimentos nos laboratórios
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TABELA 28 – EVENTOS E CURSOS REALIZADOS PELO OAA –
2007-2011

didáticos de Física, Química e Biologia, atividades lúdicas
em experimentos científicos, observações em telescópio
automatizados e atividades no planetário.

PÚBLICO ESTIMADO

EVENTO

A seguir, nas Tabelas 28 e 29, são apresentados os eventos
e cursos realizados pelo OAA entre os anos de 2007 e 2011,
bem como o quantitativo de visitas orientadas ao Museu
Antares de Ciência e Tecnologia nesse período.

2007

2008

2009

2010

2011*

Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

1.152

2.414

4.186

4.752

-

Sessões no Planetário
Itinerante

121

172

358

362

-

Curso de Capacitação
em Astronomia

-

50

120

120

60

Curso Básico de Informática

-

-

1.356

1.612

426

1.273

2.636

6.020

6.846

486

TOTAL

Fonte: UEFS/OAA, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011

TABELA 29 – VISITAS ORIENTADAS AO OAA-MACT – 2007-2011
PARTICIPANTES
EVENTO

COMUNIDADE EXTERNA

COMUNIDADE INTERNA
2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Visitas diurnas ao OAA/
Museu Antares

12

15

26

17

8

2.352

3144

4.961

5.496

60

Sessões de Observações
Noturnas

6

3

-

-

8

39

44

52

84

46

18

18

26

17

16

2.364

3.159

5.013

5.580

106

TOTAL
Fonte: UEFS/OAA, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011.

APOIOS DE OUTRAS FONTES PÚBLICAS

O OAA recebe, periodicamente, além das escolas públicas
e particulares dos ensinos fundamental, médio e superior,
uma considerável parcela do público em geral, ávidos em
conhecer as ciências que podem ser exploradas no Museu
Antares de Ciência e Tecnologia.

As agências de fomento dos Governos Federal (CNPq e
FINEP) e Estadual (FAPESB) representam as principais fontes
de captação de recursos para projetos de ensino, pesquisa
ou de extensão. Não obstante, o OAA também dispõem
de editais internos, promovidos pela SECTi-Ba e da própria
UEFS, através das Pró-Reitorias de Pesquisa e Extensão.

Desde a inauguração em 2008, o número de visitantes
externos vem crescendo de maneira significativa, mas
ainda continua incipiente no que tange a participação da
comunidade interna da UEFS.

A Tabela 30 apresenta os recursos externos captados entre
os anos de 2007 e 2011.

TABELA 30 – DEMONSTRATIVO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS OAA – 2007-2011
VALOR (R$)

PROJETO/ENTIDADE FINANCIADORA/EDITAL

2007

2008

2009

2010

A Astronomia como Veículo de Difusão do Conhecimento de Ciências e
Tecnologias FAPESB (Edital 001/2007)

2.500,00

-

-

-

Museu Antares de Ciências e Tecnologia
SECTI (Convênio 002/2007), SECTI (Convênio 012/2008)

20.000,00

25.000,00

-

-

Integração Universidade/Escola para Difusão e Popularização de Ciência na
Região de Feira de Santana FAPESB (Edital 005/2008)

-

29.975,00

-

-

Museu Antares de Ciência e Tecnologia: Atividades de Popularização “na”
e “fora” da Escola, FAPESB (Edital 005/2008)

-

27.160,00

-

-

As Escolas de Feira de Santana no Ano Internacional de Astronomia
FAPESB (Edital 025/2009)

-

-

99.976,00

-

Exposições Interdisciplinares e Interativas de Ciências: As Origens do
Homem, as Culturas Primitivas e as Primeiras Civilizações.
Projeto CNPq/FAPESB, (Edital 064/2010)**

-

-

-

80.000,00

-

10.000,00

-

82.135,00

109.976,00

80.000,00

-

Fotometria e Espectroscopia de Galáxias Aneladas Peculiares
UEFS (Edital 001/2009)
TOTAL

22.500,00

Fonte: UEFS/OAA/MACT, 2011.
* O Valor correspondente a esse Projeto refere-se ao somatório de recursos provenientes da FAPESB e CNPq. Desse total, 72,35% (R$ 57.879,95) refere-se aos
recursos provenientes da FAPESB.
** Não foi possível mensurar valores até abril de 2011.
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CULTURA E ARTE NA UNIVERSIDADE E EM
QUALQUER PARTE

os diferentes setores que compõem a unidade, e que, em
princípio, desenvolvem atividades específicas, relacionadas
com as diferentes linguagens artísticas, a exemplo da música,
dança, das artes plásticas e do teatro. Na atualidade, estas
atividades integradas são: a Caminhada do Folclore, o Bando
Anunciador e o Aberto do CUCA.

Rever a situação dos espaços da
UEFS espalhados por Feira de Santana e região, garatindo seu funcionamento articulado com as diretrizes gerais da extensão...

A Caminhada do Folclore, evento realizado anualmente,
é resultado de um processo envolvendo grupos e interessados
em cultura popular de Feira de Santana e de 22 outros
municípios, com o propósito de dar visibilidade, valorizar e,
consequentemente, contribuir para a preservação das várias
formas de expressão da rica cultura popular.

O Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), ao longo
desses quatro anos de gestão, desenvolveu diversas atividades
resultantes da concepção e dos esforços de implementação
da política cultural da UEFS. Tal política caracteriza-se
fundamentalmente pela busca da valorização e difusão das
diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.
Em sintonia com as atuais diretrizes da Gestão 20072011 da UEFS e do próprio Governo Estadual, o CUCA é
responsável pelo planejamento, coordenação e execução da
política cultural da UEFS. Tem a tarefa de desenvolvimento
de suas atividades pelos princípios da gestão participativa
e democrática, pela promoção da igualdade social,
empenhando-se em potencializar a cultura enquanto
instrumento de inserção social e de promoção da cidadania.
Nesse sentido, o entendimento é o de que a cultura deve
ser tratada e valorizada como um bem simbólico capaz
de conferir reconhecimento e integração social aos seus
detentores originais.

O Projeto Bando Anunciador, foi resgatado pela atual
gestão em 15 de julho de 2007. O CUCA deu início ao Projeto
Bando Anunciador da Festa de Santana. Revitalizava-se assim
um cortejo marcado como uma das mais características
manifestações da cultura popular feirense, extinta no final dos
anos de 1970 por proibição da Igreja Católica. O cortejo em
si reúne grupos mascarados, baianas com suas indumentárias
típicas, além de um grande número de populares, que
percorrem as principais ruas do núcleo histórico da cidade,
em direção ao pátio da catedral, ao som de zabumbas e do
espoucar de fogos de artifício.

Através do CUCA, a UEFS pôde converter as pesquisas
e o próprio desenvolvimento de manifestações artísticoculturais em instrumentos de socialização das experiências
e dos saberes produzidos pela academia. Mais do que isso,
a cultura tem sido uma eficiente via de aproximação e de
oferta de repostas às demandas sociais da comunidade
feirense e região, configurando-se hoje como uma referência
institucional para a produção de saberes e do desenvolvimento
no interior do Estado, contribuindo para a democratização
do conhecimento e de seus benefícios sociais. Assim, foram
promovidas diferentes ações extensionistas ligadas aos
diversos campos e linguagens artísticas, através da oferta e
realização de oficinas, cursos e eventos especiais.

ATIVIDADES INTEGRADAS DO CUCA

As atividades integradas do Cuca são ações regulares
que contam com o envolvimento e contribuição de todos
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A terceira atividade integrada é o Aberto do CUCA, o qual
mantém como proposta ofertar 12 horas de arte e cultura à
comunidade feirense.

período de 2007 a 2010, a um universo de 18.938 pessoas,
conforme evidenciado nas tabelas a seguir:
TABELA 32 – VISITAÇÃO PÚBLICA NOS MUSEUS E GALERIAS DO
CUCA, 2007-2010

Realizado pela primeira vez 2007, o 1º Aberto marcou as
comemorações pelos 12 anos de existência do CUCA, com a
expectativa de converter-se em uma atividade regular do seu
calendário de eventos. O evento em si tem como propósito
franquear todos os espaços do CUCA à comunidade,
oferecendo durante todo o dia uma programação variada e
simultânea relacionada à música, dança, teatro, artesanato,
artes plásticas, literatura e ciência, visando fortalecer a
relação CUCA/comunidade e propiciar a esta mais um espaço
e oportunidade para vivência das
artes na cidade, democratizandoas junto ao grande público.

ANO/PÚBLICO ATENDIDO

GALERIA / MUSEU

2008

2009

2010

Galeria de Arte Carlo Barbosa

3.003

3.537

3.404

Museu-Galeria Caetano Veloso

1.590

1.061

1.587

Museu Regional de Arte - MRA

11.230

7.100

6.394

TOTAL

15.823

11.698

11.385

Fonte: UEFS/CUCA, 2011.

TABELA 33 – HISTÓRICO DA VISITAÇÃO REGULAR E EVENTOS
ESPECIAIS NA EXPERIMENTOTECA/CUCA, 2007-2010
ATIVIDADES DA
EXPERIMENTOTECA

ANOS / PÚBLICO ATENDIDO
2007

2008

2009

2010

Visitação

2.909

1.391

662

854

Empréstimo de Kits de
laboratório

2.921

4.428

1.701

4.130

SUB-TOTAL

5.830

5.819

2.363

4.984

Exposição de Experimentos
Interativos

-

410

131

1.900

4.120

1.100

5.000

1.880

SUB-TOTAL

4.120

1.510

5.131

3.780

TOTAL

9.950

7.329

7.494

8.764

Exposição de maquetes
(Geoambientes)

Fonte: UEFS/CUCA, 2011.

TABELA 34 – HISTÓRICO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA SETORIAL PIERRE KLOSE-CUCA, 2007-2010

Os números relativos ao público nas atividades integradas
do CUCA são apresentados na Tabela 31.

ATIVIDADES

TABELA 31 – PÚBLICO ESTIMADO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS-CUCA, 2007- 2010
EVENTOS
Caminhada do Folclore

PÚBLICO ESTIMADO
2007

2008

2009

2010

35.000

30.000

25.000

25.000

Bando Anunciador

600

800

1.200

1.000

Aberto do Cuca

500

1.000

1.800

1.900

TOTAL

36.100

31.800

28.000

27.900

ANOS
2007

2008

2009

2010

Fluxo

3.321

3.321

2.541

2.982

Consulta

7.121

7.236

6.303

6.342

TOTAL

10.442

10.557

8.844

9.324

Fonte: UEFS/CUCA, 2011.

EVENTOS PROMOVIDOS PELO CUCA E USOS DOS SEUS
ESPAÇOS CULTURAIS

Fonte: UEFS / CUCA, 2011.

Além das atividades de formação artística e de difusão
cultural desenvolvidas pelos setores acima relacionados, o
CUCA promove e/ou apóia ainda uma série de espetáculos e
shows culturais, dentro de projetos específicos, a maior parte
deles coordenados pelo Núcleo de Cultura Popular. Com tais
ações, o CUCA busca democratizar o acesso à arte e à cultura,
bem como estimular e apoiar novos talentos e artistas locais.
Todos os espetáculos e shows em questão foram realizados
com entrada franca e estima-se que tenham sido assistidos por
um total de 2.900 pessoas, com uma média de 360 especta-

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA, POR SETOR

Os setores do CUCA são os principais espaços em que
se desenvolve a política institucional de difusão das artes e
da cultura, pela UEFS. Atuando com as diferentes linguagens
artísticas, os setores promovem atividades de formação
continuada, sob a forma de cursos e oficinas, inclusive em
caráter profissionalizante, que atenderam diretamente, no

dores por espetáculo.
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Na sequência, tem-se a relação dos eventos promovidos
pelo CUCA, os quais têm como objetivo ��������������������
identificar e promover artistas e formas de expressão da cultura popular.

Dessa forma, é possível caracterizá-lo como um
instrumento mediador entre a Universidade e a Sociedade,
incentivando a participação no seu espaço de públicos
escolares e não-escolares (idosos, portadores de necessidades
especiais, grupos étnicos, entre outros). Aliado a isso, o MCS
e Centro de Estudos Feirenses (CEF) fomentam pesquisas
e desenvolvem atividades culturais como exposições
periódicas, com temáticas variadas sobre aspectos regionais.

TABELA 35 - ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO NÚCLEO DE CULTURA POPULAR CUCA - 2010
NÚMERO

PÚBLICO
ESTIMADO

Projeto Lua Cheia

2

600

Projeto Cantos Feirenses

1

300

Projeto MPB (Tributo a Caymmi)

1

100

Eleição da Rainha do Bando Anunciador

1

Projeto Três Violões

1

340

Festival de Sanfoneiros

1

500

Tributo a Luiz Gonzaga

1

300

Natal de Som, Luz e Cor

1

500

9

2.900

ATIVIDADE

TOTAL

O acervo do MCS e do CEF é dotado de peças que
retratam a vida do homem sertanejo, tratando de aspectos
sociais, religiosos, lúdicos, formando junto ao seu acervo
bibliográfico e documental, rico manancial de fontes para o
estudo e preservação da história e da e memória da sociedade
sertaneja da região de Feira de Santana.

260

Além do testemunho material de uma sociedade fincada
no semi-árido nordestino, o acervo revela a seu público,
instrumentos de trabalho, cerâmicas utilitárias e decorativas,
esculturas em madeira e barro, brinquedos populares,
móveis, luminárias artesanais, engenhocas coloniais que

Fonte: UEFS/CUCA/Coordenação do Núcleo de Cultura Popular, 2011.

Observe-se abaixo o demonstrativo da utilização dos

formam o arcabouço das coleções salvaguardadas neste órgão
suplementar, desde 1978, quando da sua fundação numa ação
conjunta entre a UEFS e o Lions Clube de Feira de Santana.

espaços do CUCA conforme sua categoria (culturais,
acadêmicos ou outros).
TABELA 36 - EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS
NO CUCA – 2007-2010
NATUREZA DO EVENTO

TOTAL ANUAL
2008

2009

2010

Cultural*

94

50

98

Acadêmico**

19

15

13

Outros***

34

22

06

147

87

117

TOTAL

PROJETO O MUSEU VAI À ESCOLA
A partir de 2008, o MCS e o CEF passaram a promover
o intercâmbio com a comunidade feirense, oferecendo,
através de visitas às escolas públicas, palestras voltadas à
disseminação do conhecimento sobre o seu acervo, seu papel
e importância para a região, além da história e geografia de
Feira de Santana e sobre a cultura regional.

Fonte: UEFS / CUCA, 2011.
* Por EVENTOS CULTURAIS entende-se: Lançamentos de CDs, DVDs ou
livros; apresentação de espetáculos de teatro (infantil, adolescente e adulto);
shows, recitais e festivais musicais; espetáculos de dança; projetos culturais
(Bando Anunciador, Arraiá de Santana, etc.)
** Por EVENTOS ACADÊMICOS entende-se: Seminários; simpósios e congressos; palestras; cursos e workshop;
*** Por EVENTOS OUTROS entende-se: Encontros de instituições escolares;
reuniões e encontros de órgãos públicos (DIREC, Prefeitura Municipal, etc.);
reuniões de associações e entidades não-governamentais; reuniões departamentos e setores UEFS.

A abertura das escolas para os saberes locais e
expressões populares, instiga projetos de aprendizagem
recíproca, de circularidade de saberes, recontextualizando e
complexificando o processo de produção do conhecimento e,
nesse sentido, o projeto busca dialogar com a escola.

MUSEU CASA DO SERTÃO E CENTRO DE ESTUDOS FEIRENSES: SALVAGUARDANDO ASPECTOS DA MEMÓRIA COLETIVA E INDIVIDUAL
DO SERTÃO BAIANO

O Museu Casa do Sertão (MCS) é um dos mais importantes
museus da Bahia. Com a vocação de valorização da cultura
popular, resguarda do desaparecimento peças e documentos
da tradição sertaneja, promove o exercício da cidadania por
meio da cultura, bem como a guarda e conservação do seu
patrimônio.
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São apresentadas, na tabela a seguir, as unidades escolares
e as respectivas quantidades de estudantes atendidos pelo
Projeto O Museu vai à Escola desde a sua implantação, em
2008, até abril de 2011, período no qual foram atendidos
mais de 4.000 estudantes, inclusive de outros municípios.

TABELA 38 – EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS E/OU ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS-CEF, 2007-2011

TABELA 37 – UNIDADES ESCOLARES E QUANTITATIVO DE ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROJETO MUSEU VAI À ESCOLA-MCS, 2008-2010
UNIDADE ESCOLAR

ANO

CEB/UEFS
Creche/UEFS

2008

Colégio Estadual Imaculada Conceição

CICLO ESCOLAR

ESTUDANTES

1º Ciclo do Ensino
Fundamental

327

Pré-Escola

107

Ensino Fundamental e Médio

700

Colégio Municipal
Oscar Pereira de Magalhães (Terra Nova
– Bahia)

2009

Ensino Fundamental 2

300

Instituto de Educação
Gastão Guimarães

2010

Ensino Médio

2.600

TOTAL

ANO

QUANTIDADE DE
EXPOSIÇÃO

NÚMERO DE
VISITANTES

2007

8

7.827

2008

8

9.367

2009

8

14.190

2010

9

20.793

2011*

2

718

TOTAL

22

49.923

Fonte: UEFS / MCS/CEF, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011

Merece destaque no total do público visitante aqueles
oriundos da comunidade interna (alunos, servidores docentes
e técnicos da UEFS). Esse fato credencia o trabalho de
sensibilização realizado perante a comunidade universitária,
a fim de tornar o Museu Casa do Sertão conhecido na
UEFS e, por isso, visitado/utilizado, seja através do seu
acervo museográfico, seja através da sua Biblioteca Setorial
Monsenhor Galvão (BSMG).

4.034

Fonte: UEFS / MCS/CEF, 2011.

Igualmente importante nesse particular é a realização
de visitas orientadas em parceria com professores da UEFS,
buscando associar os temas trabalhados em sala de aula com
a temática do Museu Casa do Sertão e as suas coleções. As
visitas orientadas fazem parte do conjunto de atividades sócioeducativas realizadas, tendo como objetivo levar aos alunos
dos ensinos fundamental, médio e superior a compreensão
dos aspectos políticos, sociais, econômicos, históricos e
tecnológicos da sociedade nordestina, em especial do século
XVIII quando tem início o processo de consolidação do
povoamento e colonização do sertão, notadamente da região
de Feira de Santana.

O Projeto “O Museu vai à Escola” tem atingido o seu
objetivo que é garantir a comunicação entre experiências
escolares e os projetos do órgão, através da extensão
universitária, ampliando as possibilidades de troca de
informações entre os servidores do Museu, alunos e
professores das unidades de ensino visitadas pelo projeto, ao
tempo que apresenta à comunidade escolar as possibilidades
de acesso ao Museu Casa do Sertão, tanto para as necessidades
escolares de pesquisa quanto para o entretenimento e lazer.
VISITAÇÃO PÚBLICA E PERFIL DO PÚBLICO VISITANTE
A programação de exposições do MCS e Centro de Estudos
Feirenses têm o objetivo de fomentar o surgimento de novos
talentos, bem como incentivar à produção artística relacionada
às manifestações populares, articuladas com artistas e artesãos
locais e regionais. As exposições públicas acontecem durante
todo o ano, ininterruptamente, sejam individuais ou coletivas,
onde são destacados temas como a cultura e arte populares,
promovendo a preservação e valorização dos patrimônios
coletivos (material e imaterial) de Feira de Santana e região.

BIBLIOTECA SETORIAL MONSENHOR RENATO DE ANDRADE GALVÃO
Há, no Museu Casa do Sertão e Centro de Estudos Feirenses uma biblioteca, Biblioteca Setorial Monsenhor Renato
de Andrade Galvão – BSMG, especializada em cultura popular, literatura de cordel, história e geografia regional, que está
integrada ao SISBI-UEFS. Sua coleção é composta de livros
(alguns raros) de áreas afins, monografias, teses, dissertações,
folhetos, livretos de cordel, revistas, jornais, manuscritos, documentos impressos, anuários, cartazes, fotos entre outros.
Entre abril de 2007 e abril de 2011, estima-se que 4.823 usuários utilizaram-se dos serviços da BSMG.

O número de visitas às exposições realizadas pelo MCS
e CEF tem crescido a cada ano, a despeito do número de
exposições anuais não ter sofrido variações significativas.
Entre os anos de 2007 e 2009 esse número passou de 7.827
para 17.821 visitantes, o que representa um aumento na
ordem de 127,68%, como pode ser verificado na Tabela 38,
a seguir.

A grande maioria das consultas está relacionada à coleção
de jornais que, associada aos outros assuntos, tem fomentado
a produção de dissertações e teses referentes às diversas temáticas com enfoque em Feira de Santana e região.

Uma explicação para esse aumento pode ser encontrada
nas ações implementadas no planejamento de endomarketing
previsto no Plano de Metas do órgão.

É possível depreender com os dados constantes na tabela anterior que o número de usuários na BSMG tem sofrido
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um decréscimo progressivo a partir de 2008. Essa redução se
deve ao processo de digitalização da coleção, em especial a
de jornais, responsável pelo maior número de pesquisas realizadas na BSMG.
É importante notar que o processo de digitalização promove a preservação dos documentos originais, ao passo que
facilita a acessibilidade da informação, através da tecnologia
digital. A busca por disseminar a informação através do crescimento de possibilidades de acesso tem sido a principal meta
do MCS ao promover a digitalização do seu acervo documental, bibliográfico e iconográfico e/ou em parceria com institui-

ções públicas e privadas, bem como de acervos particulares.
A formação de um novo acervo, em formato digital, através da geração de imagens textuais e iconográficas permite
somar novas medidas de preservação e conservação dos documentos originais através da réplica de informações promovida pela tecnologia, mas, sobretudo garantir a acessibilidade
off line simultânea.
De 2007 a 2011, já foram disponibilizadas mais de 37.000
imagens ao usuário da BSMG, conforme pode ser visualizado
na tabela a seguir:

TABELA 39 - NÚMERO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO MCS – 2007-2011
TIPO DE MATERIAL

ANO/QUANTIDADE
2007

2008

2009

2010

2011*

TOTAL

Jornais

13.140

2.511

2.940

820

1.287

20.698

Livros

-

-

512

-

57

569

Verbetes da Coluna da Vida Feirense

-

-

1.524

10.257

3.390

15.171

Documentos manuscritos

-

-

-

31

674

705

Fotografias

-

-

-

150

-

150

13.140

2.511

4.976

11.258

5.408

37.293

TOTAL
Fonte: UEFS/MCS, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011

DOAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE ACERVO

debruçou-se sobre a chamada “civilização do couro”, que evidenciava a cultura sertaneja, em contraponto ao “mundo dos
engenhos de cana-de-açúcar”, discutido por alguns intelectuais, como Gilberto Freyre.

No ano de 2008 e nos seguintes, significativas doações
foram incorporadas ao acervo, destacando-se a Biblioteca do
escritor feirense Eurico Alves Boaventura e o acervo pessoal
do Monsenhor Renato de Andrade Galvão. No primeiro caso,
Eurico Alves, tem-se uma biblioteca cujo objeto de estudo

Já o acervo pertencente ao Monsenhor Galvão é composto
por livros, manuscritos e objetos, cujo valor, uma vez
incorporados ao acervo do Museu Casa do Sertão, figurarão
como artefatos para o testemunho da história de vida do
sacerdote, bem como para a representação de uma época.

TABELA 40 – DOAÇÕES RECEBIDAS PELO MCS-CEF – 2007-2011
TIPO DE ACERVO
Livros

ANO/QUANTIDADE
2007

2008

2009

2010

2011*

TOTAL

20

1.435

31

871

3

2.357

Móveis

-

8

2

1

-

11

Documentos

3

402

1.351

20

-

1.776

Objetos diversos

6

20

14

3

-

43

Artesanato

41

235

-

55

-

374

Tipos e clichês

-

21.738

-

-

-

21.738

Artefatos arqueológicos

-

-

1.961

-

-

1.961

70

23.838

3.359

950

3

28.220

TOTAL
Fonte: UEFS/MCS, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011.

Durante o ano de 2010 foram priorizadas as atividades
de organização, conservação e sistematização do acervo
que integrará o Memorial Eurico Alves Boaventura – MEAB,
doado à UEFS em 2008, pela família do escritor.

física dos itens documentais (livros, revistas, folhetos de
cordel, recortes de jornais), como desinfecção; higienização;
restauração (pequenos reparos como colagem, substituição
de lombadas, utilizando-se de papel japonês e entretela);
costura manual e acondicionamento dos itens do acervo com
papel e tecido na cor branca.

As atividades se caracterizam inicialmente por cuidados
concernentes a conservação e preservação da integridade
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Conforme a Tabela 41, ao lado, tem-se a quantificação da
massa documental do acervo doado pela Família Eurico Alves
Boaventura, que já passou por tratamento técnico.

TABELA 42 – AÇÕES REALIZADAS PELA ASCOM – 2007-2011
TIPO

TABELA 41 – ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA MASSA
DOCUMENTAL-MEAB – 2007-2011
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

QUANTIDADE
DE ITENS

2007

2008

2009

2010*

Press Releases
Enviados

341

750

763

603

220

Matérias
publicadas na
imprensa externa

280

320

384

360

-

Matérias
publicadas no
portal UEFS

341

750

763

603

220

-

2

1

1

1

1.042

528

603

1.287

502

484

178

170

192

99

Clippings
Produzidos
(relatórios mensais
com recortes de
jornais)

12

12

12

12

4

Clippings Especiais

-

2

2

1

-

2.500

2.542

2.698

Desinfecção

3.200

Higienização

3.200

Jornal UEFS

Restauração

1.484

Clippings de Rádio

Acondicionamento

2.441

Catalogação

2.280

Clippings de TV

Fonte: UEFS/MCS, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011

TOTAL

COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.059

2011**

1.046

Fonte: UEFS/ASCOM, 2011.
* Serviços disponibilizados em outubro de 2010.
* * Dados atualizados até maio de 2011.

TV OLHOS D’ÁGUA
Construir um programa de comunicação social da UEFS (jornal, TV, rádio)...
O projeto de reestruturação da TV Universitária da UEFS,
iniciado em 2007 e efetivamente implementado a partir de
fevereiro de 2009, previa mudanças a médio e longo prazos
que foram se realizando paulatinamente. Entre as principais
mudanças estava a adoção do nome “TV Olhos d’água” quando da comemoração de um ano de televisão WEB no ar, em
maio de 2010.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Desde que foi criada, em 1997, passou a ser chamada
de “TV.U”. Dar um nome a uma televisão que está sediada
numa universidade que está a serviço de toda a comunidade:
a universitária, a feirense e a sociedade humana como um
todo. Dessa forma, dar-lhe um nome significa dar-lhe identidade. Assim, a “TV Olhos d’água” representa muito mais que
uma bela metáfora, representa uma homenagem às origens da
cidade de Feira de Santana.

A Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) é um setor
vinculado à Reitoria que tem cumprido as funções básicas de
uma assessoria de comunicação. Dentre as funções desenvolvidas pela ASCOM destacam-se a produção de textos relativos às atividades desenvolvidas pela Instituição enquanto administração, alunos, professores e servidores; identificação de
ações que podem ser notícias; clipagem de notícias divulgadas pela imprensa que dizem respeito direta ou indiretamente à Universidade; encaminhamento de clipagem eletrônica
relativa à UEFS, divulgada pela imprensa escrita, falada, televisionada e, há alguns anos, pela internet; encaminhamento
de pessoas da comunidade universitária para entrevistas em
rádios, jornais e TV e produção periódica do Jornal UEFS e do
Gabinete Informa, dentre outras solicitações da comunidade
interna e externa.

Em novembro de 2009, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), convidou as quatro TVs das IEBAs
e mais a TV do IAT, para juntos construírem o Sistema de
Televisão Pública da Bahia, através da troca de conteúdo, formação de pessoal, encontros, co-produções e parcerias em
transmissões em momentos como a Semana Santa, Carnaval,
São João e Micareta de Feira. A veiculação do conteúdo produzido dá-se através de um canal de webtv (internet), que
pode ser acessado pelo portal da UEFS.

A Tabela 42, a seguir, apresenta o demonstrativo das
ações desenvolvidas pela ASCOM.
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O DOCUMENTÁRIO “TRILOGIA DO REGAEE”

que todos tenham direito a voz e, de fato, que a TV Olhos
d’ água seja um canal aberto à participação democrática das
comunidades interna e externa da UEFS.

O ano de 2010 foi marcado
como um ano de prêmios para a TV
Olhos d’água com o lançamento do
documentário “Trilogia do Regaee”
que ganhou o prêmio de melhor
música no Cachoeira Afro Film Festival 2010, o vídeo também foi indicado para o Festival de Trancoso-Ba, que ocorreu em dezembro.

TABELA 43 - TOTAL DE EVENTOS COBERTOS PELA TV OLHOS
D´ ÁGUA, 2010
EVENTOS

PARCERIAS SIGNIFICATIVAS NO SISTEMA
O diálogo permanente entre as televisões universitárias
públicas baianas e o IRDEB vem permitindo além da troca de
conteúdo entre as emissoras, a busca pela qualidade técnica,
no sentido de obter um nivelamento em termos de equipamento, pessoal especializado e qualificado, conteúdo e imagem de qualidade e equipamentos compatíveis com o atual
estado do mercado televisivo.

Conferências

1

Documentários

2

Encontros

15

Exposições

4

Lançamentos de Eventos diversos

20

Palestras

15

Semanas de Eventos diversos

30

Seminários

20

Workshops

10

Outros eventos

115

TOTAL
Fonte: UEFS/TV Olhos D´água, 2011.

Dentre os pontos positivos da participação da TV Olhos
d’água, no esforço de formação do Sistema de Televisão Pública da Bahia - STPB, pode-se elencar: maior visibilidade
para as nossas produções; estabelecimento de parcerias com
outras TVs Universitárias baianas; maior motivação da equipe
para a produção de conteúdo; veiculação de matérias, documentários de programas em outras regiões do Estado; divulgação da cultura local para um público mais amplo.
Além do envio regular de matérias para
a TV Educativa, em 2010 a TV Olhos
d’água atuou como parceira do IRDEB/TV Educativa da Bahia, enviando através do sistema de remessa de arquivos de vídeo pela
internet (ITVP), 40 vídeos no total,
sendo que 25 deles foram veiculados pela TVE.

LINHA EDITORIAL
A linha editorial da TV Olhos d’água está fundamentada
numa programação que prioriza a difusão do conhecimento
produzido na UEFS e as ações da comunidade externa que
tenham relevância para a coletividade.
A política de comunicação traz a marca da independência
editorial e do compromisso maior com a imparcialidade, para
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TOTAL

232

3. FINANCIAMENTO
E GESTÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE

Posição ativa na defesa do caráter público e gratuito da Instituição. Políticas para democratizar
e facilitar o acesso às informações referentes a
processos, tomadas de decisão, normas, procedimentos e relatórios, de caráter acadêmico ou
administrativo, em todos os níveis da administração superior e adstrita...
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ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

çados; o que permitiu a utilização das informações sobre necessidades de suprimentos para formular o planejamento de
aquisições e contratação de materiais e serviços necessários
à Instituição.
Tem-se incorporado responsabilidades indiretas no processo de gestão de materiais. Dentre elas: a preocupação com
o meio- ambiente, por meio de ações que promovam equilíbrio e sustentabilidade a longo prazo; a responsabilidade
social e o impacto de suas ações; a gestão do conhecimento:
desenvolvimento e apreensão do conhecimento, gerado pela
experiência dos servidores em suas atividades, através da captação e incentivo a ideias inovadoras, a fim de formar um
estoque de conhecimento a ser utilizado pela Instituição nas
suas diversas áreas de atuação.

Garantia do Caráter Público da
Gestão dos Recursos, coibindo práticas de
captação e gestão de recursos feitas à revelia das instâncias acadêmicas...

A Gestão 2007-2011 implementou uma política democrática e participativa voltada para a valorização das relações
interpessoais e profissionais que têm por fim a formação de
equipes de trabalho mais cooperativas e solidárias. Além disso, a liberdade para opinar contribuiu para um ambiente cooperativo, capaz de propiciar resultados positivos e aumentar a
certeza por respostas e explicações às demandas. Essa prática
convida ao compartilhamento das soluções e das responsabi-

Outra prática constante entre os anos de 2007-2011 foi a
de visitas técnicas às Secretarias de Educação – SEC, de Planejamento – SEPLAN e da Fazenda – SEFAZ, a fim de levar
as solicitações de reforço ao orçamento (no caso da SEC/SEPLAN), bem como solicitações de antecipação e/ou liberação
de Quadro de Cotas Mensais – QCM por parte da SEFAZ;
sendo de vital importância para a sustentabilidade da Instituição.

lidades e exige equilíbrio e transparência nas decisões – desejo de toda a comunidade da UEFS.
Dentre as medidas voltadas para a mudança de cultura, das práticas e rotinas administrativas, destaca-se a importância dada ao
ciclo de planejamento, controle, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária.
O fluxo de informações entre a ASPLAN e a
PROAD passou a ser transparente e participativo, facilitando a interligação das atividades
de planejamento e acompanhamento com
as de controle e execução orçamentária. Isso
permitiu maior eficiência no gasto, eliminação
de desperdícios, racionalização de despesas
e, consequentemente, economia de recursos.

Em 2008
foram
executados
R$13,117
milhões de
recursos do
tesouro do
Estado

Além disso, com foco na racionalização e
efetividade da gestão dos recursos orçamentários, foi iniciado um processo de planejamento setorial com os departamentos e unidades
administrativas da UEFS. Esse planejamento,
além de permitir maior transparência no atendimento das demandas específicas dos departamentos e demais unidades, permite maior
agilidade nos processos administrativos de
compras, licitações e contratação de serviços.

No ano de 2008, as solicitações de reforço ao orçamento foram atendidas, possibilitando um incremento de 18,13% ao orçamento com recursos
do Tesouro do Estado, no valor de R$19,086 milhões. Dessa
forma, foi possível atender aos planos e projetos das áreas
acadêmicas e administrativas, e foram feitos investimentos
significativos que resultaram: 1) na modernização da infraestrutura e reequipamento dos laboratórios de aulas práticas
e de pesquisa, beneficiando todos os departamentos; 2) na
renovação do acervo bibliográfico, através da aquisição de
livros e periódicos; 3) na modernização da área de informática por meio de investimentos consistentes em tecnologias
de software, hardware, segurança e sistemas. Esse reforço
ao orçamento promoveu investimentos significativos para a
melhoria da Instituição, chegando ao montante executado de
recursos do Tesouro do Estado, em despesas de capital, de
R$13,117 milhões (mais do que o valor absoluto acumulado
dos 5 anos anteriores).

Um exemplo dessa prática foi o ajuste de procedimentos
para cumprir a legislação estadual no que concerne à realização de compras de materiais de consumo e permanentes.
As aquisições de materiais têm sido organizadas com o apoio
do Sistema de Planejamento Orçamentário – SPO, por meio
de cronograma e de acordo com a disponibilidade financeira, buscando-se obedecer à legislação, que estabelece como
regra precípua a utilização de registros de preços e disputas,
através do Sistema de Material, Patrimônio e Serviços – SIMPAS e a realização de licitações para aquisições, cujo valor
ultrapasse os limites permitidos de dispensa licitatória.
Durante a Gestão 2007-2011 foram realizados investimentos para melhorar o SPO, concebido como ferramenta
administrativa para viabilizar o planejamento das ações e seus
desmembramentos em relação a gastos com investimento e
custeio, cronograma de execução e resultados a serem alcan-
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O ano de 2009 foi marcado pela crise econômica, que
comprometeu as finanças do Estado da Bahia pelas incertezas
do cenário econômico, levando o governo a tomar medidas
de controle nos gastos, além de atrasos nos repasses de QCM
e nos pagamentos, consequentemente, dificultando a execução orçamentário-financeira de diversos projetos, principalmente no primeiro semestre daquele exercício.

cretarias de Estado foram frequentes e imediatas. O objetivo
principal era recompor o orçamento, principalmente para garantir os pagamentos de DEA e o retorno de recursos, no valor
de R$4,495 milhões, alocados no PLANSERV e retirados da
Manutenção. Além disso, foi feita uma solicitação de reforço
ao orçamento 2010 no valor de R$16 milhões.

Ao todo, a Universidade deixou de receber em 2009 repasses do Tesouro do Estado da ordem de R$5,292 milhões.
As Despesas de Exercícios Anteriores – DEA chegaram a um
montante de R$2,712 milhões. Além disso, despesas previstas, no valor de R$1,379 milhão, não puderam ser empenhadas.

Entretanto, durante o ano, o Governo do Estado autorizou
suplementação de crédito no valor de R$ 2,3 milhões para recomposição de parte do orçamento utilizado para pagamento
das DEA relativas a 2009. No total, o orçamento inicial de
2010, do atendimento às solicitações de reforço com recursos
oriundos do Tesouro do Estado, foi elevado em 8,22%, ou
seja, um acréscimo de R$11,674 milhões.

O orçamento de 2010 estava comprometido com DEA de
2009, dessa forma, logo no início de 2010, as visitas às Se-

Os números relativos à execução orçamentária dos anos
de 2007 a 2011 estão apresentados, na Tabela 44, a seguir.

TABELA 44 – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO UEFS – 2007-2011 (EM REAIS)
DOTAÇÃO

2007

2008

2009

2010

2011*

PESSOAL E ENCARGOS
Dotação Inicial

73.300.000,00

77.603.000,00

92.628.000,00

106.219.000,00

Dotação Final

80.663.000,00

87.048.000,00

99.059.000,00

112.771.000,00

Executado

79.065.000,00

86.838.000,00

97.384.000,00

112.763.000,00

98,02%

99,76%

98,31%

99,99%

Dotação Inicial

18.986.000,00

17.557.000,00

20.414.000,00

21.695.000,00

Dotação Final

18.861.000,00

19.413.000,00

22.525.000,00

27.034.000,00

Executado

16.587.000,00

19.382.000,00

20.062.000,00

26.970.000,00

87,94%

99,84%

89,07%

99,76%

% Execução

114.771.000,00

MANUTENÇÃO

% Execução

26.578.000,00

ATIVIDADES FINALÍSTICAS
Dotação Inicial

2.566.000,00

955.000,00

4.162.000,00

8.392.000,00

Dotação Final

2.686.000,00

4.306.000,00

4.978.000,00

7.690.000,00

Executado

1.893.000,00

4.249.000,00

4.517.000,00

7.681.000,00

70,48%

98,68%

90,74%

99,89%

Dotação Inicial

7.529.000,00

7.236.000,00

6.080.000,00

2.208.000,00

Dotação Final

7.654.000,00

7.512.000,00

5.563.000,00

3.039.000,00

Executado

5.742.000,00

7.437.000,00

4.246.000,00

3.033.000,00

75,02%

99,00%

76,33%

99,82%

Dotação Inicial

1.905.000,00

1.907.000,00

3.808.000,00

3.465.000,00

Dotação Final

2.250.000,00

6.065.000,00

2.589.000,00

3.119.000,00

Executado

1.410.000,00

6.033.000,00

1.536.000,00

3.036.000,00

62,67%

99,47%

59,33%

97,32%

Dotação Inicial

104.286.000,00

105.258.000,00

127.092.000,00

141.979.000,00

Dotação Final

112.114.000,00

124.344.000,00

134.714.000,00

153.653.000,00

Executado

104.697.000,00

123.939.000,00

127.745.000,00

153.484.000,00

93,38%

99,67%

94,83%

99,89%

% Execução

8.669.000,00

PROJETOS ACADÊMICOS

% Execução

2.431.000,00

OBRAS E REPARAÇÕES

% Execução

7.070.000,00

TOTAL

% Execução

Fonte: UEFS/ASPLAN/Sicof Gerencial, 2011.
*Para efeito de análise, no ano de 2011, considera-se a dotação atual (até abril de 2011) como dotação final.
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159.474.000,00

TABELA 45 – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL DA UEFS – 2007-2011 (EM REAIS)
DESCRIÇÃO DA RECEITA

2007

2008

2009

2010

2011

6.397.000,00

5.178.000,00

3.474.000,00

3.617.000,00

-

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

-

2.746.000,00

1.621.000,00

1.947.000,00

-

Receitas de Capital

-

1.000.000,00

407.000,00

2.198.000,00

-

6.397.000,00

8.924.000,00

5.502.000,00

7.762.000,00

Receitas Correntes

TOTAL
Fonte: UEFS/ASPLAN/Sicof Gerencial, 2011.

TABELA 46 – DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DA CAPTADA DE CONVÊNIOS DA UEFS - 2007-2011
(EM REAIS)

DESCRIÇÃO DA RECEITA
Receita arrecadada
Receita captada de convênios
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

2.264.000,00

2.137.000,00

2.251.000,00

4.563.000,00

-

4.133.000,00

6.787.000,00

3.251.000,00

3.199.000,00

6.397.000,00

8.924.000,00

5.502.000,00

7.762.000,00

Fonte: UEFS/ASPLAN/Sicof Gerencial, 2011.

As tabelas, a seguir, resumem a evolução do comportamento da execução das contas de consumo e de material permanente entre os anos de 2007 a 2010.
TABELA 47 – COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL X GASTOS GERAIS DE CONSUMO DA UEFS – 2007-2010 (EM REAIS)
CATEGORIA*

2007

2008

2009

2010

Orçamento

2.297.000,00

2.158.000,00

2.097.000,00

1.285.000,00

Gasto total

1.663.310,48

2.305.075,34

2.515.484,72

2.406.764,40

Fonte: UEFS/PROAD/GERAD, 2011.
* Nesta tabela estão incluídos todos os itens demandados através do SPO e os demais pedidos enviados através de solicitações de compra avulsas, de natureza
emergencial ou contínua.

TABELA 48 – COMPARATIVO DO ORÇAMENTO INICIAL X GASTOS GERAIS COM PERMANENTE DA UEFS, 2007-2010 (EM REAIS)
CATEGORIA *

2007

2008

2009

2010

Orçamento

3.624.000,00

4.824.000,00

4.430.000,00

1.800.000,00

Gasto total

2.726.523,85

5.762.312,38

2.648.964,36

1.952.162,29

Fonte: UEFS/PROAD/GERAD, 2011.
* Nesta tabela estão incluídos todos os itens demandados através do SPO e os demais pedidos enviados através de solicitações de compra avulsas, de natureza
emergencial ou contínua.

As despesas com material permanente constituem-se em
investimentos realizados pela universidade
de 2007 a 2010 em mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos para laboratórios, equipamentos para área de saúde,
equipamentos de fotografia e imagem, áudio e vídeo, eletrodomésticos, eletro- eletrônicos, veículos, dentre outros.
Dentre elas podemos citar a aquisição
de mais de 1.000 microcomputadores; 200
estações de trabalho; 100 notebooks; 250
impressoras e outros equipamentos periféricos para atendimento a projetos; reequipamento de unidades administrativas e laboratórios; e implantação de multimídia nas
salas de aula.

Gerir uma Universidade, um bem público, implica na
estreita observância aos princípios da transparência e da participação. Trata-se de discutir
políticas para democratização e acesso às informações, em todos os níveis da administração,
referentes aos processos de tomada de decisão,
normas, procedimentos, relatórios de caráter
acadêmico ou administrativos. Implica, ainda,
na garantia do caráter público da gestão dos
recursos, mesmo quando oriundos de fontes
privadas.

Aquisição de
mais de 1.000
microcomputadores, 200
estações de
trabalho, 100
notebooks, 250
impressoras

Foi com base nesses princípios que, desde
2007, a UEFS, numa atitude pioneira de construção coletiva de um processo de planejamento, que refletisse as propostas essenciais da comunidade universitária, vem desenvolvendo o
Orçamento Participativo, proporcionando à comunidade universitária e segmentos da comunidade externa, um trabalho
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de parceria, transparência e de melhor utilização do dinheiro
público.

Em 2009 foram realizadas 3 reuniões com o COP, com
o intuito de prestação de contas do Orçamento 2008, e de
debater, avaliar e aprovar a matriz de prioridades, em investimentos, para o Orçamento 2010, tendo como base as decisões dos diversos segmentos representados no COP, a partir
das matrizes de prioridades já discutidas em suas representações.

No ano de 2007, a elaboração do Plano Plurianual – PPA,
período 2008-2011, e o Orçamento Participativo – OP, para
o ano de 2008, tiveram envolvidos nos seus processos os três
segmentos da comunidade universitária: os docentes, através
da Associação de Docentes da UEFS – ADUFS; os servidores técnico-administrativos, representados pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da
Bahia – SINTEST; e os discentes, através do Diretório Central
dos Estudantes – DCE. Também participaram representações
dos departamentos, dos colegiados de graduação e pós-graduação, das pró-reitorias, de unidades administrativas e da
reitoria.

Um elemento de vital importância no OP é a inclusão de
demandas das diversas unidades administrativas no Sistema
de Planejamento Orçamentário – SPO. O Sistema SPO é um
sistema de informação, via web, desenvolvido pela Assessoria
Especial de Informática – AEI e utilizado para planejamento, levantamento e requisição de demandas de materiais de
consumo, permanente e de serviços pelas diversas unidades
administrativas da UEFS, o que coloca em igualdade de condições todas as demandas das diversas áreas quanto ao investimento em material de consumo e permanente. Além dessas,
as demandas institucionais das PróReitorias e demais Unidades da Administração Superior também são compatibilizadas
na Matriz da Proposta de Orçamento, que é votada no COP.

Inicialmente, em relação ao Orçamento Participativo,
no que concerne o Orçamento de 2008, foram constituídas
duas instâncias para o acompanhamento da execução orçamentária: o Conselho de Delegados dos Representantes da
Comunidade e o Comitê Gestor do Orçamento. O primeiro, composto por representantes da comunidade externa, da
ADUFS, do SINTEST, do DCE, de diretores de departamentos,
de coordenadores de colegiados e de membros da administração totalizou 42 delegados. O Comitê Gestor, por outro lado,
é composto por 9 representantes, eleitos entre os membros
daquele Conselho.

Em 2010, as atividades do OP tiveram continuidade,
proporcionando à comunidade universitária e segmentos da
comunidade externa, um trabalho de parceria, transparência
e de racionalização dos recursos públicos. Ainda em 2010,
após discussões na reunião do CAP e na segunda reunião
do COP, chegou-se a um consenso de que não deveriam ser
incluídas novas demandas, e sim dar andamento às demandas propostas no PPA 2008-2011 e nos OP de 2008 e 2009,
dando-se prioridade às obras com prioridade “1”, possíveis de
serem realizadas durante o ano de 2011.

Ainda em 2007, com vistas à racionalização e à efetividade da gestão dos recursos financeiros e materiais, a ASPLAN iniciou um processo de planejamento setorial com os
Departamentos e demais unidades administrativas, buscando
permitir maior transparência na distribuição dos recursos no
atendimento das demandas específicas. Esse processo de planejamento permitiu maior agilidade nos processos administrativos de compras, licitações e contratações de serviços.

Uma outra ação foi a implantação de um caixa único para
o recebimento das receitas provenientes de serviços prestados
pela Universidade, ratificando a posição de transparência da
administração em relação às receitas geradas pela utilização
da infraestrutura da UEFS. Além disso, a disponibilização das
contas da UEFS, do orçamento e de sua execução, da relação
dos contratos (pessoa física e jurídica), bem como os informes
de esclarecimento da Administração, quanto às dificuldades
orçamentárias e financeiras encontradas junto ao Governo do
Estado, tanto no Portal da UEFS, quanto do Jornal da UEFS.

Em 2008, retomou-se o processo de discussão do OP, seguindo as metas propostas no PPA 2008-2011. No primeiro
semestre, o Comitê Gestor foi convocado pela ASPLAN para
revisão da metodologia do OP.
Para a nova metodologia do OP foram constituídas duas
instâncias para o acompanhamento da execução orçamentária: o Conselho de Orçamento Participativo (COP) e o Comitê
de Acompanhamento Permanente (CAP). O primeiro assumiu
as funções do Conselho de Delegados e o segundo, as funções do Comitê Gestor. O CAP teve como atribuições: acompanhar e supervisionar o processo de discussão e elaboração
do OP em todas as suas fases; realizar reuniões, para sensibilização e orientação, conforme definição de calendário, com
os segmentos envolvidos na elaboração da Matriz da Proposta
de Orçamento; e acompanhar a execução do orçamento aprovado, fornecendo informações ao COP.

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

O último Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
da UEFS teve sua vigência até o ano de 2010, em função disso, iniciou-se a elaboração de um novo PDI, com período de
vigência de 2011 a 2015.
O PDI é um instrumento de planejamento institucional,
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produto final de um processo que visa traçar políticas, objetivos, metas e linhas de ação. Este documento é elaborado, de
forma essencialmente participativa, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação, apresentando a missão da
instituição, além dos princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que nortearão suas práticas administrativas e
acadêmicas.

com o apoio da Companhia de Processamento de Dados da
Bahia - PRODEB. Uma agenda de trabalho para a realização
de estudos preliminares sobre fluxos e processos, seguidos
da gradativa implementação de softwares dedicados, a partir
de uma base comum, respeitando as singularidades de cada
instituição.
Por consequência dessa ação, a gestão 2007-2011 iniciou
discussões sobre o processo de modernização da gestão administrativa da UEFS, principalmente através da designação
de um Grupo de Trabalho para a modernização das rotinas
administrativas com o objetivo de integrar o plano de metas
da atual gestão, discutindo, avaliando, revisando e propondo
novos instrumentos de gestão administrativa.

O novo PDI deverá representar os anseios da comunidade
universitária com relação à vida da instituição, a saber: novos cursos, melhoria na infraestrutura, as políticas de ensino,
pesquisa, extensão, gestão, acesso e permanência, e também
de responsabilidade social. A elaboração do PDI UEFS 20112015 tem como metodologia as seguintes fases:
1ª fase: coleta de dados e informações com as Pró-Reitorias, demais unidades da Administração Superior e Comissão
Própria de Avaliação, em função da estrutura prevista no artigo 16 do Decreto Federal n.º 5.773/2006;

Além disso, após o lançamento do Plano Diretor de Gestão - PDG, por parte do Governo do Estado, foram agendadas
visitas de profissionais da Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB para apresentação da sua metodologia
à Administração Superior. O que resultou na adesão da UEFS
ao PDG.

2ª fase: consolidação dos dados e informações coletados
na 1ª fase;

O PDG baseia-se nos princípios do Modelo de Excelência
em Gestão Pública – MEGP, que disponibiliza métodos, técnicas e instrumentos, que visam o aprimoramento de competências gerenciais, à melhoria dos processos e dos resultados
organizacionais, através de tecnologias de gestão adequáveis
à realidade da organização. O mesmo se desenvolve por
meio de avaliação contínua e aperfeiçoamento de 7 fatores,
compreendidos em: liderança, estratégias e planos, cidadãos
e sociedade, pessoas, processos, e resultados organizacionais.

3ª fase: elaboração de um documento base (versão preliminar) do PDI;
4ª fase: consulta a comunidade universitária para obtenção de sugestões, adequações, adições e devidas alterações
ao documento base, por meio de reuniões ampliadas, seminários temáticos e disponibilização na internet;
5ª fase: finalização do documento base, a elaboração e a
divulgação do PDI UEFS 2011-2015.

Neste sentido, foram constituídos 2 grupos multi-setoriais,
a Equipe de Auto-Avaliadores e o Grupo de Desenvolvimento
Organizacional – GDO. A Equipe de Auto-Avaliadores teve
como missão realizar a auto-avaliação, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo PDG. Já, o GDO, além de participar do processo de auto-avaliação, seria o grupo responsável
pela coordenação das atividades do PDG na UEFS.

MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO

As práticas de gestão levantadas no processo de auto-avaliação serviram de base para o levantamento de oportunidades de melhoria na gestão, que foram analisadas e priorizadas pela Equipe de Auto-Avaliadores e pelo GDO. Além
disso, como recomendações da Equipe de Auto-Avaliadores
ficaram: a elaboração e implementação do Plano de Melhoria da Gestão – PMG, em acordo com as oportunidades de
melhorias levantadas e pré-priorizadas, bem como o acompanhamento, monitoramento e avaliação, periodicamente, da
implementação do PMG em reuniões com a Administração
Superior da UEFS.

O compromisso político de implantar um programa de
melhoria contínua dos processos de gestão na UEFS começou
a ser enfrentado, em dezembro de 2007, com a realização do
I Fórum de Gestão Pública das Universidades Estaduais Baianas, organizado pela ASPLAN, no campus da UEFS, trazendo
para a comunidade a oportunidade de discutir o modelo de
gestão pública e de conhecer experiências em universidades
públicas, nos estados do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de
São Paulo.
Como resultado concreto desse I Fórum, representantes
das universidades baianas acordaram realizar um primeiro
esforço conjunto para a construção de sistemas de controle
de processos, de tomadas de decisão, de normas, de relatórios e procedimentos administrativos e acadêmicos, contando

Em dezembro de 2009, foi realizada a Oficina de Sistemática de Monitoramento e Avaliação, no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), com a presença dos líderes de
meta e responsáveis técnicos das oportunidades de melhorias
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definidas e assumidas pela gestão e com o objetivo de dispor
os participantes de informações para elaboração e implementação do PMG.

Com foco na realidade e nas necessidades específicas da
Instituição, verificou-se a necessidade da criação de uma gestão para conduzir assuntos pertinentes ao desenvolvimento
de todos os Contratos e Convênios firmados, para atender à
grande movimentação, determinada pela ação do qualificado
corpo de professores pesquisadores, responsáveis pela captação de recursos, assim como a demanda crescente dos contratos firmados.

Durante o ano de 2010, foram realizadas reuniões de
acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação do PMG, divididas em subciclos de monitoramento. Essas reuniões visavam acompanhar e avaliar o andamento da
implementação das metas de melhoria por parte de cada líder
de meta e responsável técnico. A oportunidade de melhoria
que mais avançou durante esse ano foi a de elaboração e implantação de sistemas, focados em resultados e amparados
pela utilização da tecnologia da informação, com a identificação das demandas setoriais. Foi formada uma comissão, com
representantes da ASPLAN, PROAD, AEI e DAA para realizar
estudos, com o intuito de definir o perfil tecnológico dos sistemas a serem implantados.

Diante desse contexto, em 2008, a UEFS através da PROAD, implantou a Assessoria Técnica de Contratos e Convênios - ATCC. Desde então, a ATCC, em parceria com os coordenadores técnicos dos convênios e gestores dos contratos,
estabeleceu gestões para conduzir assuntos pertinentes ao desenvolvimento de todos os Contratos e Convênios firmados.

A busca inicial era por um sistema integrado, formado por
módulos acadêmicos e administrativos, com único banco de
dados e acessíveis pela internet. A comissão visitou três uni-

Quanto aos Convênios de ordem financeira, a quantidade
de termos firmados e os valores das receitas, ocorreram conforme descrito na Tabela 49, a seguir.

versidades federais em busca de sistemas integrados de gestão, na tentativa de identificar um que pudesse ser adotado na
UEFS. No entanto, os sistemas encontrados atendiam apenas
parcialmente os requisitos. Neste sentido, a comissão decidiu
propor a licitação de um sistema já desenvolvido e com as
tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado.

TABELA 49 – TOTAL DE TERMOS FIRMADOS E VALORES DAS
RECEITAS-UEFS – 2008-2011 (EM REAIS)

A licitação foi realizada em dezembro de 2010, a empresa
vencedora foi contratada e disponibilizará à UEFS, cinco sistemas integrados, a saber: de Controle de Processos Administrativos Digitais; de Gestão de Recursos Humanos; de Gestão
Orçamentária, Financeira e de Contratos; de Gestão de Compras e Licitações e de Gestão de Materiais e Almoxarifado.

VALOR RECEBIDO
FONTE 61*

VALOR RECEBIDO
OUTRAS FONTES

ANO

QTD.

2008

23

4.202.856,60

4.823.800,37

2009

14

851.218,93

3.868.410,01

2010

9

2.936.399,70

1.885.108,00

2011

1

477.101,14

432.918,00

TOTAL

47

8.467.576,37

11.010.236,38

Fonte: UEFS/ATCC, 2011.
*Referem-se às contribuições e/ou auxílios de Órgãos e Entidades Federais –
Administração Indireta

Em fevereiro de 2011, foram realizados um curso de capacitação para servidores e um workshop de validação de processos para lideranças, com servidores e dirigentes de Unidade envolvidos diretamente com os 5 processos pré-definidos.
No workshop, após algumas discussões, foram validados 6
processos, ao invés de 5, a serem analisados, mapeados e redesenhados pela consultoria oferecida pela SAEB e sem custo
para a UEFS, a saber: manutenção predial; formação, desenvolvimento e conservação do acervo bibliográfico; compras;
execução de viagens; diárias; e manutenção de equipamentos
de informática.

Quanto aos não financeiros, a partir de 2008 foram firmados 121 termos, entre Convênios, Cooperações Técnicas e
Protocolos de Intenções.
Com relação aos Contratos, entre os anos de 2008 e 2011
foram firmados 338, sendo que 82 em 2008, 73 em 2009.
Em 2010 foram 102 termos firmados e até a presente data,
referente ao ano de 2011, tem-se 81 contratos firmados e em
vigor.
TABELA 50 – QUANTITATIVO DE TERMOS FIRMADOS PELA UEFS
– 2008-2011

A metodologia da consultoria previa com servidores e
dirigentes de Unidades, envolvidos diretamente com os processos: entrevistas de análise e mapeamento; workshops de
validação dos mapeamentos e montagem de situação atual e
situação proposta; workshops de padronização e disponibilização de ferramentas; e o acompanhamento das melhorias
nos processos.

ANO

CONTRATOS

2008

82

2009

73

2010

102

2011

81

TOTAL

338

Fonte: UEFS/ATCC, 2011.
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INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Campus, e nas unidades extra-campus, buscando assegurar
a qualidade de vida da comunidade universitária. O cuidado
com as áreas verdes, a humanização dos espaços, assim como
projetos específicos para a coleta de lixo e o gerenciamento
dos resíduos, que oferecem riscos ambientais, consistiram em
ações prioritárias da atual administração.

Garantir a melhoria da comunicação e da capacidade de articulação para
atender às várias demandas, como: cuidados com as lagoas, a coleta de lixo, depósitos apropriados de materiais com risco
ambiental, paisagismos e arborização, saneamento...

No ano de 2008, foi realizado um mutirão de manutenção corretiva e preventiva em todas as salas de aula da UEFS,
como também revisão nas instalações elétricas, pintura e revisão das esquadrias.
Tendo em vista suprir lacunas detectadas no decorrer de
2008, algumas atividades foram priorizadas no ano de 2009,
a saber: a elaboração de projetos, visando atendimento às
demandas da comunidade universitária e aplicação dos recursos aprovados pelos órgãos de fomento e emendas parlamentares; a fiscalização na execução das obras contratadas; a
manutenção dos prédios; a implantação do sistema de segurança eletrônica do campus, aliado à segurança patrimonial;
o suporte aos eventos; a melhoria no serviço de transportes;
a aquisição de novos equipamentos de áudio- visual a exemplo de data-shows e notebooks; a implantação de oficina para
manutenção preventiva dos veículos; e o maior rigor na fiscalização e gestão de contratos de serviços terceirizados.

Com a intensificação do processo de crescimento e expansão da UEFS, a Unidade de Infraestrutura e Serviços (UNINFRA) desempenha um papel fundamental na adequação e
qualificação dos espaços universitários, coordenando o programa de construções, reformas e ampliações das instalações
físicas da Universidade, promovendo a renovação do leioute
do Campus Universitário; além disso, é a unidade administrativa responsável pelos serviços de manutenção, de transporte
e pela gestão dos contratos de terceirização de mão-de-obra,
a saber: serviços gerais, vigilância, entre outros.
Durante a gestão 2007-2011, a UNINFRA objetivou implantar políticas de utilização e expansão do seu espaço físico, iniciou algumas discussões no sentido de viabilizar um
Plano Diretor para a Instituição. A formulação, a implantação
e a implementação de políticas, visando à realização desse
Plano para a UEFS, estariam aliados ao estabelecimento de
diretrizes para a utilização, manutenção e expansão dos espaços de forma preventiva, visando garantir a qualidade e segurança dos espaços, ou seja, um dos muitos desafios da atual
administração.

Revitalizar e expandir as áreas e
equipamento de lazer/esportes no campus,
buscando assegurar espaços de convivência com oferta de serviços básicos...

A gestão dos espaços internos e externos da UEFS seguiu
a diretriz principal de revitalizar, adequar/adaptar e expandir
as áreas e equipamentos, inclusive os de lazer/esportes no

Dentre as atividades da Gerência de Projetos - GEPRO,
merecem destaque as ações de preparação dos projetos e
orçamento das obras, que permitem à UEFS requerer recursos
para ampliação do seu espaço
físico, através de editais públicos
ou diretamente junto às agências
de fomento à pesquisa.
No caso das obras contratadas pela Superintendência de
Construções Administrativas da
Bahia – SUCAB, a GEPRO atua
como parceira, porém a responsabilidade e decisão final sobre as
medições, cumprimento e fiscalização são da própria SUCAB.

Fonte: UEFS/UIS, 2011.

66

TABELA 51 – ÁREA EM CONSTRUÇÃO NA UEFS – 2007-2010
ANO

2007

DESCRIÇÃO
Auditório Central da UEFS

1.994,50

Programas de Pós-Graduação, Letras e Artes e Educação

2.401,81

Construção do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Ciências da Terra
Construção de duas Guaritas Mirantes

5.374,01

Auditório

1.994,50

Laboratório de Pós-Graduação em Modelagem

967,12

Residência Universitária (em ampliação)

1.034,17

Herbário (em ampliação)

471,00

Herbário (em ampliação)

1.260,00

Construção de duas Guaritas Mirantes

10,58

ÁREA TOTAL EM CONSTRUÇÃO

2009

5.737,37

Auditório

1.994,50

Museu de Zoologia

1.260,00

Ampliação Residência Universitária (em acabamento)

1.034,17

Reforma e Ampliação Residência dos Índios

193,19

Ampliação Pós-Graduação Saúde Coletiva

841,32

Laboratório de Engenharia da Computação - LEC

967,12

Empresas Juniores

692,26

Laboratório de História e Filosofia

537,89

Casa de Resíduos

36,00

ÁREA TOTAL EM CONSTRUÇÃO

2010

967,12
10,58

ÁREA TOTAL EM CONSTRUÇÃO

2008

ÁREA (M2)

7.556,95

Auditório Central da UEFS

1.994,50

Museu de Zoologia

1.260,00

Laboratório de Engenharia da Computação (LEC)

967,12

Salas de Aula - PROFORMA

692,26

Laboratório de História e Filosofia

537,89

Oficina Mecânica de Física

290,09

Almoxarifado Central

757,85

Clínica Odontológica da UEFS

681,70

Galpão de Dosagem Labotec - LABEST

60,57

ÁREA TOTAL EM CONSTRUÇÃO

7.241,98

Fonte: UEFS/UIS, 2011.

Além das áreas em construção discriminadas acima, durante a Gestão 2007-2011, a UEFS contou ainda com um número
significativo de obras, reformas e adaptações, que somam ao todo R$ 1.776.157,69.
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CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
Inaugurada em 13/09/2010

A nova Residência Universitária está situada no campus da UEFS, ao lado da antiga que também passará por intervenção.
Com as novas instalações, o número de vagas passa de 96 para 156, incluindo quatro para portadores de necessidades
especiais, com instalações adaptadas com sanitários, banheiros e equipamentos de acessibilidade. Além disso, conta ainda
com um sistema de aquecimento solar de águas. A obra foi financiada com recursos de emendas
parlamentares federais da ordem de R$ 1,25 milhão. A UEFS além da contrapartida prevista
em lei, de 10%, investiu, com recursos próprios, na construção e ampliação de salas de
estudos, de informática e outros ambientes de convivência.
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CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE SUPORTE E GARAGEM
Inaugurado em 28/10/2009

CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INDÍGENA
Inaugurada em 30/09/2010
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CASA DE RESÍDUOS
A Casa de Resíduos é uma antiga solicitação da Equipe de Educação Ambiental, para garantir o sucesso do projeto de
coleta seletiva no Campus.

PÓS-GRADUAÇÃO
COLETIVA

EM

SAÚDE

A ampliação do prédio da Pós-Graduação em Saúde Coletiva busca
consolidar e ampliar a capacidade
instalada do Curso de Pós-Graduação em Saúde Coletiva.

OBRAS EM CONSTRUÇÃO

MUSEU DE ZOOLOGIA
O Museu de Zoologia será
um espaço voltado à exposição permanente de
animais voltada às escolas
de ensino fundamental e
médio, além dos laboratórios voltados à pesquisa
científica.
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Rampas de acesso no CUCA
Fundado em 1995, o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA)
ainda não conta com opções de
acessibilidade. Neste sentido, esta
obra é mais uma ação para implementar acessibilidade nas unidades
institucionais.

LABORATÓRIO DE HISTÓRIA E
FILOSOFIA
O laboratório de História e Filosofia
será uma unidade educacional que
dotará a instituição de tecnologia e
infra-estrutura adequada para consolidação das atividades de pesquisa na área de história e filosofia.
Abrigará, dentre outros, o Centro
de Documentação e Pesquisa - CEDOC, uma sala de vídeo conferência; o LABELU, o Museu Digital.

ALMOXARIFADO CENTRAL
O Almoxarifado Central será um aspaço adequado para manutenção e
transportes da UEFS e almoxarifado
central.
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LABORATÓRIO DE ENGENHARIA
DA COMPUTAÇÃO - LEC
O Prédio de Engenharia da Computação destina-se à implantação dos
laboratórios do curso de Engenharia
de Computação da UEFS.

OFICINA MECÂNICA DE FÍSICA
A Oficina de Física será um espaço
que atenderá não somente aos experimentos do curso, mas também
a toda a comunidade universitária.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PARA CONTEMPLAÇÃO POR
EMENDAS PARLAMENTARES

O caráter público defendido na proposta da atual administração, desdobrase, ainda, na exigência de democratização das relações entre a universidade e
a sociedade, e impulsiona a gestão na busca da criação de canais de diálogo
permanente com diversos segmentos e parcerias com importantes setores da
sociedade civil.
A prospecção de emendas parlamentares através da sensibilização de parlamentares para apontarem emendas individuais e de bancada ao orçamento da
união, em apoio a projetos prioritários, visa melhorar a infraestrutura da UEFS
e a assistência estudantil.
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AMPLIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INDÍGENA

AMBULATÓRIO PARA O CURSO DE MEDICINA

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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PROJETOS DESENVOLVIDOS APÓS APROVAÇÃO DE RECURSOS FINEP

Durante a gestão 2007-2011, observa-se um fortalecimento das ações de captação de recursos públicos do Governo Federal, através do apoio aos projetos de
pesquisa que atendam aos interesses da Instituição.
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LACES - LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL

CIMD - CENTRO INTEGRADO DE PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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PROJETOS ESTABELECIDOS COMO PRIORITÁRIOS PELO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

A construção do Pavilhão de Aulas Universitário e do Reservatório Elevado Central, além da construção do prédio da pós-graduação de Ciências
Biológicas; do prédio de graduação de Saúde; a ampliação do prédio da Biblioteca Central Julieta Carteado; a construção de um Mini-Observatório no
Distrito de Jaguara; a construção do prédio para os Laboratórios do Curso de
Geografia; e a construção do Galpão no Observatório Antares para o Centro
Vocacional Tecnológico Territorial – CVTT foram apontadas como prioritárias
pelo Orçamento Participativo.
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PAVILHÃO DE AULAS TEÓRICAS - 03 ANDARES E 33 SALAS

RESERVATÓRIO ELEVADO CENTRAL
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AUDITÓRIO CENTRAL

Equipamentos de sonorização, acústico, iluminação,
mobiliário e ar condicionado para o Auditório Central foram investimentos apontados como prioritários pelo Conselho do Orçamento Participativo.
O Auditório Central já vem sendo utilizado para solenidades de formaturas da UEFS assim como outros eventos da Instituição e no interesse da comunidade acadêmica. Com capacidade para 800 pessoas, o auditório já
foi palco, tanto de eventos regionais, a exemplo da plenária regional da 1ª Conferência de Comunicação Social
da Bahia e da II Conferência Regional de Meio Ambiente
como também nacionais a exemplo do 60º Congresso
Nacional de Botânica.
A busca pela utilização do seu espaço é constante, e
o Auditório Central se alterna entre obras de finalização e
atendimento às demandas diversas.
Quando estiver concluído, será sem dúvidas, um espaço para grandes eventos sediados pela UEFS.
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Outro ponto que merece destaque no âmbito da Unidade
de Infraestrutura e Serviços na UEFS, durante o período 20072011 é a gestão e coleta de resíduos químicos, biológicos e
infectantes, identificando os setores geradores deste tipo de
resíduo e planejando a coleta com uma empresa especializada.

e o cuidado com o meio ambiente, levando-se em consideração o paisagismo do Campus.
Além disso, foi criada uma sistemática de controle e verificação do cumprimento dos contratos, e, fiscalização financeira de serviços terceirizados ligados à UNINFRA.
A seguir, segue a tabela comparativa das despesas com os
principais contratos.

Outra ação relevante foi a de criar áreas de convivência

TABELA 52 – COMPARATIVO DE DESPESAS COM OS PRINCIPAIS CONTRATOS – 2008-2010 (EM REAIS)
OBJETO DO CONTRATO

2008

2009

2010

3.039.989,19

3.031.930,81

3.405.580,63

164.003,83

773.233,13

1.017.753,01

3.342.022,55

3.793.997,63

3.821.125,68

82.449,36

134.517,80

331.868,93

792.473,53

1.406.908,52

1.482.657,92

1.580.721,52

1.692.775,98

1.903.547,94

Água e Esgoto

135.510,55

148.428,12

82.105,11

Telefonia Local

336.241,44

345.052,47

254.442,04

Telefonia Longa Distância

134.313,12

62.117,02

63.578,52

Telefonia Móvel

12.761,09

17.561,82

4.307,88

Central Telefônica

19.057,83

131.723,03

208.051,28

Manutenção de Elevadores

11.112,26

9.909,22

8.844,78

123.419,06

130.128,55

156.703,54

-

16.100,29

10.965,40

51.012,00

204.626,16

419.948,46

Transporte dos Docentes (SSA/UEFS/SSA)

513.692,86

547.182,34

474.823,16

Viagens de Campo

247.751,20

276.032,13

198.294,98

64.557,35

57.695,01

47.136,23

Manutenção de Veículos a Diesel

157.048,90

209.668,39

189.117,30

Consumo de Combustíveis

145.464,49

254.316,47

326.530,43

10.953.602,13

13.243.904,89

14.407.383,22

Conservação e Limpeza
Suporte Operacional de Prédios Públicos
Segurança Patrimonial
Copa e Cozinha
Manutenção Predial
Energia Elétrica

Manutenção de Ar Condicionado e Câmaras Frias
Coleta de Resíduos Químicos, Biológicos e Infectantes
Transporte dos Servidores Técnico-Administrativos

Manutenção Veículos Álcool e Gasolina

TOTAL
Fonte: UEFS/UIS, 2011.

A Prefeitura do Campus atuou em todas as unidades,
inclusive extra-campus, tendo como uma das metas o atendimento às necessidades dos usuários e a satisfação no que
tange o atendimento, e os serviços de manutenção. Nesse
aspecto, solicitações de todos os setores da comunidade universitária e externa levaram esta Unidade a tornar-se um setor
de extrema relevância, no sentindo de viabilizar as demandas
institucionais, sejam elas administrativas ou acadêmicas.

para a implantação e implementação de políticas de aquisição
de veículos anualmente. Como resultado dessa política em
2007, a UEFS adquiriu 5 veículos; em 2008, 7; já em 2009,
apesar da meta programada para 10, apenas 1 foi adquirido;
e no término de 2010 foram incorporados ao patrimônio da
UEFS, mais 2 carros com capacidade para transporte de 15
passageiros.
Outra ação importante foi a construção de uma Oficina de
Manutenção corretiva e preventiva para pequenos reparos, o
que melhorou significativamente a frota.

Na Gestão da frota de Veículos, a meta principal da Gestão 2007-2011 foi a elaboração de estudos e levantamentos
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IMPRENSA UNIVERSITÁRIA

TABELA 53 – MAPA COMPARATIVO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES IU, 2007-2011
CÓPIAS

ANO

A Imprensa Universitária – IU é um órgão suplementar da Reitoria, cuja função está voltada para a prestação
de serviços de reprografia e editoração gráfica de materiais
diversos para as atividades acadêmicas, extensionistas e de
assistência estudantil e administrativa. Os serviços executados na IU envolvem a arte final e impressão de livros,
da Revista+Geografia, de jornais dos alunos dos diversos
cursos, dos cadernos ou manuais dos Colegiados de Cursos,
convites de diversos eventos, cartazes, folders, certificados,
entre outros, além de alguns documentos do ProSel e ProSel Especial, entre outras iniciativas, que viabilizam a difusão do conhecimento/atividade produzidos na UEFS.

P&B

COR

2007

3.958.000

227.190

2008

7.258.191

601.918

2009

5.625.403

387.536

2010

6.979.600

464.706

2011*

1.751.595

182.256

Fonte: UEFS/IU, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011

Ao longo dos últimos quatro anos, novos equipamentos
de alta tecnologia foram incorporados ao patrimônio da Imprensa Universitária. Tais equipamentos têm possibilitado a
prestação de serviços em escala de produção gráfica, tendo
como resultados a diminuição dos custos para a Instituição,
a partir da redução de trabalhos encaminhados às gráficas
particulares, como também a geração de recursos.
A Tabela 53, ao lado, apresenta o quantitativo de cópias
realizadas pela Imprensa Gráfica, incluídas as reproduções
ou impressões, coloridas e preto e branco (PB), entre os
anos de 2007 e 2011.

FS EDITORA

Com a inclusão no PPA 2007-2011 do Projeto de implementação da Editora Universitária da UEFS, foram alocados
recursos que possibilitaram o início de suas atividades. Desde
então, tramitaram nas instâncias da Editora Universitária um
número expressivo de originais, resultando em publicações
de livros em diferentes áreas de conheTABELA 54 – COMPARATIVO DE PUBLICAÇÕES UEFS EDITORA E SUA COMERCIALIZAcimento. O Conselho Editorial da UEFS ÇÃO – 2007-2011.
Editora prioriza a publicação de obras
NÚMERO DE LIVROS PUBLICADOS
ÁREA DE CONHECIoriginais de caráter técnico-científico e
MENTO
2007*
2008
2009
2010
2011**
cultural, resultantes da produção científica de autores com vínculo institucional.
Em 2010, tramitaram 26 originais
de obras, tendo sido publicados 10
livros. Em 2011, por meio de edital a
UEFS Editora recebeu um total de 28
originais, os quais estão em processo
de análise editorial.
A tabela ao lado apresenta um
comparativo de editoração e publicações realizadas pela UEFS Editora, bem
como informações a respeito de livros
comercializados desde o início de suas
atividades.

Ciências Humanas

2

1

1

7

-

Letras e Linguística

2

-

5

2

-

Biologia

-

-

-

-

1

Saúde

-

-

-

1

1

Educação

-

-

1

-

-

TOTAL

4

1

7

10

2

Livros comercializados

-

404

618

918

14

Valor Bruto das vendas
(R$)

20.217,57

15.106,30

19.737,27

10.924,80

11.234,87

Valor Líquido das
vendas – IES (R$)

16.798,47

11.173,40

12.737,27

2.407,85

3.341,98

Valor Líquido – UEFS
(R$)

3.419,12

3.932,90

6.534,27

8.516,95

7.892,89

Fonte: UEFS Editora
* Refere-se apenas à editoração de livros (inclusive em co-edição com a Edufba e a Hucitec)
** Dados atualizados até abril de 2011.
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DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INFORMATIZAÇÃO DA UEFS

jeto de modernização da infra-estrutura de rede da UEFS passou a ser uma das prioridades desta gestão. Para a consecução
deste projeto foram captados, junto à Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC), recursos na
ordem de R$1.000.000,00.
Para atender às expectativas de criação de redes acadêmicas regionais, na Bahia, a exemplo da Rede Metropolitana
de Salvador ligada à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –
RNP, o projeto previa a renovação da infra-estrutura da rede
da UEFS, por meio da troca dos seus principais ativos e, principalmente, dos seus links de comunicação, ampliando suas
velocidades, através de uma atualização tecnológica, dinamizando as atividades acadêmicas e de pesquisa.
A gestão 2007-2011 priorizou investimentos na área de
TI, considerado de fundamental importância para a rede de
informática. Na Tabela 55, a seguir, são apresentados os investimentos realizados nessa área.

No ano de 2007, quando o Estado da Bahia buscava se
firmar como um pólo de desenvolvimento tecnológico nacional, a rede UEFS contemplava uma posição estratégica
para um conjunto de órgãos, unidades de pesquisa e desenvolvimento espalhadas pelo interior do território baiano,
constituindo-se, de fato, em um instrumento único de acesso
à informação para a região do semi-árido. O vertiginoso aumento de recursos computacionais, disponibilizados tanto no
campus quanto nas unidades extra-campus, e as necessidades
quanto ao uso de novas tecnologias (Voz sobre IP, Educação
à Distância, Ambiente Multimídia e Geotecnologias, dentre
as mais importantes) exigiram que as bandas disponíveis para
comunicação crescessem, proporcionalmente, às demandas
requeridas pela comunidade acadêmica. Dessa forma, o pro-

TABELA 55 – INVESTIMENTOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 2007-2010 (EM REAIS)
ANO

DESCRIÇÃO

2007

Equipamentos

2. 326.515,00

Cursos de Capacitação
Pontos de Rede

2008

2009

1.080.925,44

2010

896.082,95

878.283,10

6.540,00

5.580,00

-

399,00

61.980,00

81.681,60

101.306,40

98.919,50

Laboratórios de Informática Reequipados

107.000,00

-

-

-

Aumento do Link da Rede Governo / Link UEFS – RNP

136.709,76

161.809,92

569.809,68

590.479,32

Licença de Software

701,20

32.368,44

31.037,95

1.950,00

50.000,00

79.200,00

84.000,00

2.952,44

Instalação de internet banda larga em áreas externas

2.392,00

3.232,00

3.232,00

3.232,00

Instalação da Rádio Web da UEFS

2.150,00

-

-

-

2.693.987,96

1.444.797,40

1.685.468,98

1.576.215,36

Reestruturação de servidores e reformulação de regras de segurança

TOTAL
Fonte: UEFS/AEI, 2011.

de projetos como o da “Fábrica de Software”, dentre outros.
O Quadro 01, a seguir, apresenta a relação dos desenvolvimentos e suportes a sistemas realizados no período em questão.

Ainda durante a Gestão 2007-2011 constatou-se uma
grande demanda relacionada à área de software. Neste sentido, buscou-se parcerias com professores e estudantes do Curso de Engenharia de Computação, a exemplo do surgimento

QUADRO 01 – DESENVOLVIMENTO E SUPORTE A SISTEMAS – 2010-2011
DESCRIÇÃO

FINALIDADE

Sistema Acadêmico – SAGRES

Propiciar a gestão e o controle dos dados e informações acadêmicas, pertinentes aos docentes e discentes, no âmbito da graduação e pós-graduação.

Sistema de Planejamento Orçamentário – SPO

Dar suporte à realização das demandas orçamentárias pelas unidades acadêmicas e administrativas, além de compatibilizar e orçar, institucionalmente essa demanda.

Portal da UEFS

Desenvolver e manter a página web da UEFS, através da disponibilização de informações e
serviços para os usuários.

Sistema de Bibliotecas – Pergamum

Manter o sistema integrado de bibliotecas, disponível para consultas, reservas e outros serviços relacionados a todo o acervo bibliográfico cadastrado.

Sistema de Controle de Acesso ao R.U. – Bandejão

Controlar e contabilizar o acesso à refeição tipo bandejão, no que se refere às cotas estabelecidas para os estudantes.

Sistema de Controle de Vacina contra Hepatite
Sistema de Controle de Doação de Sangue

Desenvolver e aplicar rotinas de manutenção ao banco de dados para armazenamento das
informações dos usuários destes programas.

Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e
Dissertações

Manter e dar suporte tecnológico ao servidor de dados disponibilizado pelo IBICT.

Gerenciamento e Manutenção da Rede UEFS

Monitorar, manter e controlar o acesso de, aproximadamente, 2.000 computadores aos
diversos servidores e seus respectivos sistemas.

Gerenciamento e Manutenção do Sistema de
Correio Eletrônico

Cadastrar e manter, aproximadamente, 1.800 contas de e-mail dos três segmentos institucionais.

Fonte: UEFS/AEI, 2011.
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A partir de maio de 2007, foi implantada uma política de
reavaliação de todos os contratos vigentes na área de T.I., o
que permitiu a constatação da ineficiência de alguns, os quais
foram encerrados, bem como a adoção de uma política de
revisão e redução nos preços daqueles a serem renovados. Foram considerados os objetos e custos frente às reais necessidades e às constantes e crescentes demandas. Durante a Gestão
2007-2011 os contratos vigentes na área de T.I. totalizaram
R$ 4.577.854,44.

necessidades nos próprios setores acadêmicos.

As ações de melhoria da infraestrutura das transmissões
de vídeo-conferências, a partir do aumento do link da Rede
Governo, que passou de 256 Kbps, velocidade que também
era compartilhada para os sistemas oficiais do governo, para 1
Mbps, além da reestruturação da sala de estúdio, permitiram a
realização de diversos eventos, dando maior comodidade aos
usuários e fortalecendo o uso desta tecnologia que possibilita a realização de encontros virtuais com som e imagem em
tempo real e interatividade entre os participantes, através de
uma comunicação via Internet ou outro link de comunicação
de alto desempenho.

Fonte: UEFS/AEI, 2011.
* Em 2008, houve devolução de 150 microcomputadores alugados e de outros
inservíveis.
** Redução no número de laboratórios de informática em função da mudança
de metodologia de contagem, após inventário.

Após um ano de experiência com uma nova tecnologia
de T.I. disseminada, inicialmente, na BCJC, que permite a conexão de até 5 estações de trabalho a um microcomputador
com, no mínimo, 1GB de memória, através do compartilhamento do sistema Linux configurado de forma a permitir que
as referidas estações também acessem a rede UEFS, decidiu-se, em parceria com estudantes do Curso de Engenharia de
Computação, pela capacitação inicialmente de técnicos da
AEI e coordenadores de Laboratórios de Informática, no Curso de Gerenciamento de Sistema GNU-Linux (Nível Técnico).

Outra demanda latente era a ampliação, modernização e
melhoria do sistema de telefonia entre as unidades intra e extra- campus, alcançada pela implantação de um sistema de telefonia híbrida, permitindo a comunicação entre um sistema
analógico já existente e um sistema IP implantado.
Especificamente na área de TIC, identificou-se uma relação direta entre a Diretriz de Governo – Fortalecer a Base
Científica, Tecnológica e de Inovação e as Diretrizes da Gestão 2007-2011 – Excelência Acadêmica, Financiamento e
Gestão para a Sustentabilidade – na medida em que, se adotou uma política orçamentária transparente e participativa
fortalecida pela disponibilização de um sistema tecnológico
institucional em versão web, o Sistema de Planejamento Orçamentário – SPO, concebido pela ASPLAN e PROAD, e
desenvolvido com recursos do Tesouro pela AEI, permitindo
o planejamento para compra de materiais e serviços.

Durante a gestão 2007-2011, foi posta em prática uma
política de racionalização, em função do custo e da cota contratual para a instalação de pontos de rede, que é mais uma
das atividades terceirizadas considerando seu caráter técnico
e operacional. A análise destas demandas é de responsabilidade exclusiva da Gerência de Suporte, considerada como setor
tecnicamente competente para esta finalidade na estrutura
funcional da AEI, que na medida do possível, tem buscado
soluções alternativas quanto à racionalização, a exemplo da
instalação de pontos de acesso à rede sem fio, que tem reduzido consideravelmente o custo de instalação de pontos de
rede convencionais.

Os Laboratórios de Informática foram historicamente
estruturados para atenderem as necessidades específicas de
cada curso no que se refere à área didático-pedagógica, como
também para as atividades individuais dos discentes ligados
a pesquisas e realização de trabalhos acadêmicos. Com essa
política houve um avanço no número de laboratórios implantados e consequente aumento de problemas de ordem
operacional, trazendo um elevado custo X benefício para a
Instituição.

A rede UEFS é composta por 22 Km de fibras ópticas na
forma de topologia tipo estrela que são disponibilizadas a
partir de um switch central network, chassis multilayer gigabit eternet com 24 (vinte e quatro) “portas” ópticas g-bic e
60 portas ethernet 10/100/1000 base-x, conectando-se a 166
(cento e seis) switchs de borda com 2 (duas) portas g-bic e 24
(vinte e quatro) portas ethernet 10/100/1000 base-x. A instalação destes novos equipamentos possibilitou um aumento da
velocidade de tráfego na rede de 100 Mbps para 1.000 Mpbs
e consequentemente a implantação de um sistema híbrido de
telefonia que integra a tecnologia IP e analógica, possibilitando redução de custos em telefonia.

Nesse sentido, foram avaliadas diversas tecnologias chegandose, finalmente, a um consenso quanto à adoção de uma
solução que, após a avaliação de sua complexidade técnica,
desempenho, custo de aquisição e manutenção, foi considerada a mais efetiva, justificando assim o investimento. Os referidos equipamentos se encontram em fase de configuração e
instalação, possibilitando o remanejamento dos microcomputadores anteriormente instalados para o suprimento de outras

A UEFS fez gestão junto a RNP para ampliação do link da
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Internet de 4 Mbps para 34 Mbps. Trata-se de um aumento
significativo para uma demanda reprimida, possibilitando que
os usuários consigam navegar com mais rapidez.
O Portal Uefs foi desenvolvido com software livre, tecnologia empregada na construção de portais coorporativos e que
prioriza a hierarquia de informações, disponibilizando fácil
visualização e localização de conteúdos através do recurso da
busca. Também é utilizado o recurso de ampliação e redução
da fonte (destinada principalmente a pessoas com deficiência
visual), redimensionamento do espaço do conteúdo, formatação específica para impressão e envio de mensagens por
e-mail.
Uma outra ação foi a instalação de quatro pontos de acesso a rede sem fio em áreas externas localizadas nas proximidades da Reitoria, Biblioteca Central, Cantina do Módulo 3 e
Cantina do Módulo 5. Com isso, o usuário pode se conectar
à internet, bastando apenas acessar a rede identificada com
“UEFS
hotspot”.
Estes pontos foram configurados
de forma a permitir acessos a sites
que independem
de liberação pela
Assessoria de Informática, sem contudo deixarem de ser
monitorados.

Estatuinte, que posteriormente foi apreciada pelos três
segmentos e acordada a metodologia e o cronograma do
processo.
A proposta de Regimento da Estatuinte foi discutida e
aprovada pelo Conselho Superior da Universidade (CONSU).
O referido Regimento, prevê a formação de uma Comissão
Geral, composta por 24 representantes, sendo 12 titulares e
12 suplentes de cada uma das três categorias a qual elegeu
entre seus pares uma Mesa Diretora. A partir daí, foram
compostas seis sub-comissões temáticas (Da Universidade,
Princípios e Finalidades; A Comunidade Universitária e o
Processo Eleitoral; Estrutura Administrativa; do Patrimônio,
Recursos e Regime Financeiro; Ensino, Pesquisa e Extensão;
das Disposições Gerais e Transitórias). O Regimento também
prevê que o Estatuto da UEFS será aprovado num Congresso
Estatuinte, formado por 50 representantes de cada uma das
categorias da UEFS, e, posteriormente homologado pelo
CONSU.
A Comissão Geral organizou alguns debates visando envolver e esclarecer a comunidade sobre pontos polêmicos do
Estatuto. Em maio de 2010, a Comissão Geral da Estatuinte
concluiu a proposta preliminar de Estatuto da UEFS e a encaminhou para discussão pela comunidade. O caderno, que
foi todo produzido pela comissão Geral Estatuinte, contém
36 páginas e foi amplamente divulgado (versão impressa e
eletronicamente) entre a comunidade universitária e a comunidade externa, a exemplo do Sindicato dos Bancários, Associações Comunitárias, Câmara Municipal de Feira, Secretaria
de Educação do Município, Prefeitura de Feira e Direc 02). A
Comissão Geral determinou um prazo de 60 dias para que as
contribuições fossem encaminhadas.
No ano de 2010, a Comissão Geral teve um avanço significativo no processo Estatuinte da UEFS. Em 2011, a comissão
teve muitas dificuldade para obter quorum nas reuniões, não
sendo possível concluir a proposta do Estatuto para submeter ao Congresso Estatuinte. Já foram discutidos os capítulos
I(“Dos órgãos em geral”) e II (“Dos órgãos deliberativos superiores”) e, iniciado o capítulo III (“Dos órgãos administrativos
adstritos”). Há um entendimento, por parte da Comissão Geral da necessidade de um esforço concentrado, no sentido de
dar celeridade ao processo. A expectativa é que o Congresso
Estatuinte seja convocado para o início do segundo semestre
de 2012.
O processo de formulação da proposta de Estatuto para
a UEFS, buscando envolver a comunidade interna e externa,
conforme esperado, tem demonstrado o quanto é desafiador,
mas se justifica, na medida em que certamente contribuirá
para a consolidação das práticas democráticas e transparentes,
tão caras a essa universidade. O que se busca com esse
processo é que seus novos Estatuto e Regimento da UEFS
expressem toda a sua história, sua competência acumulada
e consolidem os princípios de democracia, autonomia,
excelência acadêmica, além do projeto de uma universidade
socialmente referenciada.

PROCESSO ESTATUINTE NA UEFS
O Estatuto da UEFS foi instituído desde a sua instalação,
em 1976, baseado na Reforma Universitária implementada à
época da ditadura militar e da lei 5.540/68. Ao longo dos 35
anos de funcionamento muitas alterações foram feitas, a partir
de resoluções aprovadas pelo Conselho Superior Universitário (CONSU). Tantas foram as alterações circunstanciais, sem
que houvesse uma ampla discussão e sistematização de tais
alterações, que o Estatuto se configura numa espécie de “colcha de retalhos”. O crescimento da Universidade e o atual
contexto político e social justificam uma revisão sistemática
dos instrumentos normativos da UEFS. Por outro lado, considerando que o Estatuto define sua estruturação institucional, o
seu funcionamento, a quem cabe as decisões e de que forma
podem ser tomadas, esta revisão pressupõe, necessariamente,
a participação dos sujeitos que nela atuam, direta ou indiretamente.
Atenta à necessidade de revisão sistemática do Estatuto
e Regimento Geral da UEFS, a reitoria possibilitou o
deslanchamento do processo Estatuinte. Este processo
pressupõe o envolvimento da comunidade interna e externa.
Assim, foi nomeada, em 2007, uma Comissão Tripartite
(dois representantes do DCE, do SINTEST e da ADUFS), sob
a Coordenação do então Vice-reitor Professor Washington
Moura, para elaborar uma proposta de Regimento da

84

4. VALORIZAÇÃO DOS
SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS
E DOCENTES

Política permanente de gestão de pessoas,
orientada para a valorização dos servidores e
para a defesa das carreiras técnica-administrativa e docente...
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AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS

dos docentes foi a CONSEPE 145/2008, que definiu normas e
critérios para a promoção na carreira do Magistério Superior
dos Docentes do quadro efetivo da UEFS da classe de Titular
B para Pleno, conforme já era previsto no Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia.

Por entender a relevância do trabalho dos servidores da
UEFS, sejam eles técnicos ou professores, a gestão se empenhou em desenvolver atividades que trouxessem reconhecida
valorização às carreiras. Algumas ações, inclusive de âmbito
externo, foram realizadas e com o apoio da Assessoria Técnica de Recursos Humanos os resultados foram alcançados.

Na qualificação do corpo técnico-administrativo da UEFS,
a ATRH implementou e desenvolveu ações estratégicas a partir da capacitação em duas grandes áreas: 1) Humana (comportamental); 2) Política (técnica). A primeira com enfoque
na promoção da melhoria da qualidade das relações intra e
interpessoais, e a segunda visando à melhoria das atividades
táticas e operacionais, levando em conta as especificidades de
uma Universidade Pública.

A ATRH, desde 2007, focou suas atividades na diretriz da
gestão de Valorização dos Servidores Técnico-Administrativos
e Docentes, com a implementação de ações estratégicas ligadas aos servidores técnico-administrativos, a saber: demandas
de ingresso de novos servidores, a reestruturação do plano de
cargos e salários e enquadramento funcional; e ações relacionadas à oferta de atividades de capacitação.

TABELA 56 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CAPACITAÇÕES DOS
TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DA UEFS – 2007-2011
ANO

A gestão fez constantes interferências junto ao Governo do Estado, para assegurar as conquistas dos servidores, a
exemplo da garantia dos enquadramentos nos Planos de Carreira. Outro elemento importante é a perspectiva de criação
e implantação da Política de Recursos Humanos da UEFS
conforme previsto, no PDG – Plano de Desenvolvimento da
Gestão.

CURSOS / OUTRAS
AÇÕES

2007
2008
2009
2010

CAPACITADOS
321

Cursos Internos e
Externos

2011

1.003
370
103
271*

TOTAL

2.068

Fonte: UEFS / ATRH, 2011.
* Dados atualizados até abril de 2011.

Diversas atividades de capacitação foram desenvolvidas
pela ATRH para os servidores técnicos-administrativos e docentes. A participação em cursos, seminários e congressos,
dentro e fora do país, o convênio com o SENAI, iniciado em
2008 e finalizado em junho de 2009, entre outras atividades,
proporcionaram ao quadro técnico a chave de crescimento na
carreira, através das certificações obtidas para o processo de
enquadramento aprovado pela Lei nº 11.375/09.

A terceirização do transporte ���������������������������
de servidores da UEFS através da contratação, por processo licitatório, de empresa especializada, trouxe maior conforto e comodidade para os usuários, que agora dispõem de veículos com maior capacidade de
passageiros, mais confortáveis, e com ar-condicionado. Além
disso, foram incluídos novos pontos de parada nos roteiros.
Em outubro e novembro de 2007, a UEFS convocou os
candidatos remanescentes aprovados no concurso público de
2005. Foram empossados 76 técnicos e 7 analistas universitários, além de 17 auxiliares administrativos.

No que concerne à reestruturação do plano de cargos
e salários, a ATRH atuou em conjunto com o sindicato da
categoria dos servidores técnico-administrativos – SINTEST,
através da participação na mesa permanente de negociação,
implantada pelo governo do Estado da Bahia.

Em 2008, a UEFS realizou um Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal em Regime Especial de
Direito Administrativo (REDA). Foram oferecidas 108 vagas
para Técnico de Nível Médio e Técnico de Nível Superior
em diversas áreas: motorista para trator, motorista classe D,
técnico de laboratório, assistente de patrimônio, assistente de
áudio visual, assistente de biblioteca, assistente de almoxarifado, educadora para creche, auxiliar de enfermagem para
creche, técnico para manutenção de aparelhos eletrônicos,
locutor para TVU, fotógrafo, lactarista para a creche, atendente de consultório dentário, tratador de animais, administrador,
analista de sistemas, arquiteto, bibliotecário, engenheiro civil,
jornalista, engenheiro de segurança do trabalho, nutricionista
e médico psiquiatra.

Além disso, ������������������������������������������
outra forma de apoio à capacitação de professores e técnicos, são as concessões de bolsas institucionais
para a realização de cursos de pós-graduação, diárias e passagens para participação em cursos e eventos, com critérios
de avaliação, bem como mecanismos de controle dessas informações. Dessa forma, a concessão de diárias e passagens
para professores e servidores técnico-administrativos aumentou em média 800% entre 2007 e 2010.
Importante destacar a correção nos valores e o aumento
do número de bolsas do Programa de Apoio à Capacitação
Docente e Técnica - PACDT, que passaram a equivaler a 90%
dos valores das bolsas CAPES, através da Resolução CONSAD
06/10.

A reposição parcial das saídas no quadro efetivo de servidores técnicos ocorreu com a realização do Concurso Público
realizado em junho de 2010.

Uma outra Resolução que teve impacto positivo na vida
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A realização do concurso foi atrelada a um Termo de
Compromisso elaborado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia - SEC e pela SAEB em que as nomeações dos
candidatos aprovados no Concurso estavam relacionadas às
rescisões de contratos de 06 Analistas e 35 Técnicos anteriormente contratados sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.

TABELA 59 – QUANTIDADE DE SERVIDORES TÉCNICOS EFETIVOS, POR ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – 2007-2010

TÉCNICOS
UNIVERSITÁRIOS

1ª

27

12

2ª

-

26

3ª

2

5

4ª

28

29

5ª

1

15

6ª

2

4

TOTAL

60

91

2009

2010

163
330
50
543

158
313
48
519

183
303
41
527

CARGA HORÁRIA

2007

2008

2009

2010

20 horas

25

22

22

26

40 horas

354

331

341

372

Dedicação Exclusiva

388

393

406

439

TOTAL

767

746

769

837

Fonte: UEFS / Setor Pessoal, 2011.

TABELA 61 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DOCENTES EFETIVOS, POR TITULAÇÃO – 2007-2010
TITULAÇÃO

2007

2008

2009

2010

Graduados
Especialistas
Mestres
Doutores

18
125
346
278

16
110
336
284

15
119
347
288

13
114
365
345

TOTAL

767

746

769

837

Fonte: UEFS / Setor Pessoal, 2011.

Fonte: UEFS / ATRH, 2011.

TABELA 62 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DOCENTES, POR
VÍNCULO FUNCIONAL – 2007-2010

As tabelas, a seguir, apresentam a evolução no quadro dos
servidores da UEFS (técnico-administrativos e docentes), distribuídos por vínculo e enquadramento funcional, regime de
trabalho e titulação.

VÍNCULO
Efetivos

2007
571

2008
543

2009
519

2010
527

Sem Vínculo

94

REDA

12

87

86

83

12

108

TOTAL

677

92

642

713

702

2007

2008

2009

767

746

769

837

89

134

143

111

Substituto

TABELA 58 – QUANTIDADE DE SERVIDORES TÉCNICOS, POR
VÍNCULO FUNCIONAL – 2007-2010
VÍNCULO
Efetivos

2008

168
343
60
571

TABELA 60 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DOCENTES EFETIVOS, POR REGIME DE TRABALHO – 2007-2010

TABELA 57 – DEMONSTRATIVO DAS CONVOCAÇÕES DOS ANALISTAS E TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS – CONCURSO PÚBLICO
2010
ANALISTAS
UNIVERSITÁRIOS

2007

Nível Superior**
Nível Médio
Nível de Apoio
TOTAL

Fonte: UEFS / Setor Pessoal, 2011.
* Apenas Servidores Efetivos
** Incluído os 02 Procuradores Jurídicos

Mesmo com a convocação dos novos concursados, 27
analistas e 25 técnicos universitários, o número de servidores técnico-específicos ainda é pequeno, pois a reposição das
perdas ocorridas ao longo dos últimos seis anos foi parcial.

CONVOCAÇÕES

ESCOLARIDADE

2010

Visitante

28

42

40

23

TOTAL

884

922

952

971

Fonte: UEFS / Setor Pessoal, 2011.

A tabela, a seguir, apresenta o quantitativo dos docentes
da UEFS em capacitação em cursos de Pós-Graduação, inclusive no exterior no período compreendido entre os anos de
2007 e 2010. Os números ratificam a Política da Gestão em
estimular a qualificação dos seus docentes.

Fonte: UEFS / Setor Pessoal, 2011.

87

88

32

-

SUBTOTAL

32

-

29

3

230

201

59

45

31

66

D

-

-

-

-

D

5

5

2**

2

1

PhD

Docentes
afastados com
bolsa CAPES
Exterior

22

6

6

10

PhD

62

40

12

15

13

D

Docentes
Afastados sem
bolsa

9

2

3

4

M

11

2

2

-

D

Docentes
Afastados
sem Bolsa (já
usufruíram de
bolsa)

1

-

-

1

M

17

16

4

6

6

D

Docentes Afastados com Bolsa
(outras modalidades)

4

-

-

1

3

M

16

12

-

3

3

6

D

Docentes Cursando Pós-Graduação sem
Afastamento

1

-

-

1

M

4

3

-

1

2

D

7

3

2

2

M

83

76

30

25

21

D

Retornaram e
Docentes Curnão defendesando Pós-Graram tese
duação na UEFS
sem afastamento

460

123

124

119

94

TOTAL em capacitação

**Inclui Bolsa FAPESB

*As informações de 2007 não estão detalhadas no mesmo nível dos anos posteriores. Dessa forma, não foi possível distribuir de forma específica os afastados para capacitação em cada modalidade discriminada na Tabela acima. Sabe-se, no entanto
que no ano de 2007 19 docentes se encontravam afastados em realização de mestrado, 62 docentes em realização de doutorado e 4 docentes em pós-doutorado. Sem afastamento de suas atividades na UEFS, cursavam mestrado e doutorado,
respectivamente, 3 e 6 docentes.

Fonte: UEFS/PPPG/PROGRAD, 2011.

TOTAL

-

2010

2

-

2009

14

5

18

-

M

2008

D

19

M

2007*

MODALI-DADES

Docentes
Docentes
Afastados com Afastados com
Bolsa Integral Bolsa PACDT/
PICDT/CAPES
UEFS

TABELA 63 – DEMONSTRATIVO DA CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE – 2007-2011

5. ASSISTÊNCIA
			ESTUDANTIL E 				
					COMUNITÁRIA

Consolidar iniciativas que garantam
qualidade de condições de estudo e permanência para estudantes que ingressam, independente de sua classe social de origem...
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POLITICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

crescimento profissional e permitindo trocas de experiências
e fortalecimento entre as instituições.
Ratificando essa política de permanência, no exercício
de 2010, o investimento neste programa foi da ordem de R$
3.445 milhões e até abril de 2011 o orçamento previsto foi
de R$ 4.356 milhões, o que representa um incremento de R$
911 mil do orçamento de custeio em assistência estudantil em
relação ao ano anterior.

A busca da redução das desigualdades socioeconômicas
faz parte do processo de democratização da UEFS. Essa democratização não se pode concretizar apenas mediante o acesso
à educação superior gratuita. Torna-se, portanto, essencial
que se construam políticas amplas e efetivas que garantam a
permanência dos que nela ingressam, viabilizando igualdade
de oportunidades em todos os níveis. Nesse sentido, assegurar a continuidade do estudante na Instituição é uma das grandes preocupações da gestão atual.

INCENTIVOS ESTUDANTIS

Formulação do programa das bolsas oferecidas pela UEFS, pautado num
processo contínuo de acompanhamento e
avaliação das demandas estudantis e institucionais...

A UEFS possui atualmente uma política de acesso e
permanência estudantil voltada para estudantes oriundos de
grupos sociais historicamente excluídos. Entre os benefícios
oferecidos estão: moradia estudantil, bolsa alimentação,
creche, escola básica, serviço de atenção primária à saúde,
apoio psicológico e assistência jurídica.

Atualmente, a UEFS oferece ao alunado 713 Bolsas Institucionais e 694 Bolsas Interistitucionais, como forma de garantir a participação do estudante nas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e cultura.

Ainda como parte integrante dessa política, a UEFS
desenvolve o Programa de Concessão de Passagens
Terrestres, o que tem sido decisivo para a participação
de estudantes em Congressos, Seminários, Simpósios,
Encontros Regionais, Estaduais e Nacionais, possibilitando o

Abaixo, segue tabela com demonstrativo dos Programas
de Bolsas Institucionais e Interistitucionais, concedidas pela
UEFS.

TABELA 64 - INCENTIVOS ESTUDANTIS TOTAIS EM BOLSAS INSTITUCIONAIS E INTERISTITUCIONAIS CONCEDIDAS 2007-2011

BOLSAS INSTITUCIONAIS

MODALIDADE

2008

2009

2010

2011

Bolsa Arte e Cultura

30

30

35

35

35

Bolsa Auxílio Especial

65

65

65

78

98

Bolsa Estágio Acadêmico

85

85

85

101

101

Bolsa Extensão

80

80

80

94

114

Bolsa Intercâmbio

5

10

8

10

25

Bolsa Monitoria

70

76

90

90

90

Bolsa Probic/Uefs

140

140

140

161

161

-

16

16

24

34

Bolsa Pevic*
Bolsa Pibex Volunt.*

-

-

-

40

55

475

502

519

633

713

Bolsa Fapesb

100

100

100

115

120

Bolsa Ic/Junior

50

-

-

50

-

TOTAL

BOLSAS INTERINSTITUCIONAIS

2007

-

-

-

-

50

Bolsa PET/MEC

Bolsa Ic/Junior Ensino Médio

08

16

16

24

36

Bolsa PET/Saúde

4

08

08

12

160

Bolsa Pibid

-

-

116

116

116

39

49

89

102

102

-

-

-

10

10

Bolsa PIBIC CNPq
Bolsa PIBITI
Bolsa Pronera
Bolsa Topa
Bolsa Upt
TOTAL

12

-

-

-

-

-

20

17

10

10

198

97

102

86

90

411

290

448

525

694

Fonte: UEFS/AERI/CUCA/PROGRAD/PPPG/PROEX/UNDEC, abril de 2011.
*Programas de estágio voluntário.
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TABELA 66 – COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES NO SESU, 2007-2010
ESPECIALIDADES
Enfermagem
Ginecológico*

Em 2008, o SESU prestou 40.883 atendimentos à comunidade universitária, dentre consultas médicas, serviços de
enfermagem, serviços sociais e psicológicos. No mesmo ano,
o SESU passou a contar com atendimento na especialidade
Ginecologia, prestando, principalmente, orientações sobre as
doenças sexualmente transmissíveis, além do incremento de
novos atendimentos em Nutrição.

Médico

2008

2009

2010

24.804

27.071

24.367

5.021

Servidores
docentes

463

688

523

326

500

Servidores
Técnicos

7.230

4.146

3.564

4.375

668

29.428

19.238

26.648

24.719

500

56.756

48.876

57.806

53.787

6.689

Comunidade
Externa
TOTAL

-

86

198

381

3.415

4.610

4.137

4.112

38

-

202

233

533

1.282

670

624

Psicologia

1.248

607

337

305

Serviço Social

2.032

1.457

2.010

369

611

456

99

395

54.502

52.806

59.816

53.787

Objetivando garantir que os serviços prestados por empresas que exploram o ramo de alimentação no campus Universitário estejam dentro dos padrões de qualidade esperados,
a UEFS supervisiona e acompanha os contratos e os serviços
oferecidos por 04 Cantinas e 01 Restaurante terceirizado. A
participação de docentes e técnico-administrativos que fazem
parte da Comissão de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, bem como de bolsistas (remunerados) do Curso de Engenharia de Alimentos, tem sido decisiva neste processo, dando
o suporte técnico necessário para melhor avaliar a qualidade
dos produtos e serviços oferecidos.
Em novembro de 2007, foi promovido pelo Núcleo de
Empresas Juniores da UEFS (SINER Jr), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Ciclo
de Capacitação de Bares e Restaurantes e, por achar o evento de suma importância para os trabalhadores das cantinas e
do restaurante, foi solicitado pela UNDEC a disponibilização
de vagas para a participação desses profissionais no referido
evento.

TABELA 65 - COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS POR CATEGORIA NO SESU, 2007-2011
2007

47.368

CANTINAS E RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Em 2011, o SESU continua com o propósito de oferecer à
Comunidade Universitária um serviço de atenção primária à
saúde, buscando sempre a promoção, a prevenção e proteção
à saúde.

19.635

2010

52.163

Fonte: UEFS/UNDEC/SESU, 2011.
*Serviço oferecido a partir de 2008.
** Serviço não oferecido em 2008.
*** Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças Cardiovasculares.

Dentre as ações realizadas pelo SESU em 2010, destacamse a construção do Fluxograma Descritor do Serviço e a
III Feira de Saúde do SESU. A primeira trata-se de uma
ferramenta de estudo utilizada em unidades de saúde para o
levantamento e análise dos pontos fortes e fracos dos serviços
prestados. A segunda trata-se de um importante evento para
a comunidade universitária, pois durante sua realização
verificou-se uma multidisciplinaridade das áreas de saúde
em prol de proporcionar ações e educação em saúde para
todos os membros da comunidade universitária da UEFS ou
visitantes externos.

CLIENTE

2009

42.300

Ppidcv***

TOTAL

Estudantes

46.625

2008

Nutrição**

Sesu-Odonto

Ainda em 2008, no SESU, foi criada uma planilha de metas a serem cumpridas, sendo dividida em ações a serem realizadas, tempo para execução e público a que se destina. Essa
importante ferramenta possibilitou acompanhar a execução
dos principais projetos do SESU para 2008, bem como identificar algumas necessidades/prioridades para 2009.

ATENDIMENTOS
2007

2011*

Visando apoiar e proporcionar a melhoria contínua do padrão de qualidade e produtividade do setor de alimentação,
trazendo informações sobre a segurança alimentar e tópicos
necessários ao cumprimento da legislação que rege as empresas manipuladoras de produtos alimentícios, em novembro
de 2008 foi promovido o “I Seminário sobre Produção e Comercialização de Alimentos Seguros”, que teve como objetivo principal esclarecer a importância da produção de alimentos seguros, utilizando as Boas Práticas de Fabricação, tendo
como base a Resolução de Diretoria Colegiada 216/2004, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O público participante foi a comunidade universitária e feirense, especialmente os profissionais da área alimentícia.

Fonte: UEFS/UNDEC/SESU, 2011.
*Dados atualizados até março 2011.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO

As tabelas seguintes apresentam a evolução do número
de refeições disponibilizadas, o demonstrativo das refeições
servidas e os custos do Programa Institucional de Bolsa Alimentação entre os anos de 2007 e 2011.

Programa de alimentação para estudantes, pautado na implementação de
um restaurante universitário em sistema bandejão de
caráter popular, assegurando a qualidade nutricional,
atendimento satisfatório e
acessibilidade ao serviço...
O Programa Institucional de Bolsa Alimentação, criado em fevereiro de 2007, é destinado a subsidiar alimentação, integral e parcial,
para atender a categoria de estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação
e pós-graduação da UEFS. Quando foi implantado, em 2007, o Programa contava com um
total de 420 almoços subsidiados parcialmente. Esse número foi ampliado para 900 e 1.100

Diário Oficial do Estado da Bahia
Edição de 23 de outubro de 2007

nos anos 2009 e 2010, respectivamente.

TABELA 67 – EVOLUÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS DISPONIBILIZADAS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO
2007-2011
TIPO DE
REFEIÇÃO

2007
Café da
Manhã

Almoço

Integral

100

Parcial

--

2008

2009

Jantar

Café da
Manhã

Almoço

Jantar

Café da
Manhã

Almoço

100

100

262

262

262

262

420

80

200

700

200

200

2010
Jantar

Café da
Manhã

Almoço

262

262

262

900

200

250

2011*
Jantar

Café da
Manhã

Almoço

Jantar

262

262

262

262

262

1.100

300

250

1.100

300

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

TABELA 68 - DEMONSTRATIVO DE REFEIÇÕES SERVIDAS 2007-2011
TIPO DE REFEIÇÃO
Integral
Parcial
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011*

8.441

49.386

58.589

62.806

14.887

29.413

200.266

215.839

235.251

51.224

37.854

249.652

274.428

298.057

66.111

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.
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TABELA 69 – CUSTOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO-UNDEC – 2007-2011
CUSTOS EM R$

2007

2008

2009

2010

2011*

82.611,60

526.096.58

569.086,56

728.716,99

180.433,61

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril 2011.

APOIO AO SERVIDOR NÃO RESIDENTE EM FEIRA
DE SANTANA

TABELA 71 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA: AÇÕES E CONSULTAS-UNDEC – 2007-2011

Casa destinada a pernoite de servidores docentes da UEFS
sem residência fixa em Feira de Santana e que não possam
retornar para suas cidades de origem porque irão desenvolver
atividades na Instituição no dia seguinte. Tendo em vista a
ampliação das vagas, estendendo-as também aos servidores
técnico-administrativos, em janeiro de 2008, a UEFS, através
da UNDEC/CICOM, firmou contrato de locação de imóvel
residencial no Conjunto Habitacional Feira VI, passando a
Casa a funcionar em novas instalações e próximas ao campus
Universitário.

2008

2009

2010

2011*

Pernoites Eventuais

96

200

101

152

62

Pernoites Permanentes

648

1.044

529

1.176

96

TOTAL

744

1.244

630

1.328

158

2008

2009

2010

2011*

Servidores Técnicos

107

155

109

49

1

Servidores Docentes

28

35

12

4

-

-

-

-

15

-

Dependentes

14

85

19

4

2

TOTAL

149

275

140

72

3

Fonte: UEFS/UNDEC/Assistência Jurídica, 2011
* Dados atualizados até fevereiro de 2011

CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS
Redefinir as relações com a Escola
Básica...

CEB-CRECHE
O CEB-Creche desde 2007 passou por vários avanços,
principalmente no que diz respeito ao tratamento desse espaço como educativo, conforme prevê a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Entre os avanços destacam-se:

TABELA 70 – DEMONSTRATIVO DE PERNOITES-UNDEC, 20072011
2007

2007

Estudantes

Conforme demonstrativo de utilização, pode-se constatar
o número de pernoites eventuais e permanentes concedidos
a vários servidores durante o período compreendido entre
2007-2011, conforme Tabela 70, a seguir.

ANO/PERNOITES

CLIENTE

•

Substituição das Educadoras sem formação específica,
por educadoras selecionadas e contratadas através do
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA;

•

seleção pública e contratação de Nutricionista, Técnica
de Enfermagem e Lactarista, através do REDA;

•

ampliação do número de vagas para bolsistas (Bolsa estágio acadêmico e bolsa auxílio especial);

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

•

treinamento/formação em serviço para as educadoras nas
áreas de Educação Infantil e Saúde em grupos de estudos
quinzenais e nos dias interativos;

Proporciona aos servidores técnicos e docentes da UEFS
e aos seus dependentes, serviços jurídicos, atuando na defesa
de seus direitos, nas diversas varas judiciais. Durante o período de 2007 a 2011, foram realizadas análises de alguns processos ajuizados pelo setor, sendo constatada a possibilidade
de arquivamento de alguns destes, seja devido à finalidade
atingida, ou à falta de interesse da parte interessada em dar
continuidade à ação.

•

participação de educadoras e pessoal técnico-administrativo em Seminários e Congressos na área de Educação
Infantil e Nutrição;

•

reformulação das atribuições do técnico em enfermagem, acompanhamento e treinamento do mesmo;

•

promoção de maior segurança da equipe e das crianças
com delimitação do espaço físico (cercamento) da área
externa do CEB-Creche;

A Tabela 71 demonstra o quantitativo de atendimentos
realizados no período.

•

aquisição de recursos materiais como brinquedos para
o parque infantil, utensílios de cozinha, móveis para escritório e troca das cadeiras de alimentação dos bebês;

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.
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•

treinamento de manipuladores de alimentos e acompanhamento da produção de refeições por Nutricionista.

projeto pedagógico da Escola.
O CEB – Escola está experimentando os primeiros passos
rumo a uma Gestão Participativa. Essa experiência iniciou-se
em junho de 2009, com a primeira eleição direta para escolha
da equipe gestora.

Outro ponto que merece destaque foi a implantação, em
2010, do sistema de seleção e classificação, através do Serviço Social da UEFS, dos interessados para preenchimento de
vagas no CEB-Creche, de maneira transparente e através de
edital.

TABELA 73 – ALUNOS MATRICULADOS NO CEB–ESCOLA-UNDEC – 2007-2011

TABELA 72 – ALUNOS MATRICULADOS NO CEB–CRECHE, POR
CATEGORIA – 2007-2011
CATEGORIA

CLIENTE

2007

2008

2009

2010

2011*

Comunidade Externa

277

245

211

175

172

2007

2008

2009

2010

2011*

Filhos de Servidores
Técnicos da UEFS

36

41

49

37

51

Filhos de Servidores
Técnicos

82

80

48

55

52

Filhos de Servidores
Docentes da UEFS

15

14

14

13

19

Filhos de Servidores
Professores

-

-

10

8

5

Filhos de Estudante da
UEFS

14

18

12

15

11

Filhos de Estudantes
da UEFS

18

17

28

29

40

Filhos de Professor do
CEB/UEFS

-

2

2

2

1

Filhos de Professores
do CEB

-

-

5

8

5

65

75

65

79

82

Filhos de Funcionários
de Empresas Terceirizadas da UEFS

-

-

26

27

21

TOTAL

377

342

328

302

295

TOTAL

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB-Creche, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB-Escola, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

CEB-ESCOLA

TABELA 74 – ALUNOS MATRICULADOS NO CEB- ESCOLA CSU
– 2007-2011
CLIENTE

O CEB-Escola abrange a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental e funciona através de convênio entre a UEFS
e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. O CEB-Escola
oferece aproximadamente 800 vagas nos turnos matutino e
vespertino (grupos 4 e 5 até o 5º ano, em prédio próprio no
campus da UEFS, e do 6º ao 9º ano no Centro Social Urbano
Dr. Roberto Santos - Bairro Cidade Nova). A partir do ano
letivo de 2008, o acesso ao CEB-Escola somente se dá a partir
do critério de sorteio público.
A partir de 2007, a comunidade universitária passou a
participar mais efetivamente
das decisões voltadas para o
CEB. Nesse ano, a UNDEC
provocou a criação de uma
comissão composta por professores do Departamento
de Educação da UEFS para
atuar conjuntamente no Centro de Educação Básica da
UEFS. Além dessa ação, a
Coordenação Administrativa
promoveu discussões que resultaram na reformulação do
Termo de Convênio vigente, garantindo, entre outras questões, um número de alunos adequado à estrutura física e ao

Em 2009 o CEBUEFS atingiu
Ideb superior
ao da Rede
Municipal de
ensino no
âmbito nacional

2007

2008

2009

2010

2011*

Comunidade Externa

502

445

446

407

396

Filhos de Servidores
Técnicos

41

61

24

20

21

Filhos de Servidores
Professores

-

-

2

3

3

Filhos de Estudantes
da UEFS

-

13

19

13

16

Filhos de Professores
do CEB

-

-

3

3

1

Filhos de Funcionários
de Empresas Terceirizadas da UEFS

-

-

19

14

18

TOTAL

543

519

513

460

455

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB-Escola, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

TABELA 75 – TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO CEB-UNDEC – 2007-2011
CLIENTE
Educação Infantil
Ensino Fundamental
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011*

78

73

70

68

65

842

788

771

694

685

920

861

841

762

750

Fonte: UEFS/UNDEC/CEB-Escola, 2011.
*Dados atualizados até abril 2011.

O ano de 2009 foi marcado pelo avanço do IDEB, que é
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em
2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de
ensino e o seu crescimento está condicionado ao aprendiza-
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do do aluno. O índice é medido a cada dois anos e o objetivo
é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do
ensino em países desenvolvidos.

A UEFS por meio da Coordenação de Assuntos Estudantis
(CODAE) presta assistência estudantil, oferecendo apoio logístico, orientação e igualdade de oportunidades, baseada na
política de acesso e permanência da UEFS.

Como é possível verificar, no 5º ano após a queda do índice em 2007, conseguimos recuperá-lo em 2009, sendo este
o nosso maior índice alcançado, inclusive um pouco superior
ao de 2005. Já no 9º ano, o índice segue uma trajetória de
queda nessas três medições.

Dentro da área de atuação da CODAE, destacam-se o controle, acesso e fiscalização aos Programas de Estágios (obrigatórios e não obrigatórios), com a promoção de parcerias entre
a UEFS e os agentes de integração intra/extra campus e as empresas/instituições previamente conveniadas; fiscalização de
Programas de Bolsas Institucionais: Residências Universitária
(RESI) e Indígena (RI); Estágio Acadêmico; Auxílio Especial e
Alimentação. Desenvolve, ainda, com o apoio de outros órgãos/setores da Universidade, assistência técnica e financeira
às atividades acadêmicas, políticas, religiosas, esportivas e/ou
artístico-culturais estudantis.

No quadro geral do município de Feira de Santana, o
IDEB do CEB-UEFS configurou-se como o mais alto do grupo.
Nas tabelas 76 e 77 a seguir pode-se comparar a evolução
do IDEB da Rede Municipal no âmbito Nacional e do CEB/
UEFS
TABELA 76 - EVOLUÇÃO DO IDEB OBSERVADO NA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO NACIONAL
5º ANO

9º ANO

ANO

3,4

3,1

2005

4,0
4,4

3,4
3,6

2007
2009

TABELA 78 – DEMONSTRATIVO DE VAGAS OFERECIDAS POR
SEXO NAS RESIDÊNCIAS - UNDEC, 2007-2011
VAGAS OFERECIDAS RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

Fonte: www.mec.gov.br

SEXO

TABELA 77 – EVOLUÇÃO DO IDEB OBSERVADO NO CENTRO DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS - 2010
5º ANO

9º ANO

ANO

5.2

5.4

2005

4.7

4.3

2007

5.5

4.0

2009

2007

2008

2009

2010

2011*

Feminino

51

51

51

51

78

Masculino

51

51

51

51

78

102

102

102

102

156

TOTAL

VAGAS OCUPADAS RESIDÊNCIA INDÍGENA

Fonte: www.mec.gov.br

O CEB-UEFS conta com um convênio entre Prefeitura e
Universidade Estadual de Feira de Santana, que possibilita a
escola vantagens como acesso a recursos audiovisuais, a espaços para realização dos eventos escolares fora da escola
mais próximo dela, disponibilização da imprensa gráfica da
UEFS para produção de material didático, além de recursos
humanos para execução de atividades e de suporte ao funcionamento da escola.

Feminino

4

7

2

14

14

Masculino

5

2

3

7

7

TOTAL

9

9

5

21

21

TOTAL GERAL

111

111

107

123

177

Fonte: UEFS/UNDEC/CODAE, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011. Até setembro de 2010 a UEFS alugava
uma casa no Conjunto Feira VI para os residentes indígenas.

O projeto de moradia estudantil faz parte da política de
permanência que a UEFS vem implementando, sobretudo a

95

partir de 2007. A RESI foi ampliada e reformada, oferecendo hoje um total de 156 vagas, sendo 4 destas destinadas a
portadores de necessidades especiais. Em setembro de 2010
foi inaugurada a primeira residência Universitária Indígena da
Bahia, inicialmente com 21 vagas e projeto de ampliação já
aprovado para mais 26 vagas. Somando-se as vagas das duas
residências, a UEFS disponibiliza atualmente 177 vagas.

vem crescendo a cada ano e o Programa tem cumprido com
os objetivos propostos.
TABELA 79 – DEMONSTRATIVO DE PASSAGENS TERRESTRES
CONCEDIDAS A ESTUDANTES, SERVIDORES TÉCNICOS E SERVIDORES DOCENTES- 2007-2011
CLIENTE

2007

2008

2009

2010

2011*

1.639

1.845

1.741

2.243

288

Servidor Técnico

451

327

476

233

-

Servidor Docente

137

187

275

231

15

TOTAL

2.227

2.359

2.492

2.707

303

Estudantes

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

O trabalho do Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP),
possui caráter preventivo no sentido de procurar criar competências e habilidades para solução de problemas decorrentes
das dificuldades de aprendizagem, de relacionamentos e de
outros desafios que englobam a família, a escola, as relações
institucionais de modo geral.

A UNDEC/CODAE ainda é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de 199 bolsas, assim distribuídas:
101 Bolsas Estágio Acadêmico, ofertada para todos os estudantes de graduação da UEFS e 98 Bolsas Auxílio Especial,
ofertada exclusivamente para estudantes residentes.

TABELA 80 – DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS/AÇÕES SAP-UNDEC, 2007-2011
BENEFICIADOS

A seleção dos candidatos é feita pelos setores solicitantes
através de entrevista. No caso específico das bolsas destinadas aos residentes (Auxílio Especial), a seleção é feita também
pelos setores solicitantes em conjunto com o Serviço Social
da UEFS.

2007

2008

2009

2010

2011*

Estudantes

318

523

311

223

140

Servidor Técnico

28

14

49

158

15

Servidor Docente

Vale ressaltar que para as duas modalidades de bolsas,
são abertos editais, devidamente divulgados, para que todos
os interessados possam se inscrever.

-

4

267

39

-

CEB

68

-

15

71

65

UATI

67

-

48

78

89

Comunidade Externa

50

196

-

33

-

TOTAL

531

737

690

602

309

Fonte: UEFS/UNDEC/CICOM, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

SERVIÇO SOCIAL
A equipe técnica do Serviço Social atualmente é formada por três assistentes sociais e duas servidoras técnico-administrativas da UEFS com formação em Serviço Social. O
Serviço conta ainda com 09 estagiárias do curso de Serviço
Social, sendo 07 da Faculdade Nobre (FAN), 01 (UFRB) e 01
da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), para atender
a demanda do setor. Verifica-se que esta demanda teve um
crescimento significativo no ano de 2010, tendo em vista que
o Serviço Social intensificou as atividades voltadas à Comunidade Universitária (estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes), além de trabalhadores de empresas terceirizadas da UEFS e estudantes do CEB-Escola, acrescidas das
atividades de extensão.

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES

Dentre os programas de assistência estudantil está o Programa de Concessão de Passagens Terrestres, que tem como
objetivo implementar a participação de estudantes em Congressos, Seminários, Simpósios, Encontros Regionais, Estaduais e Nacionais. O apoio da UEFS/UNDEC tem sido decisivo
para a participação nesses eventos, através do fornecimento
de passagens terrestres, que ocasionalmente também se estende aos docentes e técnico-administrativo da Instituição.
Os dados a seguir mostram que a concessão de passagens
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PROJETO SAÚDE MENTAL EM FOCO

PROJETO MINHA CASA É UM INTERIOR SEM FIM...

Proposta de intervenção do Serviço Social na área de
Saúde Mental, visando demonstrar a importância de um programa voltado para esta questão, bem como proporcionar
à comunidade universitária momentos de reflexão sobre os
transtornos mentais; desmistificar a doença mental e capacitar
os profissionais inseridos nesta proposta de trabalho.

É um projeto de caráter interventivo que possibilita uma
ação voltada à assistência estudantil, junto à Residência Indígena da UEFS, que preconiza a permanência dos estudantes para ter acesso à educação superior de qualidade, bem
como construir uma interlocução do Serviço Social com os
residentes indígenas, proporcionando uma mudança na atual
realidade dos mesmos, a partir de seus direitos institucionais
e seu empoderamento, enquanto sujeito de direitos que são.

Considerando que o Serviço Social da UEFS atua na área
de educação, foi estabelecida uma parceria com o curso de
Serviço Social da UFRB, através da criação do Núcleo de Estudos em Serviço Social na Educação (NESSE), que visa ampliar
a discussão sobre o Serviço Social na Educação, sendo realizado também com esta parceria, o Curso de Extensão “Serviço Social na Educação: Desafios e Perspectivas”.

TABELA 81 – ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO SOCIAL-UNDEC, 2007-2011
ANO

ESTUDANTES

2007

SERVIDORES

COMUNIDADE

TOTAL

55

90

754

127

59

465

1.457

347

151

106

1.490

1.135

134

223

2.850

SERVIDORES TÉCNICOS

SERVIDORESPROFESSORES

499

110

2008

806

2009

886

2010

1.358

2011*

660

262

35

69

1.026

TOTAL

4.209

1.981

434

953

7.577

Fonte: UEFS/UNDEC/Serviço Social, 2011.
*Dados atualizados até abril de 2011.

TABELA 82 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO SESU/UEFS
BENEFICIADOS
ATIVIDADES/AÇÕES

PÚBLICO PARTICIPANTE

COMUNIDADE
INTERNA

COMUNIDADE
EXTERNA

TOTAL

Reunião NESSE

Assistentes Sociais e estudantes do curso de Serviço Social

25

6

31

Supervisão de Estágio Curricular

Estudantes do curso de Serviço Social

8

1

9

Curso Serviço Social na Educação:
Desafios e Perspectivas

Assistentes Sociais e estudantes do curso de Serviço Social

2

60

62

Projeto de Intervenção das Relações
Interpessoais (PIRI)

Residentes Universitários (RESI)

3

18

21

Projeto Minha Casa é um Interior
Sem Fim

Residentes Indígenas

73

16

89

111

101

212

TOTAL
Fonte: UEFS/UNDEC/Serviço Social, 2011.

colaboradores, criando novas perspectivas para estudantes,
professores, técnicos universitários, instituições conveniadas
e parceiros educacionais.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COOPERAÇÃO NACIONAL

A Assessoria Especial de Relações Institucionais
(AERI), tem como objetivo promover articulação e sinergia
intracampus e entre a UEFS e instituições e organismos
governamentais e não governamentais, para fomentar e
viabilizar as atividades e metas da gestão universitária. A
AERI vem ao longo da Gestão 2007-2011 fortalecendo e
estreitando o relacionamento entre a UEFS e seus grupos de

A AERI tem, como uma das suas atividades, promover a
cooperação com instituições e organismos nacionais, no sentido de consolidar e cumprir suas atribuições institucionais,
fomentando, destas forma, o crescimento da UEFS através do
fortalecimento de ações e laços de parceria.
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Nesta perspectiva, a AERI almeja consolidar seus convênios nacionais na expectativa de que as experiências existentes expandam-se, aprimorem-se e sejam referências para
a construção/manutenção de uma universidade democrática,
autônoma e competente.

QUADRO 02 – CONVÊNIOS NACIONAIS EM ANDAMENTO
INSTITUIÇÕES

OBJETO/OBJETIVO

Conselho Regional
de Medicina da
Bahia - CREMEB

Apoiar atividades relacionadas à pesquisa
e avaliação da estrutura de hospitais de Ensino no Estado da Bahia

Nestes termos, estão apresentados no Quadro 02, ao lado,
os convênios nacionais formados e em andamento, e de acordo com os Quadros 03 e 04, os convênios nacionais e internacionais respectivamente.

J.R. Araújo & Araújo
Ltda – Araújo/Inteligência Relacional

Desenvolver atividades de cooperação
acadêmicas e técnico-científica para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e
de extensão na área de saúde.

Ainda em 2010, iniciou-se entendimentos para a implantação de um Programa de Mobilidade entre as IES estaduais,
que deverá ser consolidado no exercício de 2011.

Jornal Folha do Norte

Cooperação técnica entre as partes para o
desenvolvimento de atividades de higienização, catalogação, organização, restauração e digitação do acervo permanente
de periódicos e do material iconográfico
cadastrados na Editora.

Fonte: UEFS/AERI, 2010

QUADRO 03 - CONVÊNIOS NACIONAIS VIGENTES
INSTITUIÇÕES

OBJETO/OBJETIVO

Sociedade Mineira de Cultura
com a interveniência da Pontifícia Universidade Católica – PUC

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

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio/Projeto Pró-Arribada

Implementar o projeto “Pro - Arribada” na região que compreende a costa Norte e do baixo Sul da Bahia,
incluindo a Área de Proteção Ambiental – APA Estadual da Plataforma Continental do Litoral Norte da
Bahia, denominada no Projeto como Região Alvo 02, no âmbito da carteira FAUNA BRASIL.

Instituto de Cooperação BelgoBrasileira para o Desenvolvimento Social – DISOPBRASIL

Realizar cursos de formação para dirigentes e lideranças organizacionais sociais e do poder público,
com vistas ao fortalecimento dos Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe, Portal do Sertão, Litoral Norte,
Agreste de Alagoinhas, Vale do Jacuípe, Piemonte Paraguassú, Piemonte Chapada, Recôncavo, Baixo
Sul e Nordeste II.

Academia de Educação de Feira
de Santana

Conjugar esforços para o desenvolvimento de ações de mútuo interesse nas áreas de ensino, pesquisa
e extensão.

BANCO REAL

Viabilizar a construção de um Espaço de Convivência na UEFS, com o objetivo de criar um local harmonioso de lazer.

Universidade Federal do Recôncavo Baiano

Estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica e acadêmica visando o apoio na realização de estudos e pesquisas, relacionadas com os cursos de Pós-Graduação, consultorias, conferências,
publicações, ministração de cursos e programas de treinamento e quaisquer outras atividades julgadas
de interesse ou de conveniência pelos partícipes.

Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado da Bahia – Fapesb

Projeto intitulado “Implantação do Sistema de Inovação da UEFS”, objetivando a criação do Núcleo de
Inovação Tecnológica – NIT

Associação Centro de Educação
Tecnológica do Estado da Bahia
- Asceteb

Termo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural com vistas à promoção de estudos e pesquisas; formação de recursos humanos; desenvolvimento de tecnologias alternativas; divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos; defesa, preservação e conservação do meio ambiente; promoção
do desenvolvimento sustentável; gestão sócio-ambiental; promoção do voluntariado nacional e internacional; experimentação de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção,
comércio, emprego e crédito.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI

Construção de uma colônia de robôs autônomos para reconhecimento, busca e inspeção
Aquisição, processamento e análise de dados espectroradiométricos de Plantas Nativas e cultivadas no
Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Jacobina

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

Cooperativa de Teatro para a
infância e juventude da Bahia

Conjugar esforços para o desenvolvimento de ações de mútuo interesse nas áreas de pesquisa, extensão,
cultura, arte e educação.

Instituto Uiraçu

Cooperação técnico-científico e cultural com vistas à promoção de estudos e pesquisas; formação de
recursos humanos; desenvolvimento de tecnologias alternativas; divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; defesa e preservação do meio ambiente, entre outros.

Fonte: UEFS/AERI
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

que contemplou ações desenvolvidas nos exercícios de 2009
e 2010.

A AERI é ainda responsável pela cooperação entre a UEFS
e as demais instituições de ensino, pesquisa e fomento à educação, no âmbito nacional e internacional, na área científica
e cultural.

Dentre os resultados significativos obtidos com essa missão, pode-se destacar:

Neste sentido, a cooperação internacional, promovida no
âmbito da AERI, é realizada em parceria com Universidades
e Organizações de outros países, por meio de programas que
possibilitam a transferência de conhecimentos, tecnologias e
o intercâmbio de experiências de sucesso, e se constitui em
um dos importantes instrumentos de suporte na consolidação
de uma política de internacionalização da UEFS, contribuindo igualmente na promoção do desenvolvimento nacional,
possibilitando mudanças significativas e duradouras.
Em 2010, a AERI continuou realizando ações neste sentido, com destaque para a missão realizada nos países da América Latina, Argentina e Chile, em instituições sugeridas por
docentes da UEFS. Esta missão constituiu um dos objetivos do



Apresentação com destaque da UEFS, até então desconhecida, às universidades visitadas.



Proposição de convênio marco de cooperação internacional com a Universidade de Buenos Aires - Argentina.



Manutenção de reciprocidade com a Universidade de
Buenos Aires, Universidade do Chile e da PUC de Valparaíso .



Realização de uma convocatória em conjunto, pelas
UEFS e pela Universidade Del Nordeste – Argentina, no
primeiro semestre de 2011, para a Mobilidade Estudantil,

Proposição de convênio com a Universidade do Chile.
A AERI desenvolve ações voltadas à manutenção dos convênios vigentes e com a inserção de novos canais de coopera

ção internacional, conforme Quadro 04, a seguir.

projeto de estruturação de Assessoria Internacional da UEFS,
apoiado pela FAPESB no Edital Assessorias Internacionais,
QUADRO 04 – CONVÊNIOS INTERNACIONAIS VIGENTES
INSTITUIÇÕES
Universidade Católica de Louvain – UCL

UNNE - Universidade Nacional do Nordeste Argentina

PAÍS

OBJETO/OBJETIVO

BELGICA

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

ARGENTINA

Fomentar o intercâmbio de informação sobre planos de estudo, programas
acadêmicos de graduação e pós-graduação, seminários, cursos de capacitação, redes de biblioteca, textos, teses e outros. Estabelecer cooperação
acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.

Universidade Camagüey

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

INSTITUTO “ALEJANDRO DE HUMBOLDT” - Centro nacional para a
Produção de animais em laboratório
(CENPALAB)

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

CUBA

UNAICC - União Nacional de Arquitetos
e Engenheiros da Construção de Cuba

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

Instituto de Investigações Fundamentais
em Agricultura Tropical

Fomentar o intercâmbio e o desenvolvimento acadêmico e científico

Universidade de Cantabria
Universidade de Carolina do Norte - Escola de Saúde Pública

ESPANHA

EUA

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

Universidade do Mississippi

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

Universidade de Artois

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

Universidade de Rennes 2
Universidade Pierre Merdès - Grenoble li

FRANÇA

Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente
Estabelecer cooperação acadêmico-científica, nas áreas da pesquisa, do ensino e da extensão, promovendo o intercâmbio discente e docente.
Continua
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Continuação
Universidade Veracruzana
MÉXICO

Desenvolver projetos conjuntos de pesquisa, ensino e difusão do conhecimento em temas relacionados com o setor agropecuário, florestal, pesqueiro e biológico.

Universidade Nacional Autônoma do
México

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

European University

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

Universidade Aberta de Lisboa

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

Universidade Autónoma de Lisboa - Ceu/
Ual

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

Universidade de Coimbra

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

Universidade de Évora
PORTUGAL

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

Universidade do Minho

Estabelecer cooperação acadêmico-científica, na área de Gestão e Direito
Ambiental.

Universidade Técnica de Lisboa

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

Instituto Politécnico de Bragança

Estimular a investigação conjunta de interesse comum e colaborar mutuamente para o desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas estejam interessadas.

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
(Ipca)

Estimular a investigação conjunta de interesse comum e colaborar mutuamente para o desenvolvimento da docência nas áreas em que ambas estejam interessadas.

Universidade dos Estudos de Florença

ITÁLIA

Proporcionar intercâmbio de estudantes, docentes e pesquisadores entre as
duas instituições.

Fonte: UEFS/AERI, 2010.

Entre suas atividades, a AERI desenvolve a promoção da
cooperação com instituições e organismos internacionais, no
sentido de consolidar e cumprir suas atribuições institucionais,
fomentando, desta forma, o crescimento da UEFS através do
fortalecimento de ações e laços de parceria.
Nesta perspectiva, a AERI almeja ampliar e consolidar
seus convênios internacionais na expectativa de que as experiências existentes expandam-se, aprimorem-se e sejam referências para a construção/manutenção de uma universidade
democrática, autônoma e competente.

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA
A AERI compreende a Cooperação Internacional como
relevante para a consolidação de uma universidade integrada
com os interesses globais e reconhece os principais desafios e
diretrizes a serem observados:




ÓRGÃOS FINANCIADORES

Com o objetivo de desenvolver ações de Cooperação
Internacional que subsidiem a comunidade acadêmica na
prospecção do conhecimento universal e fortalecimento no
processo de participação da UEFS no contexto global, promovendo a sua interação com organismos e instituições internacionais com a finalidade de gerir conhecimento de alto
nível e cidadãos com ampla capacidade científica, técnica e
crítica, a AERI conta, além dos recursos da própria UEFS, com
os recursos da FAPESB.

Cooperação acadêmica efetiva com universidades de
destaque do mundo;
Aumento do número de alunos em intercâmbio internacional;
Mobilidade bilateral de alunos de graduação.

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

MOBILIDADE ESTUDANTIL

Para tanto, vem participando de Editais, obtendo financiamento em projetos aprovados.
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A UEFS e a AERI compreendem a mobilidade estudantil

e docente como uma oportunidade significativa para
troca de experiências acadêmicas e de integração aos
diversos contextos e cenários mundiais, proporcionando
aos participantes uma visão mais abrangente das diferentes
realidades de outros países. No exercício de 2009 e 2010
foram efetivadas as atividades de mobilidade estudantil que
se apresentam na tabela que segue:

licitação de duplicação do número de bolsas ofertadas. Neste
sentido, para o Edital 01/2010, após solicitação de aumento
de bolsas, serão ofertadas 25 bolsas de intercâmbio para o
exercício de 2011.

TABELA 83 – MOBILIDADE ESTUDANTIL 2009-2010

Ademais, a AERI, em 2009, realizou o I Workshop Internacionalização Universitária, com o objetivo de propagar a
importância da internacionalização para a prática acadêmica.
Neste exercício de 2010, a AERI promoveu a 2ª edição do
evento, juntamente com uma Feira de Mobilidade Acadêmica, evento que reuniu agentes de fomento. O evento contou
ainda com a participação de estudantes da Universidade de
Coimbra e do IPCA que se encontram em intercâmbio nesta
Universidade, oportunidade em que apresentaram relatos de
experiência.

INSTITUIÇÃO

PAÍS

Nº
ESTUDANTES
2009

2010

Portugal

2

2

Universidade de Firenze

Itália

2

-

Universidade Católica de
Louvain

Bélgica

10

-

Universidade Técnica de Lisboa

Portugal

-

5

França

-

1

Universidade de Coimbra

Portugal

-

2

Universidade do Minho

Portugal

-

2

Universidade Nacional
Autônoma do México

México

-

1

14

13

Universidade de Évora

Universidade Pierre-Mendes
France – Grenoble

TOTAL

O crescimento destes números demonstra os avanços
rumo a uma cultura de internacionalização, fomentando deste modo, o acúmulo de novos conhecimentos e experiências.

Desta forma, a AERI vem, ao longo da gestão, cumprindo
seu objetivo: assessorar os docentes, discentes e os órgãos
administrativos da UEFS nas suas relações com organismos
nacionais e internacionais, em parceiras acadêmicas, convênios com agências de fomento, e no incentivo e promoção do
intercâmbio acadêmico.

Fonte: UEFS/AERI, 2010.

ATENDIMENTO A ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO EM INTERCÂMBIO

Como ações da AERI, a divulgação de oportunidades
de intercâmbio, o incentivo a participação e a abertura
de editais para mobilidade estudantil, oportunizam o
atendimento de estudantes, professores e pesquisadores
acerca de informações sobre instituições de ensino superior
internacional conveniadas.
No exercício de 2009, através da abertura dos editais 01
e 02/2009, ambos de mobilidade acadêmica e, no exercício
de 2010, os Editais 01, 02 e 03/2010, registrou-se uma
intensa demanda por informações e orientações de discentes
interessados em participar de programas de intercâmbio,
sendo 20 atendimentos em 2008, passando a 50 em 2009 e
chegando-se a 105 atendimentos em 2010.
Quanto ao incentivo estudantil, por meio da oferta de
bolsas, observamos que no ano de 2008 foram ofertadas
10 bolsas, em 2009, 08 bolsas e em 2010, 10 bolsas de
intercâmbio à comunidade estudantil.
Destaca-se ainda, com a abertura do Edital 01/2010, a participação/inscrição de 31 estudantes interessados em realizar
intercâmbio com as instituições de ensino conveniadas. Destes, 21 encontram-se aptos ao processo, o que motivou a so-

A AERI, criada em 2007 é, portanto, um setor muito recente na história da UEFS. Contudo, vem desenvolvendo ações
no estabelecimento de parcerias e convênios, no apoio aos
discentes em programas de intercâmbio, na recepção de representantes estrangeiros, na representação da UEFS em eventos que reunem organismos de cooperação nacional e internacional, na organização e apoio a eventos que fomentam o
diálogo constante com a comunidade interna e externa.
Além disso, cabe ressaltar que a AERI encontra-se empenhada em manter e ampliar atividades em consonância com
propostas do Plano de Gestão. Tais propostas identificam a
necessidade da UEFS em expandir suas relações, fortalecer e
solidificar os acordos já existentes, e incentivar a abertura de
novos projetos de cooperação.
Para o alcance destes objetivos, a Assessoria Especial de
Relações Institucionais vem buscando agir, reconhecendo
a comunidade acadêmica nacional e internacional como
sua principal interlocutora, além de estabelecer o diálogo
frequente com os setores produtivos.

APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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A captação de recursos é, atualmente, um dos maiores

desafios das universidades brasileiras. Neste sentido, a maior
parte dos projetos inseridos dentro de uma universidade surge dos ideais de colaboradores com
espírito empreendedor, que, identificando uma
necessidade em determinada área, começam a
mobilizar recursos e sua rede de contatos, para
construir um projeto, buscando resolver ou minimizar aquela demanda. A partir desta perspectiva, a UEFS, através desta Assessoria, objetiva
nortear estes empreendedores, sugerindo caminhos, indicando ferramentas, realizando contatos, visitas, reuniões e métodos de captação de
recursos mais eficientes, ampliando assim o potencial de cada projeto.

EVENTOS REALIZADOS

Durante a
gestão

2007 - 2011

Para divulgação Institucional, a AERI
elaborou cartilha de orientação aos Alunos
Intercambistas, Agendas UEFS, Banners
para o Workshop Internacionalização Universitária, além de criar e manter atualizado o site da Assessoria (http://aeri.uefs.br/).

A AERI tem como um dos seus objetivos, articular-se com instituições e organismos de cooperação e fomento, promovendo ações que visem à realização e ao
estabelecimento de cooperação científica e
cultural com organismos nacionais e internacionais, de interesse da UEFS, oportunizando à comunidade universitária o acesso
aos contatos com mecanismos de incentivo
ao ensino e à pesquisa. No exercício de
2010, foram realizados 4 eventos, com a
participação da comunidade acadêmica e comunidade externa, conforme Quadro 05, a seguir.

foram

concedidas

58 bolsas de

No exercício de 2010, as atividades da AERI
concentraram-se no incentivo a Mobilidade
Acadêmica, com o destacado crescimento no
número de alunos intercambistas, na captação,
acompanhamento e controle das emendas parlamentares, visando recursos adicionais de investimento para

intercâmbio

a UEFS e na elaboração de material para fins de divulgação
institucional.
QUADRO 05 – EVENTOS REALIZADOS PELA AERI - 2010
EVENTO

CARACTERÍSTICAS

REALIZAÇÃO

II Workshop Internacionalização
Universitária

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

outubro/2010

I Feira de Mobilidade Estudantil

Espaço coletivo de socialização de agentes de fomento e intercâmbio.

outubro/2010

Seminário sobre o Pré-Sal

Este evento teve como principal objetivo o debate sobre o importante e atual
tema da exploração e do marco regulatório aplicável às novas reservas da camada
Pré-Sal no Brasil, e suas consequências para o futuro das gerações de brasileiros.
A UEFS compreendeu a importância de esclarecer a sociedade, através de momentos como este, buscando informações confiáveis, que permitam enfrentar o
grande desafio da exploração dessa camada de forma sustentável.

janeiro/2010

Fonte: UEFS/AERI, 2010
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OUTRAS AÇÕES
RELEVANTES DA
GESTÃO 2007-2011

Dentre as diversas ações realizadas no quadriênio 2007-2011 aquelas de cunho
ambiental merecem destaque no período em questão, dentre elas as desenvolvidas
pela Equipe de Estudo e Educação Ambiental, aquelas relacionadas aos animais no
campus: sejam aqueles utilizados como recursos didáticos ou aqueles que por algum
motivo foram abandonados na UEFS. Ainda nesse particular inserem-se as ações que
dizem respeito à Unidade Experimental Horto Florestal, além do plantio de mudas
de árvores no campus da UEFS que sobremaneira contribuíram para a sua qualidade
ambiental.

Já as relações entre qualidade de vida, saúde e trabalho, além do favorecimento da
percepção crítica a respeito das relações entre o pensar, fazer e viver na terceira idade
foram destaques da Universidade Aberta à Terceira Idade – UATI.
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UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UATI

Em dezembro de 2007, o programa Universidade Aberta à Terceira Idade completou 15 anos de implantação, e comemorou, pois suas atividades
têm despertado a comunidade para as questões da terceira idade.
O III Simpósio do Idoso, realizado em 2008, buscou estreitar as relações entre qualidade de vida, saúde e trabalho, além de favorecer a percepção crítica a respeito das relações entre o pensar, fazer e viver na terceira
idade. O Simpósio do Idoso foi permeado de palestras, oficinas, comunicação oral, monografias e relato de experiências.
Com a participação de 682 idosos, em 2009, a UATI desenvolveu uma
série de atividades em alusão à Semana Nacional do Idoso, realizou o II
Jogos Olímpicos da Terceira Idade, no Parque Esportivo da Uefs e o “IV
Simpósio do Idoso: na Fluidez do Envelhecer”.
Em março de 2011, lançou editais para seleção de oficineiros, com
vagas para atividades de teatro, Coral Izabel Trindade (Regência e Iniciação
Musicial), yoga, artesanato e dança de salão, oficinas de hidroginástica,
treinamento de força, flexibilidade e alongamento, além de ginástica com
música.
Com todas essas ações, a Uati tem reforçado o objetivo de propiciar
às pessoas idosas a participação em atividades de caráter educativo, estimulando a prática consciente da cidadania e oferecendo espaços para o
exercício de livre expressão de potencialidades artístico-culturais.
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EQUIPE DE ESTUDO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

to dos Coletivos Educadores Ambientais do Lago de Pedra do
Cavalo; Participação no Projeto de Incubadoras Tecnológicas
de Cooperativas Populares, além de Participação no Movimento

Fruto de recomendações oriundas do I Seminário de Edu-

Ambiental da UEFS.

cação Ambiental, realizado em dezembro de 1990, no que diz
respeito a atuação da Universidade no manejo adequado do seu
lixo, uma vez que o mesmo era todo queimado, a Equipe de Estudo e Educação Ambiental (EEA/UEFS) surgiu com o objetivo
de implementar ações de Educação Ambiental na Universidade,
estendendo-se à Região de Feira de Santana. As ações da EEA,
dessa maneira, se solidificaram enquanto contexto interdisciplinar, contando com a presença de professores, estudantes e profissionais de diversas áreas de conhecimento como também um
diálogo de abrangência com diferentes órgãos da sociedade civil
organizada, do estado e academias. Assim, a EEA se consolida
como uma instância que viabiliza qualitativamente a trilogia ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade.
Nos grupos de pesquisa do CNPq tem-se cadastradas três linhas de pesquisa que contemplam as demandas interdisciplinares da EEA, são elas: Gestão e Saneamento Ambiental, Desenvolvimento de Tecnologias Apropriadas, Capacitação e Organização
Social. Tais linhas de pesquisa subsidiam a relação teoria/prática
trabalhada pela Equipe.
O curso de Pós-Graduação em Educação Ambiental para a
Sustentabilidade, iniciativa da EEA, tem seu eixo pedagógico centrado na implantação de um projeto de intervenção educacional
para a resolução de problemas sócio-ambientais.
Cada aluno do curso é orientado em sua atuação junto a diferentes grupos e instituições (comunidades rurais, bairros, escolas,
parques, ocupações sub-normais, universidades). Este aspecto do
curso potencializou em muito a extensão e pesquisa universitária
da UEFS, referenciada pelos princípios da educação ambiental,
inclusive ao longo do quadriênio 2007-2011.
No que diz respeito à extensão, destacam-se aquelas atividades realizadas junto a municípios, especialmente do semi-árido,
destacando-se: Compostagem de Resíduos Orgânicos; Curso de
Especialização em Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis; Apoio às Associações e Movimentos Sociais (catadores,
feirantes, escolas, famílias agrícolas, sindicatos e outros); Proje-

A caracterização dos resíduos sólidos no Campus da UEFS é
outra atividade salutar desenvolvida pela EEA e que tem por objetivo o monitoramento da coleta seletiva, subsidiando as ações
internas de educação ambiental, uma vez que permite observar
falhas na segregação pelos geradores do resíduo no campus. São
realizadas caracterizações dos resíduos sólidos dos Módulos
onde funcionam os Cursos de Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Odontologia, Biologia, Medicina, dentre outros. Foram
obtidas ainda a caracterização de todo o aterro (aqueles que têm
como destino o aterro municipal, por não estarem devidamente separados), gerado em todos os espaços da UEFS. Nos anos
de 2009 e 2010, por exemplo, foram segregados e coletados
304.276,3 quilos de resíduos entre papel, metal, plástico, vidro,
aterro e material orgânico.
Durante a Gestão 2007-2011 foram desenvolvidas ações preventivas e corretivas, dentre elas a observação, nas Cantinas e no
Restaurante Universitário, da separação dos resíduos orgânicos
produzidos nesses ambientes e que são destinados à EEA para
a realização do processo de compostagem; o acompanhamento
das rotas de coleta dos resíduos sólidos e da manutenção e limpeza e colocação de adesivos nos acondicionadores distribuídos
na área do campus, além do acompanhamento do descarte de
materiais perigosos em pontos previamente identificados (LABIO,
LABOTEC, LABEXA, CION, LAPH, dentre outros) em parceria
com a UNINFRA. Houve ainda encaminhamento no sentido de
esclarecer os gerentes dos Laboratórios quanto ao descarte e à
forma de comunicação com a UNINFRA.
Dentre as ações preventivas desenvolvidas pela EEA ainda
merece grifo a elaboração de Projeto e Acompanhamento da
construção da nova “casinha do lixo”, local do destino temporário dos resíduos classificados com “aterro”, que se destinam ao
aterro da cidade. Espaço dimensionado para acomodar organizadamente e em condições de higiene adequadas os resíduos não
segregados pela comunidade acadêmica.
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UNIDADE EXPERIMENTAL HORTO FLORESTAL

A unidade experimental Horto Florestal tem na sua estrutura casas de
apoio técnico, laboratórios e casas de vegetação, prestando decisivo apoio à
formação do aluno, através do ensino, possibilitando a vivência teórico-prática,
indispensável à formação integral de um biólogo.
As disciplinas da área de botânica e fisiologia vegetal têm suas práticas
desenvolvidas, em grande parte, nas dependências do Horto; pesquisa,
especialmente aquela ligada à biotecnologia e à avaliação dos aspectos
fisiológicos das plantas da caatinga, com potencial econômico, visando à
propagação; e 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.
A Unidade experimental Horto Florestal conta com alunos envolvidos em
projetos de pesquisa e iniciação científica.
Os Laboratórios de Cultura de Tecidos Vegetais – LCTV, Laboratório de
Extração de Produtos Naturais – LAEX, Laboratório de Germinação – LAGER,
Laboratório de Ecologia Evolutiva – LEE e o Laboratório de Ecofisiologia –
LABECOF são responsáveis por estudos nas mais diversas áreas das ciências
Biológicas voltadas, principalmente, para o semi-árido e região Sisaleira e da
Chapada Diamantina, e contam com parceiros importantes, a exemplo da
CAPES, CNPq, FAPESB, Banco do Nordeste, UNEB, Programa Ibero-Americano
de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, dentre outros.
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ÁRVORES NO CAMPUS

Durante a Gestão 2007-2011 foram realizados plantios de mudas de árvores no campus da UEFS. A iniciativa foi fruto de parceria entre a Equipe de Estudo de Educação Ambiental, Movimento
de Gestão Ambiental e Prefeitura do Campus.
Além de tornar o espaço universitário mais belo, o objetivo do
plantio é contribuir para a qualidade ambiental no campus.
A primeira etapa do plantio aconteceu em 2008, durante a
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Na ocasião, foi
realizado o plantio de 30 mudas de árvores e o transplantamento
de duas palmeiras de aproximadamente dez anos para a lateral do
Museu Casa do Sertão, local em que também foram plantadas espirradeiras. As palmeiras foram transplantadas para que pudessem
se desenvolver de forma mais adequada naquele local.
A segunda etapa dessa ação ambiental ocorreu no ano de
2010, quando a UEFS realizou um mutirão para o plantio de 50 árvores nativas de diversas espécies. Foram plantados ipês, jatobás,
aroeira e sibipiruna. A iniciativa visa à criação de duas alamedas.
Uma próxima à Assessoria de Informática e outra no corredor que
dá acesso ao conjunto Feira VI, muito utilizado pelos estudantes.
A comunidade acadêmica e a comunidade externa participaram
do mutirão.
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ANIMAIS NO CAMPUS

Em 2009, foi realizado, na UEFS, o Encontro Nacional sobre Ética e Bem-estar Animal: Direito e Legislação e o 2º Encontro Estadual sobre Ética e
Bem-estar Animal. O evento trouxe grandes nomes brasileiros de destaque
na área para fomentar a discussão sobre os animais em pesquisas, quando
discutiu-se a Ética e a Legislação sobre a experimentação animal, alternativas
no uso de animais como recurso didático, bioética aplicada a animais não-humanos e eutanásia humanitária. O encontro foi promovido pelo Comitê
de Ética no Uso de Animais em Pesquisas da UEFS, que pretende criar um
núcleo que atue no campus para implantar políticas e reforçar uma campanha sobre o bem-estar animal e sobre o uso de animais em salas-de-aula.
Diante da legislação que regulamenta o uso de animais para a pesquisa,
a UEFS já recorre a alternativa para o não sacrifício de animais em atividades
pedagógicas. Um exemplo é a preferência, nas atividades, por animais mortos já conservados em formol, glicerina ou álcool.
Ainda em 2009, com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ,
a UEFS castrou, vacinou, vermifugou e colocou chip em 50 gatos e 4 cães
abandonados no campus. A medida foi adotada para reduzir a reprodução
descontrolada dos animais.
Já em 2010, realizou-se a 1ª Feira de Adoção de Animais com o objetivo
de reduzir o número de animais domésticos abandonados no campus e chamar a atenção para os direitos dos animais. A ação foi realizada em parceria
entre a UEFS, Comitê de Ética no Uso de Animais, a UNDEC/UEFS, CCZ,
Associação Protetora de Animais (APA) e Núcleo de Estudos Canadenses da
UEFS.
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