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APRESENTAÇÃO 
Nas páginas que seguem, o leitor encontrará 

o registro das ações realizadas durante a Gestão da 
Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS 
do quadriênio 2011-2015.

O presente relatório de gestão contempla 
cinco seções que, de forma integrada, refletem, por 
meio das ações realizadas pelos seus diversos se-
tores administrativos, pró-reitorias, departamentos 
e demais áreas de apoio, o caminho traçado pela 
Gestão da UEFS no atendimento de seus objetivos 
institucionais, no desenvolvimento e estímulo do seu 
compromisso contínuo na promoção do desenvolvi-
mento intelectual, promoção da pesquisa e qualifi-
cação profissional, bem como na consolidação de 
seu papel de interlocutora e mobilizadora do desen-
volvimento regional e local, desempenhado a partir 
de iniciativas que estreitam e consolidam seus laços 
com a comunidade externa.

Na primeira seção, Busca da Excelência 
Acadêmica, são descritas as ações referentes ao 
quadriênio 2011-2015, destacam-se as atividades 
realizadas pela UEFS por meio das ações efetiva-
das na Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, 
contemplando-se o papel do Sistema Integrado de 
Bibliotecas, da Comissão Própria de Avaliação e 
do Processo Estatuinte. Ações essas que, relacio-
nadas, denotam a consolidação da UEFS como es-
paço de produção e socialização do conhecimento 
qualificado e socialmente relevante, e de seu apoio 
na construção de um ambiente coletivo e crítico, 
pautado no respeito à diversidade cultural e na in-
clusão social.

Na segunda seção, Interação entre a Uni-
versidade e a Sociedade, são relatadas as ações 
extensionistas institucionais e interisntitucionais que 
respaldam o papel da UEFS como espaço público 
de atenção e estímulo ao desenvolvimento local, 
evidenciando-se sua interação com sua comunida-
de beneficiária (interna e externa). São elencadas, 
nessa seção, as ações realizadas pela Pró-Reitoria 
de Extensão – PROEX, articulada junto aos depar-
tamentos e parcerias estratégicas, que se voltam 
para a promoção de debates, cursos e atividades 
práticas, que congregam em seu bojo a busca pela 

implementação dos Direitos Humanos, Educação 
Ambiental, Promoção da Saúde e da Qualidade de 
Vida, Incentivo à Cultura, Esporte e Lazer, Apoio à 
Terceira Idade, entre outros. Dessas atividades, me-
recem destaque: a Feira do Livro, a Semana Nacio-
nal de Tecnologia, a Feira do Semiárido e as ações 
realizadas pela Universidade Aberta à Terceira Ida-
de – UATI.

Na terceira seção, Financiamento e Ges-
tão para a Sustentabilidade, são apresentados os 
resultados e ações dos diversos setores de apoio 
administrativo da UEFS, congregando-se os pro-
cessos, tarefas, resultados que confirmam o com-
promisso da Gestão 2011-2015 na busca contínua 
pela melhoria dos serviços oferecidos, bem como 
pela gestão eficiente de seus recursos e pela trans-
parência administrativa. São descritos nessa seção, 
as ações realizadas pelas Reitoria,  Pró-Reitorias  e 
suas Assessorias, destacando-se, entre elas : GE-
FIN, ASPLAN, UNINFRA, GEPRO e AEI.

Na quarta seção, Valorização dos Serviços 
Técnicos-Administrativos e Docentes, é destaca-
do o papel da Assessoria Técnica de Recursos Hu-
manos – ATRH, sendo apresentados os resultados 
da evolução dos processos de capacitação e da as-
sistência direcionada por essa unidade administrati-
va durante a Gestão 2011-2015.

Na quinta seção, Assistência Estudantil, 
são destacadas as ações promovidas pela UEFS na 
promoção da política de permanência estudantil e 
de integração universitária com outras instituições.

Eis, então, destacada de forma pormenoriza-
da, neste relatório, a continuidade do Projeto inicial 
realizado pela Gestão 2007-2011, que no ano 2011-
2015 consolida a construção de uma Universida-
de a partir de muitas mãos, num paciente trabalho 
democrático, que sintetiza um fazer Universidade,a 
Universidade de Todos Nós. Nesse âmbito, cabe 
ressaltar a importância do Processo Estatuinte, que 
marca a UEFS como a primeira universidade bra-
sileira a desenvolver sua Estatuinte de forma total-
mente participativa.





PALAVRAS DO REITOR E VICE-REITOR

Ao final desses mais quatro anos à frente da Reitoria nos orgulhamos de conduzir uma ad-
ministração atenta para os anseios da comunidade universitária representada pelas suas unidades 
– cursos (graduação e pós), Programas e grupos de pesquisa, unidades administrativas, instâncias 
representativas e órgãos diversos, sempre considerando as nossas autoexigências de democracia, 
transparência, autonomia, excelência acadêmica e referência social, buscando sempre proporcionar 
um ambiente onde o conhecimento possa ser produzido sem limites ou constrangimentos outros de 
qualquer natureza. 

A gestão da UEFS nestes mais quatro anos confirma a nossa percepção da necessária luta diu-
turna pela manutenção desses pilares. Sobretudo em relação à sua autonomia e ao seu financiamento, 
a UEFS tem sofrido, nos últimos anos, com a diminuição do seu orçamento de custeio e investimento 
e sucessivos ataques à sua autonomia administrativa, com limitações de toda ordem impostas pelo 
governo do estado. 

De maneira clara e incisiva temos nos posicionado em favor do que acreditamos e de quem 
representamos, buscando resolver os nossos problemas dia após dia, e, não obstante as dificuldades, 
temos avançado com vigor, como mostra este relatório de gestão. A UEFS se consolida cada vez mais 
como Universidade no seu sentido pleno – uma instituição madura, que traz cada vez mais forte e 
equilibrada a relação entre Extensão, Pesquisa e Ensino, e, por isso mesmo, uma instituição cada vez 
mais próxima da sociedade na qual está inserida.

Alguns desafios impostos ao longo desses quatro anos:

•	 A atual política de acesso, que promoveu mudanças radicais quanto ao perfil socioeco-
nômico dos nossos estudantes. Foram mudanças positivas que conferiram à nossa UEFS a condição 
de instituição mais diversa e justa, mas que também nos trouxeram grande demanda por recursos 
para a permanência estudantil.  Além dos recursos materiais – muito se investiu para mantermos a 
residência tradicional, a residência indígena, o restaurante, bolsas e apoios diversos –, a permanência 
estudantil requer uma política que possa contemplar todos os aspectos socioculturais envolvidos nes-
se fascinante processo de inclusão. Para fazer frente a esse desafio imenso foi criada a Pró-Reitoria de 
Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, implantada oficialmente em 24 de outubro de 2014.

•	 Um outro destaque diz respeito ao processo estatuinte, que nos é tão caro. Iniciado no 
ano de 2008, encontra-se agora em processo de finalização, com o encaminhamento do texto aprova-
do pelo Congresso Estatuinte para avaliação de Consultor Jurídico, posterior deliberação do Congres-
so e homologação pelo Conselho Universitário.

Ao reconhecermos esses avanços, homenagens devem ser rendidas a cada membro da co-
munidade universitária.  Aos servidores técnicos administrativos, que, mesmo em condições salariais 
reconhecidamente adversas, se portaram com denodo e espírito público no desempenho das suas 
atividades; aos servidores docentes, que na sua lida diária junto aos cursos de graduação e pós-gra-
duação e nos seus projetos de pesquisa e extensão participaram ativamente na definição do caminho 
e na caminhada da UEFS ao longo da sua permanente construção; e ao conjunto dos estudantes, pelo 
dinamismo e protagonismo vigoroso sem os quais a Universidade não se constituiria como tal. 
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BUSCA 
DA EXCELÊNCIA 

ACADÊMICA
Políti cas arti culadas de apoio e desenvolvimento do ensino, da pes-
quisa e da extensão que respondam por um projeto de universida-
de com clareza de sua missão insti tucional em termos de objeti vos/
compromisso e modo de inserção local/regional/nacional...
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AÇÕES DE ENSINO

Consolidar a UEFS como espaço de produção e socialização do conhecimento qua-
lifi cado e socialmente relevante...

Em consonância com o Programa da Gestão 2011-2015, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
tem buscado de forma integrada desenvolver ações e políti cas que vislumbrem o fortalecimento e a defi -
nição de políti cas de qualifi cação dos cursos de graduação da UEFS, desencadeadas por meio de uma série 
de propostas e ati vidades arti culadas no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como 
intensifi cando a construção coleti va de um ambiente críti co e construti vo do conhecimento, comprometi do 
com os valores sociais e o respeito à cidadania.

A PROGRAD apresenta-se em várias dimensões do fazer Universitário, atuando direta ou indireta-
mente em programas, ações e processos de implantação, formati vos ou regulatórios, como por exemplo: 
orienta, assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento ou reformulação de projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação; implementa a criação de cursos/turmas de oferta especial; gerencia 
o Programa de Viagens de Campo e o Plano Individual de Trabalho (PIT) dos docentes; propõe e coordena 
programas de qualifi cação da formação profi ssional discente, com destaque para o Programa Insti tucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), o Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profi ssional em Saúde (Pró-Saúde), o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) e a 
Monitoria. 

O espírito cooperati vo e solidário, bem como a valorização da transparência, equidade e o respeito à 
democracia, consti tui os valores que permeiam as ações da PROGRAD, objeti vando o contínuo aperfeiçoa-
mento da qualidade formati va dos diversos cursos ofertados pela UEFS. 

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Buscando consolidar seu papel como espaço de produção e socialização do conhecimento qualifi -
cado e socialmente relevante, bem como considerando-se, sobretudo, a necessidade da UEFS responder 
às demandas socais que se apresentam no campo da formação superior,  parti u-se para a implementação 
de novos cursos de graduação, que objeti vam integrar o eixo formati vo proposto pela  referida insti tuição, 
ampliando suas perspecti vas de formação superior não apenas nas áreas de ciências e tecnologias, como 
também de humanidades e artes.  Merece registro, nesse âmbito, a introdução, em 2011, de 3 novos cur-
sos: Música (20 vagas), Filosofi a (40 vagas) e Química (30 vagas), bem como a inserção de mais 40 novas 
vagas para o curso de Engenharia da Computação, que passa a ser oferecido de forma semestral. Em 2012, 
foram acrescentados à grade dos cursos já existentes, mais dois: Bacharelado 
em Agronomia (40 vagas) e Bacharelado em Psicologia (30  vagas), com oferta 
semestral.

Os esforços com a implantação de novos cursos culminaram com um 
total de 28 cursos de graduação, distribuídos em quatro áreas de conhecimen-
to: Ciências  Naturais e da Saúde, Ciências Humanas e Filosofi a, Ciências Exatas 
e Tecnologia e Letras e Artes, correspondendo a um total de 1850 vagas. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO DE OFERTA PERMANENTE 

A organização, execução e avaliação do Processo Seletivo(ProSel) fica a cargo da Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação, através da Comissão do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior (COPAES), com 
o apoio operacional da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA).

A UEFS/PROGRAD mantém o controle direto das etapas de planejamento, aplicação, correção e pro-
cessamento dos resultados do ProSel, enquanto a elaboração e confecção das provas permanecem no âm-
bito de licitação pública.
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A relação candidato/ vaga dos processos seletivos ocorridos no período  2011-2015  é apresentada 
na Tabela 1. 

Tabela 01- CURSOS DE GRADUAçãO COM OFERTA REGULAR E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE VAGAS E INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO, 2011-2015

CURSOS
QUANTIDADE DE INSCRITOS

VAGAS 
ANUAIS

2011 2012 2013 2014 2015
Bacharelado em Agronomia (2) 80 642 485 517 466
Bacharelado em Administração 80 1551 1412 1301 1279 1123

Bach. em Ciências Biológicas 40 739 453 354 387

Bacharelado em Ciências Contábeis 80 1143 1020 855 840 791

Bacharelado em Ciências Econômicas 80 610 530 443 420 372
Bacharelado em Farmácia 30 551 491 461 362 305
Bacharelado em Direito 80 3614 3669 3375 3429 3602
Bacharelado em Enfermagem 80 2.226 1735 1369 1161 1111
Bacharelado em Engenharia Civil 80 2.573 2804 2546 2557 2238

Bacharelado em Engenharia da Computação 80 1050 957 907 929 872

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 80 716 640 586 550 465
Bacharelado em Medicina (1) 30 3192 3551 3984 3711 3196
Bacharelado em Odontologia 60 1971 2077 1961 2029 2300

Bacharelado em Psicologia (2) 60 ---- 2354 1748 1630 1643

Lic. em Ciências Biológicas 80 1023 739 247 225 226
Licenciatura e Bacharelado em Filosofia (1) 80 409 280 209 192 200
Licenciatura e Bacharelado em Física 80 142 135 141 141 128
Licenciatura e Bacharelado em Geografia 80 463 382 286 291 269
Licenciatura em Educação Física 80 827 768 772 750 773
Licenciatura em História 80 619 515 390 401 436
Licenciatura em Letras com Espanhol 40 213 119 132 88 106
Licenciatura em Letras com Francês 30 68 60 31 34 47

Licenciatura em Letras com Inglês 40 211 173 131 181 198

Licenciatura em Letras Vernáculas 80 360 276 223 266 208
Licenciatura em Matemática 80 276 216 201 189 181
Licenciatura em Música ( 1) 20 268 71 94 84 50
Licenciatura em Pedagogia 80 655 516 450 471 452
Licenciatura em Química (1) 60 261 234 187 179 178

TOTAL 1850 24.992 27.105 23.698 23260 22323 
Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios de Atividade UEFS, 2011-2014 e dados UEFS-PROGRAD/2015
*Dados relativos ao processo seletivo 2015.1

(1) Curso Oferecido anualmente
(2) Curso Oferecido a partir do semestre 2012.1
A relação de alunos matriculados no período de 2011-2015 é apresentada na Tabela 02.
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TABELA 02-QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES NO PERÍODO 2011-2015

ÁREA CURSO

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULARES 

***

OFERTA REGU-
LAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULA-

RES 
***

OFERTA REGU-
LAR* 

ALUNOS RE-
GULARES*** OFERTA REGULAR* ALUNOS REGU-

LARES***
OFERTA REGU-

LAR* 
ALUNOS RE-
GULARES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULA-
RES***

OFERTA RE-
GULAR* 

ALUNOS 
REGULA-
RES***

Ciências 
Naturais e 
da Saúde

Bacharelado 
em Agrono-
mia**

- - - - 42 42 80 77 122 109 160 137 202 173 242 200 281 232 322 252

Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas

321 346 321 347 320 353 320 372

180 176 180 178 181 180 180 182 180 182 182 185

Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas

200 174 200 173 200 182 201 174 201 171 200 187

Licenciatura 
em Educação 
Física

320 304 320 306 320 305 321 314 320 338 321 342 360 357 360 362 360 356 361 340

Bacharelado 
em Enferma-
gem

360 321 362 324 360 312 362 329 362 307 361 326 362 332 360 333 362 342 362 345

Bacharelado 
em Ciências 
Farmacêu-
ticas

150 109 150 137 150 109 150 133 150 109 150 133 150 137 152 142 150 140 151 157

Bacharelado 
em Medicina 182 179 182 179 182 178 182 178 182 177 182 177 182 184 182 184 182 187 182 187

Bacharelado 
em Odonto-
logia

272 257 271 247 272 245 272 256 272 245 272 251 272 249 272 242 272 248 272 255

Ciências 
Humanas 
e Filosofia

Bacharelado 
em Ciências 
Contábeis

320 407 320 388 320 372 320 372 321 369 320 367 320 370 321 379 320 375 320 371

Bacharelado 
em Ciências 
Econômicas

400 391 400 386 400 396 400 395 400 376 400 377 400 386 400 363 401 362 400 330

Bacharelado 
em Adminis-
tração

401 438 400 417 401 422 402 427 400 418 402 405 400 399 400 415 401 406 402 411

Bacharelado 
em Direito 402 395 401 394 402 939 402 407 401 406 402 414 402 416 402 419 402 409 402 401

Bacharelado 
e Licenciatu-
ra em Filo-
sofia

40 39 80 70 120 97 160 123 201 137 240 159 280 184 320 187 320 213 321 226

Bacharelado 
em Psicolo-
gia**

- - - - 31 31 61 62 91 81 122 108 150 132 182 162 212 193 242 223

Bacharelado 
e Licenciatu-
ra em Geo-
grafia

320 393 321 374 320 375 322 382 320 376 320 383 320 395 320 395 321 405 320 403

Licenciatura 
em História 320 327 321 326 320 326 320 343 320 324 320 314 320 326 320 333 321 324 321 319

Licenciatura 
em Pedago-
gia

320 310 320 322 320 317 322 312 320 305 322 297 321 310 320 320 321 315 322 318



31

TABELA 02-QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS REGULARES NO PERÍODO 2011-2015

ÁREA CURSO

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULARES 

***

OFERTA REGU-
LAR* 

ALUNOS 
RE-

GULA-
RES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULA-

RES 
***

OFERTA REGU-
LAR* 

ALUNOS RE-
GULARES*** OFERTA REGULAR* ALUNOS REGU-

LARES***
OFERTA REGU-

LAR* 
ALUNOS RE-
GULARES***

OFERTA 
REGULAR* 

ALUNOS 
REGULA-
RES***

OFERTA RE-
GULAR* 

ALUNOS 
REGULA-
RES***

Ciências 
Naturais e 
da Saúde

Bacharelado 
em Agrono-
mia**

- - - - 42 42 80 77 122 109 160 137 202 173 242 200 281 232 322 252

Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas

321 346 321 347 320 353 320 372

180 176 180 178 181 180 180 182 180 182 182 185

Licenciatura 
em Ciências 
Biológicas

200 174 200 173 200 182 201 174 201 171 200 187

Licenciatura 
em Educação 
Física

320 304 320 306 320 305 321 314 320 338 321 342 360 357 360 362 360 356 361 340

Bacharelado 
em Enferma-
gem

360 321 362 324 360 312 362 329 362 307 361 326 362 332 360 333 362 342 362 345

Bacharelado 
em Ciências 
Farmacêu-
ticas

150 109 150 137 150 109 150 133 150 109 150 133 150 137 152 142 150 140 151 157

Bacharelado 
em Medicina 182 179 182 179 182 178 182 178 182 177 182 177 182 184 182 184 182 187 182 187

Bacharelado 
em Odonto-
logia

272 257 271 247 272 245 272 256 272 245 272 251 272 249 272 242 272 248 272 255

Ciências 
Humanas 
e Filosofia

Bacharelado 
em Ciências 
Contábeis

320 407 320 388 320 372 320 372 321 369 320 367 320 370 321 379 320 375 320 371

Bacharelado 
em Ciências 
Econômicas

400 391 400 386 400 396 400 395 400 376 400 377 400 386 400 363 401 362 400 330

Bacharelado 
em Adminis-
tração

401 438 400 417 401 422 402 427 400 418 402 405 400 399 400 415 401 406 402 411

Bacharelado 
em Direito 402 395 401 394 402 939 402 407 401 406 402 414 402 416 402 419 402 409 402 401

Bacharelado 
e Licenciatu-
ra em Filo-
sofia

40 39 80 70 120 97 160 123 201 137 240 159 280 184 320 187 320 213 321 226

Bacharelado 
em Psicolo-
gia**

- - - - 31 31 61 62 91 81 122 108 150 132 182 162 212 193 242 223

Bacharelado 
e Licenciatu-
ra em Geo-
grafia

320 393 321 374 320 375 322 382 320 376 320 383 320 395 320 395 321 405 320 403

Licenciatura 
em História 320 327 321 326 320 326 320 343 320 324 320 314 320 326 320 333 321 324 321 319

Licenciatura 
em Pedago-
gia

320 310 320 322 320 317 322 312 320 305 322 297 321 310 320 320 321 315 322 318



32

ÁREA CURSO 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2

Letras e 
Artes

Licenciatura 
em Letras 
com Espa-
nhol

160 161 160 160 160 168 160 160 160 162 160 164 160 157 160 155 160 142 160 140

Licenciatura 
em Letras 
com Francês

120 105 120 102 120 101 120 99 120 95 120 89 120 83 120 78 120 77 120 84

Licenciatura 
em Letras 
com Inglês

160 153 160 151 160 150 160 154 160 157 160 151 160 156 160 148 160 152 161 156

Licenciatura 
em Música 20 20 40 36 60 50 60 48 81 67 80 65 100 84 100 81 120 97 120 93

Licenciatura 
em Letras 
Vernáculas

320 321 320 316 320 311 320 310 320 304 320 310 321 312 320 311 321 311 320 315

Ciências 
Exatas e 

Tecnologia

Bacharelado 
em Engenha-
ria Civil

400 396 402 402 402 400 402 414 401 410 402 415 402 429 402 436 401 453 402 450

Bacharelado 
em Enge-
nharia de 
Alimentos

400 325 400 315 400 311 400 319 400 307 400 325 401 327 400 326 401 325 400 321

Bacharelado 
em Engenha-
ria da Com-
putação

202 223 240 230 240 253 280 271 281 287 322 302 322 324 360 344 360 359 361 358

Bacharelado 
e Licenciatu-
ra em Física

360 243 360 222 360 208 360 190 361 192 360 186 360 194 360 187 360 191 360 173

Licenciatura 
em Matemá-
tica

 320 313 320 297 320 295 320 270 320 267 320 273 320 288 320 284 321 279 322 267

Licenciatura 
em Química 30 29 60 54 90 83 120 103 150 125 180 138 210 156 240 166 271 186 270 200

TOTAL 6270 6505 6751 6502 6912 7149 7098 6820 7316 6800 7498 6959 7698 7222 7876 7308 8002 7432 8078 7467
 
Fonte: Dados Extraídos de relatórios fornecidos pela  DAA-UEFS  2011-2015 
** curso ofertado a partir do semestre 2012.1
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A relação de egressos (alunos que se formaram)  no período de 2011-2015 por semestre(ou anualmente para os cursos nessa forma 
de ingresso), é apresentada na Tabela 3.

Tabela 03- ALUNOS EGRESSOS DOS CURSOS REGULARES NO PERÍODO 2011-2015, POR SEMESTRE

CURSOS
ALUNOS EGRESSOS

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2. 2014.1 2014.2 2015.1 TOTAL

Bacharelado em Agronomia (2) - - - - - - - - -

Bacharelado em Administração 36 28 23 27 28 15 11 18 8 192

Bach. em Ciências Biológicas 11 13 18 34 3 7 6 19 3 114

Bacharelado em Ciências Contá-
beis 46 39 34 31 32 26 21 28 30 287

Bacharelado em Ciências Econô-
micas 17 23 11 25 8 10 24 4 26 148

Bacharelado em Farmácia 23 1 21 2 1 - 21 1 6 76

Bacharelado em Direito 38 30 28 34 25 28 28 41 33 285

Bacharelado em Enfermagem 24 36 20 38 7 23 24 18 19 209

Bacharelado em Engenharia Civil 24 29 18 17 27 21 16 13 20 185

Bacharelado em Engenharia da 
Computação 12 4 10 9 9 9 3 6 12 74

Bacharelado em Engenharia de 
Alimentos 15 23 14 16 4 17 10 19 4 122

Bacharelado em Medicina (1) 31 - 31 - 29 - 26 - 26 143

Bacharelado em Odontologia 28 29 18 27 19 20 32 15 17 205

Bacharelado em Psicologia (2) - - - - - - - - - -

Lic. em Ciências Biológicas 4 9 11 14 3 9 23 22 4 99

Licenciatura e Bacharelado em 
Filosofia (3) - - - - - - - 4 5 9

Licenciatura e Bacharelado em 
Física** 15 2 3 3 9 6 4 10 12 64

Licenciatura e Bacharelado em 
Geografia 38 30 31 30 17 19 38 27 25 255

Licenciatura em Educação Física 20 33 23 19 27 15 16 29 26 208

Licenciatura em História 17 21 15 28 21 13 12 25 18 170

Licenciatura em Letras com Espa-
nhol 13 11 17 5 10 14 8 20 10 108

Licenciatura em Letras com Fran-
cês 9 12 10 2 10 4 2 4 2 55

Licenciatura em Letras com Inglês 12 11 12 8 7 9 12 12 6 89

Licenciatura em Letras Vernáculas 34 27 33 28 21 31 27 28 23 252

Licenciatura em Matemática 20 17 30 20 17 10 2 20 10 146

Licenciatura em Música (3) - - - - - - - - 1 1

Licenciatura em Pedagogia 15 34 40 31 35 26 23 37 27 268

Licenciatura em Química (3) - - - - - - - - 1 1

TOTAL POR SEMESTRE 502 462 471 448 367 332 389 420 374 3.765
TOTAL ANUAL 964 919 699 809 374 3.765 

Fonte: Elaborado a partir  dados fornecidos pela DAA-2016
** Corresponde à soma dos egressos da Licenciatura e dos egressos do Bacharelado em Física
*** Dados referentes ao primeiro semestre de 2015
(1) Curso Oferecido anualmente
(2) Curso Oferecido a partir do semestre 2012.1
(3) Curso Oferecido a partir do semestre 2011.1
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CURSOS DE GRADUAÇÃO DE OFERTA ESPECIAL

Fortalecendo o seu compromisso coma promoção da educação e no estabelecimento de ações de melhorias para a qualidade do 
ensino da Educação Básica, em parceira com a Secretaria de Educação do Estado (SEC) e o Instituto Anísio Teixeira (IAT) e com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a UEFS tem ofertado cursos de licenciatura destinados a professores da rede pública 
de ensino, por meio do Programa Especial de Formação para Professores da UEFS(ProForma), que oferece, no campus da UEFS, na modalidade 
modular/ presencial, cursos de Licenciatura em Artes, em Letras Vernáculas, em Letras com Espanhol e em Ciências Biológicas, no âmbito do 
Programa de Formação Inicial do Estado da Bahia, e os cursos de Licenciatura em Artes, em Letras Vernáculas, em Letras com Inglês, em Ciên-
cias Biológicas, em Matemática e em Educação Física, no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).

A Tabela 04  apresenta o quantitativo de alunos matriculados nos  Cursos de Oferta Especial no período de 2011-2015 e a Tabela 05 
destaca os egressos dos programas especiais PROFORMA E PARFOR.

Tabela 04.QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE OFERTA ESPECIAL, 2011-2015

CURSOS DE OFERTA ESPECIAL
TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2

Lic. Plena em Artes 79 66 67 66 --- --- --- --- --- ----

Lic. Plena em Biologia
78 77 76 75 ---- --- --- --- --- ----

Lic. Plena em Educação Física 45 43 42 42 41 --- --- --- --- ---

Lic. Plena em Espanhol 17 17 17 17 --- --- --- --- --- ----

Lic. Plena em Inglês 27 27 27 27 ---- --- --- --- --- ----

Lic. Plena em Letras Vernáculas 58 56 56 56 --- --- --- --- --- ----

Lic. Plena em Matemática 40 40 40 40 ---- --- -- --- -- ----

Bach. em Direito (Turma  Especial) --- ---
---

---
40

39 39 39 39 39

Lic. Letras Português-EAD --- --- --- --- ---- 96 -- 80 94 94

Lic. em Pedagogia-EAD --- ---- --- ---- ---- 99 -- 81 98 98

Lic. Plena Matemática-Lençóis ---- ---- ----- ---- ---- --- 15 15 ---- ----

Lic. Plena Biologia-Lençóis --- --- ---- ---- ----- ---- 37 26 ---- ----

Lic. Plena Pedagogia --- --- --- --- ----- --- 74 74 74 74

Lic Plena em Geografia- Lençóis ---- __ __ __ ----- __ __ __ 21 21

Lic. Plena em Inglês - Lençóis ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 24 ----

TOTAL 344 326 325 323 81 234 165 315 350 326
Fonte: Divisão de Assuntos Acadêmicos- DAA-UEFS,2016

TAbELA 05 - ALUNOS EGRESSOS DOS PROGRAMAS DE OFERTA ESPECIAL, 2011-2015 (PROFORMA/PARFOR)

CURSOS
ALUNOS EGRESSOS

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 TOTAL
Licenciatura Plena em Artes-3ª Etapa -(PRO-
FORMA) - - - - - - - 27 - 27

Licenciatura Plena em Artes- 4ª Etapa- ( PAR-
FOR) - - - - - - - 36 - 36

Licenciatura Plena em Inglês- 4ª Etapa (PAR-
FOR) - - - - - - - 16 - 16

Licenciatura Plena em Português- 3ª Etapa 
(PROFORMA) - - - - - - - 29 - 29

Licenciatura Plena em Português- 4ª Etapa 
(PARFOR) - - - - - - - 27 - 27

Licenciatura Plena em Matemática - - - - - - - 40 - 40
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas- 3ª 
Etapa - ( PROFORMA) - - - - - - - 32 - 32
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Licenciatura Plena em Ciências Biológicas- 3ª 
Etapa - ( PARFOR) - - - - - - - 43 - 43

Licenciatura Plena em Espanhol - - - - - - - 16 - 16

Licenciatura Plena em  Educação Física - - - - - - - 41 - 41

TOTAL - - - 318 - 318 
Fonte:   Dados fornecidos pela Secretaria Especial de Registro de Diplomas-DIPLOMAS-DAA-2016

Outro curso que veio consolidar a preocupação da UEFS em ampliar perspectivas de formação e integração social foi a constituição 
de uma turma especial do curso de Graduação em Direito, para Benefíciários da Reforma Agrária, instituído a partir do semestre 2012.1, com o 
oferecimento de 40 vagas semestrais.  

Consolidar iniciativas que garantam igualdade de condições de estudo e permanência 
para estudantes que ingressam, independente de sua classe social de origem...

Na Gestão 2011-2015, a UEFS, mantendo continuidade ao seu compromisso com o desenvolvimento de ações  que possibilitem de 
forma integrada não apenas o acesso a educação, mas a permanência de seus discentes no processo de formação, vem buscando  o estabele-
cimento de melhorias, tais como: ampliação do acervo da biblioteca, reforma do restaurante universitário,  ampliação de vagas na residência 
estudantil, além do sistema de bolsas a partir de programas específicos para os estudantes. 

O SISTEMA DE COTAS 

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

O sistema de cotas proporcionou, no período 2011-2015, o ingresso ao Ensino Superior de 5.136 alunos. Sua instituição é fruto das 
políticas afirmativas de permanência estudantil, em vigor desde o ProSel 2007

Na Tabela 6 é apresentada a evolução do quantitativo de alunos matriculados pelo sistema de cotas no período de 2010-2015.
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Tabela 06- QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS PELO SISTEMA DE COTAS -UEFS, 2011-2015

CURSOS
QUANTITATIVOS DE ALUNOS MATRICULADOS  POR SEMESTRE

2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2

Bacharelado em Administração 21 21 21 22 20 22 20 21 21 22

Bacharelado em Agronomia 27 23 16 24 22 26 23 22

Bach. em Ciências Biológicas
21 21 20 20

11 11 11 10 10 12

Lic. em Ciências Biológicas 19 20 14 15 17 14

Bacharelado em Ciências Contábeis 20 20 20 20 21 20 21 21 20 20

Bacharelado em Ciências Econômicas 21 20 20 20 20 20 24 21 24 20

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas - 15 - 15 - 15 - 17 - 16

Bacharelado em Direito 22 21 22 22 21 22 22 21 22 22

Bacharelado em Enfermagem 20 21 20 22 22 21 22 20 21 22

Bacharelado em Engenharia Civil 20 22 22 22 21 22 22 22 21 22

Bach. em Engenharia da Computação 22 20 20 20 21 22 22 21 20 21

Bacharelado em Engenharia de Alimentos 20 20 19 20 19 20 20 21 21 21

Bacharelado em Medicina - 17 - 16 - 16 - 17 - 17

Bacharelado em Odontologia 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17

Bacharelado em Psicologia 16 16 16 17 15 17 17 17

Lic. e Bacharelado em Filosofia 20 22 28 23 28 25 33 19 29 25

Lic. e Bacharelado em Física 10 16 14 13 13 14 18 12 15 11

Lic. e Bacharelado em Geografia 32 30 32 29 29 27 31 28 32 27

Licenciatura em Letras com Espanhol 17 15 12 15 14 12 14 12 16 14

Licenciatura em Letras com Francês 6 10 13 12 6 10 2 7 5 10

Licenciatura em Letras com Inglês 11 10 15 10 10 10 10 13 10 11

Licenciatura em Letras Vernáculas 28 28 28 25 29 33 33 28 28 31

Licenciatura em Educação Física 28 22 23 28 27 26 22 25 27 24

Licenciatura em História 23 29 29 27 21 28 21 28 21 25

Licenciatura em Matemática 26 26 28 22 26 30 27 12 21 14

Licenciatura em Música 14 9 7 - 13 - 7 - 7 -

Licenciatura em Pedagogia 24 29 29 29 29 34 31 27 33 31

Licenciatura em Química 15 18 17 17 17 18 19 18 21 19

TOTAL 458 498 519 525 506 556 537 499 519 527
Fonte: UEFS/PROGRAD, 2015.

Analisando-se o total de vagas ofertadas para cotistas por ano, percebe-se (conforme apresenta o Gráfico 1) que alcançou-se, res-
pectivamente,), 956 alunos (2011), 1.044 (2012), 1062(2013), 1.036 (2014) e 1046 (2015). Percebe-se que houve uma evolução de 11,09% no 
período de 2011 a 2013, havendo uma queda (2,45%) no ano de 2014, reflexo também das mudanças na estrutura de oferta de alguns cursos 
que passaram a ser anuais.
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GRÁFICO 01-QUANTITATIVO ANUAL DE ALUNOS MATRICULADOS PELO SISTEMA DE COTAS UEFS, 2011-2015

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pela UEFS/PROGRAD, 2015. 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

A política de educação inclusiva da UEFS tem por objetivo promover o acesso, a permanência, a participação e o desenvolvimento 
pessoal e acadêmico dos discentes com deficiência, doenças crônicas e degenerativas, na qual o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Especial (Gepee/DEDU) é um dos principais elos de apoio e consolidação das ações realizadas nesse âmbito e vem mobilizando a articulação de 
diversas atividades de valorização e estímulo à Educação sob esta perspectiva, tais como simpósios, treinamentos e debates.

PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DISCENTE 

A UEFS conta com 07 programas que visam propiciar a qualificação discente e fomentar ações na promoção de uma maior integração 
discente com a prática profissional, reiterando ao mesmo tempo suas relações com a comunidade local, são eles: o Programa  de Bolsa Moni-
toria, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Educação Tutorial (PET-MEC), o Programa de Educação 
Tutorial (PET-Saúde), Programa de Educação Tutorial–(PRÓ-Saúde), Programa PET-Saúde - Vigilância em Saúde, e o Programa PET-Saúde/ Redes.

 No período de 2011-2015, os programas de Bolsas da UEFS alcançou um total de 3.513 bolsas concedidas, conforme expõe a Tabela 7. 
Tais resultados demonstram uma evolução de mais de 300% na quantidade ofertada, quando comparados os resultados do período 2007-2010, 
no qual se verifica apenas 856 bolsas. 

 
 
TAbELA 07-  NÚMERO DE BOLSAS ESTUDANTIS OFERTADAS PELA UEFS, ATRAVéS DA PROGRAD, MEC/CAPES E MINISTéRIO DA SAÚDE (2007-
2015.1) 

 BOLSAS ESTUDANTIS
 Nº DE BOLSAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1*
Monitoria 76 76 90 90 90 100 100 100 100
PET/MEC 16 28 24 36 36 36 36 - -
PET-Saúde - - 84 84 - - - - -
Pet-Saúde da Família - - - 120 120 120 - - -
PET- Saúde/Vig. em Saúde - - - 16 16     16 16 16 16
PET- Saúde Mental, Álcool, etc - - - -     24     24 - - -
Pró-Saúde e PET-Saúde - - - - - 60 60 60 -
PET-Saúde/Redes de Atenção - - - - - - 60 60 60
PIBID - - - 116 116 308 318 734 711

TOTAL 92 104 198 462 402 664 590 970 887 
Fonte: UEFS/Prograd – Coordenação de Graduação, 2015.
*Dados referem-se ao primeiro semestre de 2015. Esclarece-se contudo, que bolsas como a Bolsa Monitoria, são ofertadas anualmente.
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Programa de bolsa Monitoria

O Programa de Monitoria da UEFS tem como objetivos: proporcionar ao estudante de graduação a oportunidade de engajar-se em 
plano de trabalho de atividades de ensino, que possibilitem o aperfeiçoamento do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes e habilidades 
favoráveis a sua formação acadêmica e profissional; criar condições de aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas 
à atividade; estabelecer práticas e experiências pedagógicas que permitam a interação dos estudantes monitores com o corpo docente, discente 
e técnico administrativo; e desenvolver estudos de aprofundamento sob a coordenação de um professor.

Programa de educação Tutorial – PeT/MeC

O Programa de Educação Tutorial (PET-MEC) é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos de cursos 
de graduação, sob a orientação de um professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares de ensino, pesquisa e exten-
são, de forma integrada, que complementam a sua formação acadêmica e repercutem positivamente nos processos pedagógicos dos cursos 
envolvidos. O PET conta com 842 grupos distribuídos entre 121 Instituições de Ensino Superior distribuídas entre as diferentes áreas do conhe-
cimento e as diversas regiões geográficas do país. 

Programa de educação Tutorial – PRÓ-Saúde e PeT-Saúde

O PET-Saúde é um Programa destinado a viabilizar o aperfeiçoamento e a especialização em serviço, bem como a iniciação ao trabalho, 
estágios e vivências, dirigidos, respectivamente, aos profissionais e estudantes da área de saúde, de acordo com as necessidades do SUS, e é 
uma das estratégias do PRÓ-Saúde.  

Em 2012, foram implementados 08 (oito) Grupos de aprendizagem Tutorial do Pró-Saúde e PET-Saúde, com vigência de agosto/2012 
a julho/2014, prorrogada até dezembro/2014, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Feira de Santana, e a Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia(SESAB). Os Grupos de Aprendizagem Tutorial são distribuídos nos seguintes Subgrupos: 04 (quatro) em Saúde da Fa-
mília; 01(um) em Urgência e emergência; 01(um) em Vigilância em Saúde; 01(um) em Saúde da Mulher; e 01(um) em Saúde Mental. As ações 
são desenvolvidas pelos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia, Farmácia, Educação Física e Ciências Biológicas.  

PeT–Saúde/ Vigilância em Saúde

O PET-Saúde/ Vigilância em Saúde(PET/VS) tem como objetivos:desenvolver atividades acadêmicas no âmbito da Vigilância em Saúde, 
orientadas pelos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração ensino-serviço-comunidade, mediante Gru-
pos de Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; e estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 
técnica, científica, tecnológica e acadêmica, pautada pelo espírito crítico, cidadania, bioética e pela função social da educação superior. 

Em 2013 (Portaria Conjunta Nº 06, 27/03/2013), a UEFS obteve a aprovação para a implementação de 02 (dois) Grupos de aprendi-
zagem Tutorial do PET/VS, em parceria com a SMS de Feira de Santana e a SESAB.

PeT-Saúde/Redes-UeFS (2013/2015)

O PET-Saúde/Redes foi instituído a partir de agosto de 2013, por meio da Portaria Conjunta MS/DEGES-SAS Nº 09, 24/06/2013) em 
parceira com a SMS de Feira de Santana e a SESAB, com vigência até julho de 2015. 

 A iniciativa da proposta possibilitou o fortalecimento das ações desenvolvidas pelos Grupos de Pesquisada UEFS(Pró-Saúde e PET/
Saúde),bem como o estímulo e desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Rede de Atenção à Saúde, que visam também contribuir 
para a consolidação do processo de indução de mudanças curriculares e para a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 
cursos da área de saúde,  através de articulação com a Comissão Gestora Local (CGL) do ProPet-Saúde. Os Grupos de Pesquisa constituídos são 
distribuídos nas seguintes Redes Temáticas: 01(um) na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, 01(um) na Rede de Atenção às Pessoas com 
Doenças Crônicas, 01(um) na Rede Cegonha, 01(um) na Rede de Atenção às Urgências e Emergências e 01(um) na Rede de Atenção Psicossocial.
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Programa Institucional de bolsa de Iniciação Científica

 
 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica(PIBID-UEFS) tem como objetivo fomentar a iniciação à docência de estudan-
tes dos cursos de licenciatura da UEFS, aumentando a convivência do graduando com o cotidiano do exercício da função docente, em condições 
criativas e diversificadas, estimulando sua permanência na docência, como carreira profissional, contribuindo, assim, para ajustar as ofertas às 
demandas da rede pública, minimizando as carências de professores na educação básica.    

CONSÓRCIO baHIa, COORD. Da Uab e IMPlaNTaÇÃO DO NeSTIC e DO COMITÊ De eaD / TIC 

Em 2011, foi aprovado no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão(CONSEPE) a oferta do Programa Piloto dos Cursos de 
Licenciatura (Letras/ Português e Pedagogia), em parceria com o Polo de Apoio Presencial de Pintadas-BA, com previsão de seleção para o pri-
meiro semestre de 2013.

No primeiro semestre de 2013, uma série de ações foram realizadas para a implantação do Núcleo de Educação Digital e Inovações 
Tecnológicas (NEDIT), dentre elas: a compra de móveis e equipamentos para composição do laboratório e a sala de atendimento aos alunos 

Em 19 de outubro de 2013, a Universidade Aberta do Brasil (UAB/UEFS) deu início às atividades dos dois cursos semipresenciais de 
Licenciatura Letras/Português e Pedagogia no Polo de Apoio Presencial do Município de Pintadas, cada curso com 01 (uma) turma de 100 alu-
nos. E,em novembro, a UEFS aprovou, no Programa de Apoio a Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE), o projeto intitu-
lado: O ensino de História, Geografia e letras através da cidade: entre histórias e memórias de Feira de Santana e recebeu uma verba de R$ 
346.000,00 para compra de mobiliário e equipamentos.

VIAGENS DE CAMPO 

Consistem em um Programa da Graduação que permite aos estudantes ampliarem os aspectos distintivos da vida universitária através 
de viagens para diversas regiões, envolvendo estudos e pesquisas em diversas áreas de conhecimento. Trata-se de um instrumento didático que 
visa aliar teoria e prática, possibilitando ao discente uma formação completa e significativa.

As informações das viagens de campo referentes ao período 2011-2015 podem ser visualizadas na Tabela 8.

Tabela 08- DEMONSTRATIVO DE VIAGENS DE CAMPO REALIZADAS NO PERÍODO 2011-2015.

DEPARTAMENTO
QUANTITATIVO DE VIAGENS DE CAMPO REALIZADAS 

2011 2012 2013 2014 2015*
BIO 29 26 25 53 12
CIS 15 8 8 03 1
CHF 28 30 21 33 2
DLA 14 13 16 18 2
EDU 27 21 21 20 1
EXA 14 21 13 14 2
FIS --- 16 1 --- ---
SAL 18 8 18 08 1
TEC 17 78 12 22 4

TOTAL 162 221 135 171 25 
Fonte:Elaborado a partir dos Relatórios de Atividades UEFS 2011 a 2015.

* Dados relativos ao semestre letivo 2015.1

 
 



41

PÓS-GRaDUaÇÃO e PeSQUISa 

Construção coletiva de ambiente crítico e construtivo de conhecimento, desdobrado e 
reproduzido para ensino (...) de pós graduação e pesquisa...

A Pesquisa e Pós-Graduação na UEFS, durante a gestão 2011-2015, passaram por significativo crescimento, fruto da adoção de ações 
estruturantes que se traduzem na admissão de doutores; na implantação de um plano de capacitação docente; na criação de incentivos à per-
manência de doutores na instituição e na definição de áreas prioritárias para o desenvolvimento das atividades. O desenvolvimento do plano 
de capacitação docente requereu a implantação do Programa Institucional de Bolsas PACDT, que é o Programa de Ajuda de Custo para Docentes 
e Técnicos, adicionalmente aos programas desta natureza oferecidos pela CAPES, CNPq e FAPESB. 

A UEFS encerrou o ano de 2011 com 14 (quatorze) cursos de Mestrado Institucionais, entre acadêmicos e profissionais, e 03 (três) cur-
sos de Doutorado, totalizando 17 (dezessete) cursos institucionais.Além disso, participou de 05 (cinco)Programas Interinstitucionais: 03 (três) 
doutorados em rede e um DINTER, além de 02 (dois) mestrados acadêmicos e 01 (um) mestrado profissional em rede, totalizando 07 (sete) 
doutorados e 17 (dezessete) mestrados.

Além dos recursos aportados para o desenvolvimento de pesquisa, que, em parte substancial, são captados por docentes vinculados 
aos Programas de Pós-Graduação da UEFS, os programas contaram também, em 2011, com recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação 
(PROAP/CAPES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)/Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (SECT). Estes recursos somaram 
R$ 10.574.423,00 (dez milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais). 

Em 2012, um total de R$ 42.116.234,78 (quarenta e dois milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e 
oito centavos) foi recebido a título de financiamento externo para pesquisa.

Em 2013, dois projetos foram aprovados junto à FINEP: “Ampliação e Fortalecimento da Infraestrutura de Pesquisa da UEFS”, no valor 
de R$ 2.011.697,14 (dois milhões, onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), e “Consolidação da Infraestrutura de Equipa-
mentos Multiusuários da Pós-Graduação Stricto Sensu da UEFS”, no valor de R$ 1.407.444,00 (um milhão, quatrocentos e sete mil e quatrocen-
tos e quarenta e quatro reais). Estes projetos destinam-se à aquisição de equipamentos com perfil de utilização multiusuário, fortalecendo as 
atividades dos programas de pós-graduação e dos grupos de pesquisa da UEFS. Além disso, a aprovação de projeto no edital Pró-Equipamentos 
CAPES, no valor de R$ 764.819,95, (setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), permitiu a 
aquisição de equipamentos para consolidação da estrutura multiusuários da universidade.

Em 2014, os recursos para a área de pós-graduação concentraram-se nos R$ 755.810,00 (setecentos e cinqüenta e cinco mil, oitocen-
tos e dez reais), captados junto à CAPES (PROAP), para manutenção das atividades acadêmicas e científicas. Além disso, foram aprovados R$ 
478.099,98 (quatrocentos e setenta e oito mil, noventa e nove reais e noventa e oito centavos), junto ao FINEP para construção do insetário, 
que irá agregar infraestrutura importante ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia, bem como àqueles que interagem com este programa 
em estudos entomológicos. Junto à CAPES também foi aprovado um projeto no edital Pró-equipamentos, no valor total de R$ 549.780,00 (qui-
nhentos e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta reais), possibilitando a aquisição de novos equipamentos multiusuários.

 No ano de 2015, os recursos orçamentários empregados no desenvolvimento das atividades de Pós-Graduação e Pesquisa, somaram 
R$ 1.452.302,45 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e dois mil e trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos)  resultantes dos valores 
executados na Ação 6909- Gestão das Atividades de Ensino de Pós-Graduação,  na Ação 6927- Gestão das Atividades de Pesquisa e na  Ação 
7864- Desenvolvimento de Ações Científicas, Tecnológicas  e de Inovação.
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PÓS-GRaDUaÇÃO LATO SENSU 2011-2015

Incentivar a reavaliação permanente dos projetos pedagógicos dos cursos (...) de 
pós-graduação em conexão com a avaliação institucional...

A Pós-Graduação Lato Sensu tem início na UEFS ainda no ano de 1982, com a criação no Departamento de 
Saúde do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Superior Aplicada à Área de Saúde. Após 33 anos, esse 
vínculo com o incentivo ao desenvolvimento intelectual alcançou, em 2014, um total de 49 cursos, que objetivam 
proporcionar formação contínua junto às diversas áreas de ensino atualmente disponibilizadas pela instituição, refor-
çando seu compromisso com a capacitação profissional e a permanente busca pelo estímulo à pesquisa.

Em 2011, uma nova “roupagem” é inaugurada dentro desse processo, com a reformulação das normas de 
ofertas dos respectivos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, por meio da Resolução CONSEPE nº 201, a qual passa 
a admitir modelos de Educação a Distância, que visam não apenas integrar a UEFS junto aos novos perfis de ensino 
demandados pela Educação do século XXI, como também possibilitar a ampliação e fortalecimento das redes de coo-
peração e absorver outras demandas sociais para a qualificação profissional.

Na Gestão 2011-2015 a quantidade de cursos e vagas da Pós-Graduação Lato Sensu manteve-se em equilíbrio, 
com a extinção de alguns cursos e o surgimento de cursos novos ou com a modificação de projetos antigos, atenden-
do às novas perspectivas das áreas. Houve o encerramento de cursos que se tornaram programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu ou completaram a proposta feita em associações ou em convênios. Há ainda projetos que são intermi-
tentes, e somente apresentam turmas novas quando da finalização absoluta da turma iniciada. A variação para mais 
ou para menos do número de matriculados a cada período sofre alteração a depender de variados fatores, princi-
palmente quando da captação dos dados de matriculados em intervalos anteriores à realização dos novos processos 
seletivos, pois as seleções não obedecem à periodicidade fixa.

Os números de alunos matriculados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no período de 2011-2015, são 
apresentados no Gráfico 02.

Notou-se que durante o período 2011-2015 o número de alunos matriculados nos cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu (UEFS) foi de 562 alunos, havendo um maior numero de matriculados entre nos anos de 2011 e 2015.

GRÁFICO 02-NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAçãO LATO SENSU UEFS, 2011-2015

Fonte: Elaborado a partir de dados disponibilizados pelo DAA /UEFS --2016
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PÓS-GRaDUaÇÃO STRICTO SENSU

Incentivar a expansão, consolidar e garantir apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu... 

A Pós-Graduação Stricto Sensu da UEFS vem se consolidando desde 2005 e congregando cursos que objetivam 
atender a demanda local e da sua região de entorno, bem como propiciar ampliação das perspectivas de qualificação 
profissional e pesquisa, e, ao longo dos tempos, tem possibilitando à instituição visibilidade nacional, com o 
reconhecimento gradual dos diversos Programas de Pós-Graduação, os quais estão integrados ao Sistema Nacional 
de Avaliação da CAPES. 

Atualmente a UEFS conta com 18 (dezoito) programas de pós-graduação próprios (vide Quadro 2), sendo que 
03 (três) deles contam com cursos de Mestrado e Doutorado, somando 21 (vinte e um) cursos. Entre os programas de 
Mestrado, 03 (três) são na modalidade profissional, sendo mantidos com recursos da UEFS e de parceiros do governo 
estadual.

Analisando-se o processo de evolução dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na UEFS, percebe-se que 
na Gestão 2011-2015 ocorreu a sua consolidação, fortalecida pela oferta de 07 (sete) cursos de Mestrado e 01 (um) 
Doutorado, conforme apresenta o Quadro 1. Tal fato assinala o compromisso da UEFS em atender aos critérios de 
Excelência Acadêmica em relação à formação e produção científica, artística, cultural e tecnológica.

QUaDRO 01. PROGRAMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU AUTORIZADOS, IMPLANTADOS E APROVADOS NA UEFS, 
2011-2014

PROGRAMA NÍVEL ANO
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Matemática- PROFMAT Mestrado 2011
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação Doutorado 2012
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Física Mestrado 2012
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial – Profissional Mestrado 2012
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas Mestrado 2013
Programa de Pós-Graduação em Astronomia – Profissional Mestrado 2013
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada Mestrado 2013
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras Mestrado 2014 

Fonte: UEFS/PPPG/Resoluções CONSEPE, 2011-2014.

O número de alunos efetivamente incorporados aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu é apresentado na Tabela 9.
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TAbELA 09-QUANTITATIVO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS STRiCTO SENSU UEFS, 2011-2015

CURSOS 2011 2012 2013 2014 2015*
Astronomia – Mestrado - - 10 20 20
Biotecnologia – Doutorado 52 68 64 73 81
Biotecnologia – Mestrado 32 42 40 39 43

Botânica – Doutorado 50 49 52 57 61

Botânica – Mestrado 26 42 40 39 35
Computação Aplicada - - 13 28 45
Desenho, Cultura e Interatividade 19 35 43 49 42
Educação – Mestrado 13 33 40 47 61
Enfermagem – Mestrado Profissional - 20 39 34 20
Engenharia Civil e Ambiental – Mestrado 30 33 30 36 39
Estudos Linguísticos– Mestrado 10 24 25 27 40
Estudos Literários– Mestrado - - 92 98 88
Física – Mestrado Profissional - - 19 27 28
Farmácia– Mestrado - - 5 11 17
História –Mestrado 32 35 40 52 61
Letras – Mestrado Profissional - - - 20
Literatura e Diversidade Cultural – Mestrado 60 69 --- -- ---
Matemática – Mestrado Profissional (PROFMAT) - 20 43 36 41
Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente – Mestrado 39 50 - 64 76
Planejamento Territorial – Mestrado Profissional - - 24 49 64
Recursos Genéticos Vegetais – Mestrado 32 46 49 52 55
Recursos Genéticos Vegetais – Doutorado 7 17 28 36 44
Saúde Coletiva – Acadêmico 41 41 59 64 72
Saúde Coletiva – Mestrado Profissional 30 30 60 46 35
Zoologia – Mestrado 33 37 45 51 51

TOTAL 506 691 860 1035 1139 
Fonte: UEFS/PPPG/DAA, 2015. 
* Dados referentes a 31 março de 2015

Observando-se o quantitativo de alunos matriculados nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu institucionais (conforme 
é demonstrado no Gráfico 3), verifica-se que houve uma significativa evolução em sua demanda, confirmando-se assim, a importância das 
respectivas propostas ao seu público de interesse. 

 
GRÁFICO 03– NúMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAçãOSTRiCTO SENSUUEFS, 2011-2015.

Fonte : UEFS/PPPG/DAA, 2015.
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O número de egressos dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu é sumariado na Tabela 10 e no Gráfico 4. Verifica-se 
que esse quantitativo é menos regular que o de matrículas, que vem caminhando em um sentido crescente. Em parte, 
isso é explicado pela não retirada dos diplomas por muitos dos acadêmicos, a despeito da conclusão dos créditos 
acadêmicos e das aprovações das dissertações e teses.

Tabela 10. DEMONSTRATIVO DE ALUNOS EGRESSOS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU UEFS, 2011- 2015.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ... 2011 2012 2013 2014 2015
Biotecnologia – D 5 3 8 5 -
Biotecnologia – M 5 8 13 9 -

Botânica – D 4 8 11 9 -

Botânica – M 7 4 23 12 -
Ciências Farmacêuticas - - - - 5
Desenho e Cultura e Interatividade 7 2 10 16 -
Educação - - - 20 19
Enfermagem - - - 20 15
Engenharia Civil e Ambiental 8 7 6 5 11
Estudos Lingüísticos - 3 14 14 11
História 12 9 11 13 25
Literatura e Diversidade Cultural 18 14 8 23 25
Modelagem 2 9 16 12 12
Planejamento Territorial - - - - 11
Recursos Genéticos Vegetais - M/D 8 7 14 12
Saúde Coletiva – Acadêmico 1 4 21 22 17
Saúde Coletiva – Profissional - - 26 - -
Zoologia 18 9 15 13 14

TOTAL 95 87 196 207 255 
Fonte: PPPG/UEFS,/  DAA / 2015.

GRÁFICO 04 -EVOLUçãO DO NÚMERO DE EGRESSOS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU UEFS, 2011-2015.

 
Fonte: UEFS/PPPG/ DAA, 2015.
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PRODUÇÃO CIeNTÍFICa FRUTO DaS PeSQUISaS RealIZaDaS NOS CURSOS De PÓS-GRaDUaÇÃO STRICTO SeNSU UeFS, 2011-2015

Implementar uma política de publicação, inclusive com a editora Universitária...

A produção científica dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme Tabela 11, apresenta equilí-
brio e regularidade, considerando a expansão de vagas, devidamente acompanhada pelo critério de qualidade quanto 
aos produtos, dissertações e teses apresentadas, como elementos complementares das conclusões dos cursos.

A publicação científica dos docentes e discentes, em periódicos mais expressivos da comunidade acadêmica 
nacional e internacional, ainda é uma atividade frágil na maioria dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, em 
virtude de diversas questões de ordem geopolítica e geoeconômica ou,até mesmo,por motivo de cultura acadêmica 
ainda em consolidação em alguns programas. 

 A despeito da disparidade entre os programas, no que concerne à produção científica representada pelo nú-
mero de artigos em periódicos, e das diversas dificuldades que os programas encontram para a publicação de artigos, 
principalmente em periódicos estrangeiros, a UEFS vem consolidando uma posição pautada não só no aumento da 
quantidade de artigos publicados, mas também na qualidade dos mesmos. 

Na Tabela 11 é apresentado o quantitativo de artigos publicados no período 2011-2015

Tabela 11- PUBLICAçÕES RELACIONADAS À PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU NA UEFS, 2011-2015

PPG em ... 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Astronomia - - 11 15 6
Biotecnologia 58 110 54 38 32
Botânica 43 104 67 74 59
Ciências Farmacêuticas - - 24 22 22
Computação Aplicada - - 17 18 11
Desenho, Cultura e Interatividade 6 16 7 7 1
Educação 14 16 12 14 13
Enfermagem Profissional - - 18 16 12
Engenharia Civil e Ambiental 11 6 11 9 6
Estudos Linguísticos 17 26 15 9 -
História 9 3 2 3 1
Literatura e Diversidade Cultural 14 17 4 1 -
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 27 29 22 25 14
P.Letras - - 5 6 -
P Física - - 5 9 6
P Matemática - - 4 6 3
Planejamento Territorial - - 9 3 6
Recursos Genéticos Vegetais 49 74 40 37 37
Saúde Coletiva (Acadêmico) 20 39 17 31 24
Saúde Coletiva (Profissional) 61 32 26 31 19
Zoologia 39 43 56 58 45

TOTAL 354 498 426 432 317 
Fonte : Elaborado a partir do Relatório de Atividades da  PPG/UEFS de 2015
 *Dados obtidos a partir dos Curriculum	Lattes dos docentes permanentes do quadro efetivo da UEFS consultados em janeiro de 2015.

 
 Outro tipo de produção que tem uma variação considerável é o de trabalhos completos e resumos em anais de eventos (vide Tabela 
12). Tal modalidade reforça o pacto institucional com o diálogo e socialização de saberes junto a Entidades e Universidades que fomentam a 
criação de grupos de cooperação de pesquisas e incentivam o debate científico nas diversas áreas de conhecimento.
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Tabela 12 -DEMONSTRATIVO DE TRABALHOS COMPLETOS (2011-2015) E RESUMOS (2013-2015) PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 
NOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU DA UEFS, SEGUNDO O ANO, 2011-2015

PPG em ... 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Astronomia - - 14 15 4
Biotecnologia 17 3 35 33 24
Botânica 7 1 32 43 8
Ciências Farmacêuticas - - 23 47 17
Computação Aplicada - - 25 26 29
Desenho, Cultura e Interatividade 50 37 21 4 3
Educação 30 30 18 21 8
Enfermagem Profissional - - 55 28 5
Ensino de Física ( Rede) - - 16 19 9
Engenharia Civil e Ambiental 55 15 18 27 4
Estudos Lingüísticos 14 28 10 -
História 21 14 34 11 -
Letras ( Rede) - - 3 2 -
Literatura e Diversidade Cultural 12 21 32 12 7
Matemática - - 4 - -
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 50 22 35 27 32
Planejamento Territorial - - 10 12 26
Recursos Genéticos Vegetais 23 9 25 58 12
Saúde Coletiva (Acadêmico) 6 4 55 67 10
Saúde Coletiva (Profissional) 30 3 98 54 20
Zoologia 11 8 53 57 35
TOTAL 326 195 617 567 254 

 Fonte: UEFS/CAPES/PPPG, 2015. 
*Dados obtidos a partir dos CurriculaLattes dos docentes.

Outra modalidade de produção que teve expressivo aumento no período abarcado por este relatório é o das 
produções técnicas, que somam uma série de atividades técnico-científicas realizadas pelos docentes de pós-gra-
duação, tais como palestras, minicursos, assessorias a órgãos de fomentos e a instituições de Ensino Superior, entre 
outros.  

A Tabela 13 apresenta o numero de produções técnicas dos programas Pós-graduação Stricto Sensu no perío-
do 2011-2015.

 
TAbELA 13-NÚMERO DE PRODUçÕES TéCNICAS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO SENSU DA UEFS, SEGUNDO O ANO, 
2011-2015

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ... 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Astronomia - - 24 32 -
Biotecnologia 126 87 31 13 2
Botânica 142 118 64 1 1
Ciências Farmacêuticas - - 21 1 -
Computação Aplicada - - 16 1 -
Desenho, Cultura e Interatividade. 78 63 56 61 2
Educação 114 58 55 67 3
Enfermagem Profissional - - 286 13 4
Engenharia Civil e Ambiental 31 25 35 2 -
P Física - - 1 1 -
PLetras - - 2 3 4
P Matemática - - - - -
Estudos Linguísticos 109 130 63 3 2
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História 87 129 71 15 5
Literatura e Diversidade Cultural 110 123 61 47 4
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 16 103 70 6 6
Planejamento Territorial - - 30 7 7
Recursos Genéticos Vegetais 85 68 27 35 -
Saúde Coletiva (Acadêmico) 101 122 192 46 1
Saúde Coletiva (Profissional) 114 1 154 13 2
Zoologia 78 72 88 84 7
TOTAL 1191 1099 1347 451 50 

Fonte: Relatório de Gestão UEFS/PPPG -2011-2015 e Relatório de Atividades UEFS/PPG-2015
*Dados obtidos a partir dos CurriculaLattes dos docentes.

A publicação de livros na íntegra, ou de capítulos de livros, teve um grande incremento no período abrangido 
por este relatório, como se verifica na Tabela 14. Tal incremento da produção é resultado do incentivo institucional à 
Editora Universitária, bem como da participação efetiva dos docentes em editais específicos das agências de fomento.

Tabela 14-NÚMERO DE LIVROS NA ÍNTEGRA OU CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAçãO STRiCTO 
SENSU DA UEFS, SEGUNDO O ANO, 2011-2015

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ... 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Astronomia - - 6 3 -
Biotecnologia 4 2 3 1 1
Botânica 9 3 10 9 5
Ciências Farmacêuticas - - 5 - -
Computação Aplicada - - 3 3 1
Desenho, Cultura e Interatividade 16 1 25 12 2
Educação 21 6 17 13 1
Enfermagem (Profissional) - 15 9 12 -
Engenharia Civil e Ambiental 3 4 - - 2
Estudos Linguísticos 23 7 6 5 2
História 18 9 14 7 -
Literatura e Diversidade Cultural 31 18 34 11 1
P FIS - - - 2 -
PMAT -- - 1 - -
PLetras - - 4 3 -
Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente 8 3 16 7 5
Planejamento Territorial - - 5 6 4
Recursos Genéticos Vegetais 11 3 16 23 -
Saúde Coletiva (Acadêmico) 31 2 16 10 6
Saúde Coletiva (Profissional) 23 12 12 10 2
Zoologia 11 5 4 17 8
TOTAL 209 90 206 154 40

Fonte:  Dados extraídos do  relatório d e atividades   PPPG/UEFS /2015 e Relatório de Atividades UEFS/PPG-2015
 *Dados obtidos a partir dos CurriculaLattes dos docentes.

 
 
 
 



49

PESQUISA 
 
Facilitar e incentivar o diálogo e ações conjuntas entre a PPPG e os pesquisadores, cole-
giados e departamentos...

 

 A pesquisa no âmbito da UEFS tem sido responsável por grandes conquistas, tais como a qualificação do ensi-
no de graduação, implantação e consolidação gradativa dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, melhoria na 
infraestrutura à pesquisa e o estabelecimento de cooperação técnico-científica no país e no exterior.

A qualidade da pesquisa é também comprovada pela análise dos pares e a aprovação de publicação ou apre-
sentação nos vários foros científicos. Nesse sentido, é cada vez mais forte a pressão externa, principalmente da CA-
PES, ligada à avaliação dos Programas de Pós-Graduação no que tange a qualidade e a quantidade de produção. Nessa 
direção, a UEFS vem crescendo substancialmente, apresentando produção científica, desde artigos à produção artís-
tica, correspondendo a mais de 1500trabalhos publicados. Professores e estudantes também vêm sendo premiados 
em eventos científicos.

O desenvolvimento de pesquisas de base tecnológica revela investimentos em utilização de resíduos, recursos 
hídricos, saneamento ambiental, adubos, biorremediação de solos, sisal, desenvolvimento de software, segurança ali-
mentar, avaliação da qualidade dos alimentos, transitórios eletromagnéticos, controladores industriais, computação 
distribuída, aplicativo computacional etc. As atividades de pesquisa contam com a infraestrutura dos 31 laboratórios 
do Departamento de Tecnologia, assim distribuídos: 15 do curso de Engenharia de Alimentos, 8 do curso de Engenha-
ria Civil e 8 do curso de Engenharia da Computação.

PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS 

Discutir e rever a forma de tramitação e aprovação de projetos de pesquisa...

Em 2011, tínhamos 474 projetos de pesquisa cadastrados, sendo que 51,2% conseguiram financiamento ex-
terno à UEFS. Neste ano, o edital interno de financiamento de pesquisa foi no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais), em parceria com a FAPESB, que contribuiu com 50% dos recursos do Edital.

No ano de 2012, a UEFS totalizou 131 grupos de pesquisa cadastrados, totalizando 567 projetos, sendo que 
destes, 273 possuíam financiamento externo. Já em 2013, o registro de projetos institucionalizados contava com 596 
projetos, sendo que destes, 296 contavam com financiamento externo, num total de R$ 12.721.448,49 (doze milhões, 
setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Em 2014, dos 602 
projetos institucionalizados, 49,4% possuíam financiamento externo, 11,5% financiamento interno, num total de R$ 
57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) em recursos alocados para sua execução.
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Tabela 15-PROJETOS DE PESQUISA INSTITUCIONALIZADOS POR ANO E ÁREA DO CONHECIMENTO, UEFS-PPG/, 2011-2015

Área do Conhecimento 2011 2012 2014 2015
Ciências Biológicas 110 121 117 128
Ciências Sociais 17 19 35 24
Ciências Exatas e da Terra 77 89 66 112
Humanas e Educação 63 77 137 97
Letras e Artes 39 44 28 56
Saúde 93 114 172 145
Engenharias 65 72 67 92
TOTAL 467 539 666 654 

Fonte: UEFS/PPPG, 2015.
* Informações atualizadas até maio de 2015.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Os programas de Iniciação Científica (IC) têm sido ampliados ano a ano, totalizando, em 2014, 527 bolsas, sen-
do um dos dispositivos que possibilita a criatividade de jovens estudantes universitários e a formação não somente 
de jovens pesquisadores, mas também de cidadãos e profissionais que repensem o seu papel como sujeito social. 
Nesse sentido, a UEFS tem participado de editais de agência de fomento (CNPq) em modalidades de IC, como Ações 
Afirmativas, Iniciação Tecnológica e IC Júnior, procurando ampliar a oferta de bolsas com inclusão de mais estudantes 
no processo. Estimula-se também a participação em projetos de pesquisas por meio de estágio voluntário (PEVIC), no 
qual os estudantes que não podem concorrer (por possuírem vínculo empregatício ou outro tipo de bolsa) ou que não 
tenham conseguido bolsa, possam realizar investigações com acompanhamento dos docentes da instituição.

As bolsas de iniciação científica ofertadas pela UEFS têm o objetivo de estimular o estudante de graduação a 
atuar na pesquisa, integrando-o a tais atividades e tornando-o parte ativa do processo de geração de conhecimento, 
também realizado a partir de ações colaborativas de Entidades tais como, o CNPQ e a FAPESB, que dão fomento ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa em diversas áreas. 

A Tabela 16 apresenta as bolsas de iniciação científica ofertadas no período 2011-2015.

TAbELA 16- BOLSAS DE INICIAçãO CIENTÍFICA, 2011-2015

MODALIDADE 2011 2012 2013 2014 2015
PROBIC/UEFS 161 161 161 161 121

PIBIC/CNPq 90 87 83 83 83

PIBIC/CNPq –AF 18 18 18 16 16
PIBIC/FAPESB 120 175 225 250 249
IC JÚNIOR/CNPq/FAPESB 21 - - 5 -
EM/CNPq 50 50 - - -
PIBITI/CNPq 10 11 11 12 12

TOTAL 470 502 498 527 521 
Fonte: UEFS/PPPG, 2016
 

APOIO AO DESeNVOlVIMeNTO DaS aTIVIDaDeS De PÓS-GRaDUaÇÃO STRICTO SeNSU PaRa PeSQUISa

 
Destravar e simplificar a gestão e a capacitação de recursos para a pesquisa

 
 A política de fomento às atividades de pesquisa constitui um dos pilares de estímulo à consolidação das prá-
ticas de desenvolvimento cientifico, tecnológico, artístico-cultural e político, e representa uma das diretrizes funda-
mentais da Instituição. 



SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS: DISSEMINANDO INFORMAÇÕES, 
VISANDO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL - 2011-2015

Revitalização do Sistema de biblioteca (ampliação do acervo, das instalações, aperfei-
çoamento do sistema eletrônico de informações e do sistema de vigilância, melhoria do 
acesso e dos equipamentos, pessoal qualifi cado)...

A Gestão 2011-2015, marcada pela democracia, transparência e parti cipação da comunidade, encontra no Siste-
ma Integrado de Bibliotecas – SISBI o espaço que promove a gestão da informação e do conhecimento.

O SISBI-UEFS é a unidade organizacional responsável pelo desenvolvimento de ações da Biblioteca Central Julie-
ta Carteado– BCJC e das bibliotecas setoriais, de apoio informacional ao ensino, à pesquisa e à extensão, de incenti vo à 
leitura, de valorização e preservação da memória e das culturas brasileira e regional.

Nesta Gestão, ocorreu o ingresso de novos servidores técnicos para o SISBI através de concurso público, subs-
ti tuindo os funcionários do contrato do Regime Especial de Direito Administrati vo – REDA. Os novos servidores foram 
acolhidos pela equipe da Biblioteca Central e parti ciparam de treinamento para conhecer o SISBI-UEFS, sua estrutura, 
organização e funcionamento. 

 Merece destaque, nesta Gestão, a publicação do livro “Temas em Ciência da Informação”, organizado por três 
bibliotecárias do SISBI e editado pela UEFS Editora. Trata-se de uma coletânea que reúne os trabalhos de servidores do 
SISBI, voltados para a área da informação e que foram frutos de apresentações em Congressos, Seminários, Reuniões, 
Feiras etc. O livro refl ete o empenho desses profi ssionais em atuar e parti cipar da seara da Ciência da Informação, 
com ênfase na Biblioteconomia e Arquivologia. A obra é uma contribuição para outros profi ssionais se atualizarem e 
serve também como estí mulo para que outros venham a produzir trabalhos técnico-cientí fi cos. 

Na Gestão 2011-2015, as ações do SISBI-UEFS ti veram a parti cipação da comunidade universitária através das 
seguintes iniciati vas: estabelecimento de parcerias com outras Unidades/ Coordenações da UEFS, na promoção de 
eventos de interesse acadêmico e da sociedade; discussões democráti cas com coordenadores das áreas do conheci-
mento, visando a melhoria dos processos de ampliação/ atualização do acervo e dos serviços disponibilizados para 
a comunidade acadêmica; e a realização da pesquisa de sati sfação do usuário, com o objeti vo de conhecer as reais 
necessidades da comunidade universitária e, consequentemente, buscar a inovação, a qualidade e a sati sfação no 
nosso atendimento.

Em 2013, ti vemos a sati sfação de homenagear a memória do professor fundador e emérito da UEFS, Carloman 
Carlos Borges, com a inauguração da sua coleção pessoal, realizada no aniversário de seu nascimento, incorporada ao 
acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado.

A UEFS, nesta Gestão, torna-se a primeira insti tuição do interior do Estado a implantar o programa Mais 
Futuro, junto com a SAEB, as Voluntárias Sociais da Bahia – VSBA e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. 
O Programa Estadual de Aprendizagem – Programa Mais Futuro é uma ação do Governo do Estado, que tem como 
objeti vo oferecer ao jovem a oportunidade do primeiro emprego. Para ingressarem no programa, é necessário que os 
jovens passem por uma seleção, sejam oriundos de escolas públicas e estejam em situação de vulnerabilidade social. 
Na BCJC, 40 desses jovens estão atuando em vários setores. Com isso, a UEFS contribui com a sociedade de Feira de 
Santana, colaborando com o aprendizado desses jovens, a parti r do momento que “abraça” o projeto e garante a es-
tadia dos parti cipantes em um ambiente que proporcione crescimento profi ssional e pessoal. 
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REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISbI 

 O SISBI sempre acompanha as novas tendências tecnológicas com o objetivo de aprimorar e dinamizar os 
serviços, além de facilitar o acesso à informação. Assim, nesta Gestão 2011-2015, a BCJC efetuou a compra de livros 
eletrônicos, tendo em vista a modernização do acervo, contribuindo, também, para a democratização e preservação 
da informação. é importante salientar que esse tipo de material oferece várias vantagens, tais como: disponibilidade 
para diversos usuários, simultaneamente; não necessita de armazenamento físico, etiquetas e estantes; não há des-
gaste do material; e não há furto ou extravios. Neste contexto, as bibliotecas digitais e os livros eletrônicos apresen-
tam-se como coleções alternativas, adquiridas através de assinatura ou compra, para atender às novas demandas da 
comunidade acadêmica.

Outra questão à qual o SISBI vem procurando se adequar é a acessibilidade informacional, com o intuito de 
promover o acesso de pessoas com deficiência visual ao conhecimento e à cultura. Nesse sentido, em parceria com 
a Fundação Dorina Nowill para Cegos, o sistema vem ampliando seu acervo através da aquisição de livros falados, 
no formato MP3. Além disso, tem buscado a adequação dos espaços e a aquisição de equipamentos para atender às 
pessoas com deficiência.

Também visando ao uso de nova tecnologia, foi implantada a biometria para identificação do usuário do SISBI, 
dando mais segurança às transações de empréstimo de materiais pelo sistema Pergamum.

Ainda sobre o Pergamum, houve a atualização do sistema de gerenciamento do acervo para a nova versão 
Web, o qual passa a permitir o acesso através de dispositivos móveis como celular, smartphone e tablet, a fim de 
fazer reservas de títulos, renovações de empréstimos e consultas ao acervo. Outra funcionalidade adicionada foi a 
identificação da localização (nº de chamada) dos materiais do acervo através da ferramenta QR Code, utilizando um 
aplicativo instalado no aparelho, que registra o número de chamada na tela do dispositivo móvel. 

Outra novidade do SISBI para seus usuários, nesta Gestão 2011-2015, foi a criação da nova página na internet. Com 
a colaboração da Assessoria Especial de Informática – AEI, uma equipe de servidores da BCJC trabalhou na construção 
dessa página. Mais interativa e atualizada, a homepage do SISBI traz espaço para notícias, comunicados, acesso ao acervo, 
disseminação da informação e fontes de pesquisa. A nova página reúne, também, todos os informativos, manuais e fôlde-
res produzidos pelo SISBI, assim como informações sobre serviços, seções e setores da BCJC, com os respectivos contatos. 
 
FIGURA 01 NOVA HOMEPAGE DA BIBLIOTECA (UEFS)

Fonte: http://sites.uefs.br/portal/sites/bibuefs

 

 Essa inovação tecnológica na biblioteca promove a agilidade no atendimento ao usuário e torna mais eficaz a 
divulgação da informação, alcançando, assim, a satisfação da comunidade universitária. 
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INVESTIMENTO NA VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

A atualização e a capacitação dos servidores do SISBI são fundamentais para o alcance da excelência em nos-
sas bibliotecas, pois a dinâmica da inovação tecnológica exige a busca constante de qualificação. 

Durante esses anos, o SISBI vem desenvolvendo uma política diferenciada de incentivo à formação continuada 
de seu capital humano (bibliotecários e demais servidores), pois existe uma preocupação em acompanhar as mudan-
ças do mercado, através de cursos, seminários, palestras etc. Assim, a participação dos servidores nos eventos das 
áreas de Biblioteca e Gestão da Informação é sempre muito expressiva. E, entre os resultados alcançados com a Políti-
ca de Formação Continuada, podemos incluir o estímulo à troca de saberes, a valorização profissional e a capacitação 
constante da equipe de trabalho, pois os eventos, treinamentos, cursos técnicos e outros promovem a atualização e o 
desenvolvimento de diversos trabalhos: publicações técnicas, monografias, artigos, pôsteres e outras comunicações 
científicas.

 Vale ressaltar que, em alguns desses eventos, servidores do SISBI representaram a UEFS como autores de 
trabalhos técnico-científicos. O resultado dessas experiências foi a publicação de um livro que reuniu os trabalhos 
apresentados nos eventos que a equipe participou.

Um dos trabalhos apresentados por bibliotecários do SISBI no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitá-
rias, em Belo Horizonte/MG, realizado em 2014, intitulado “Desenvolvimento Profissional através da Formação Conti-
nuada: experiência na Biblioteca Central da Universidade Estadual de Feira de Santana”, foi premiado na modalidade 
Pôster, eixo: Gestão de Bibliotecas Universitárias. Nesse trabalho, os autores relataram o processo de capacitação dos 
servidores do SISBI-UEFS, que visa manter a equipe de profissionais atualizada e qualificada, desenvolvendo compe-
tências para produzir, gerenciar e disseminar a informação.

A participação desses servidores em eventos contribui para a sua capacitação e valorização e, ao mesmo tem-
po, divulga a UEFS tanto em âmbito nacional como internacional.

Tabela 17-PARTICIPAçãO DE SERVIDORES DO SISBI-UEFS EM EVENTOS, 2011-2015

ANO EVENTOS PARTICIPANTES

2011 20 62
2012 26 75
2013 13 48
2014 40 164
2015 21 120

TOTAL 120 469

Fonte: UEFS/SISBI, 2015.

Com o intuito de promover a interação Universidade e Sociedade, o SISBI realizou cursos e eventos que foram oferecidos 
aos servidores e à comunidade externa, a maioria deles ministrada por funcionários do SISBI. Dentre os cursos oferecidos, pode-
mos destacar o Curso de Auxiliar de Bibliotecas, direcionado às pessoas que trabalham em bibliotecas públicas e comunitárias 
de Feira de Santana e região; o Pró-Multiplicar: Treinamento do Portal de Periódicos da Capes, primeira vez oferecido em Feira 
de Santana, organizado pela Biblioteca Central em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Noções de Arqui-
vamento; Oficina de Pequenos Reparos em Materiais Bibliográficos; Relações Públicas e Motivação nas Organizações; Workshop 
das NBRs aplicadas a trabalhos técnicos: utilizando WORD 2010; Normas Documentais aplicadas na elaboração do documento 
acadêmico-científico; Propriedade Intelectual e outros.
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Tabela 18-CAPACITAçÕES REALIZADAS PELO SISBI-UEFS, 2011-2015

ANO CAPACITAÇÕES PARTICIPANTES

2011 05 184
2012 05 299
2013 05 334
2014 08 529
2015 10 1.404

TOTAL 33 2.750
Fonte: UEFS/SISBI, 2015.

POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO

 

O Setor de Aquisição da BCJC é responsável pela formação e desenvolvimento do acervo da Biblioteca Central 
Julieta Carteado e das 8 (oito) bibliotecas setoriais que compõem o SISBI-UEFS.  Esse trabalho é realizado a partir das 
novas aquisições de material bibliográfico, seja através de compras, assinaturas ou doações. As duas primeiras aten-
dem às solicitações dos departamentos, setores da UEFS e dos usuários; enquanto as doações, que passam por um 
processo de seleção para integrarem o acervo, originam-se de doadores das comunidades interna e externa. 

Apresentamos a seguir as tabelas 19, 20 e 21, que mostram o investimento em compra de material bibliográfi-
co para o SISBI-UEFS, referentes ao período 2011 a 2015, e a evolução do seu acervo através de compras e de doações.

Tabela 19- INVESTIMENTO DO SISBI-UEFS EM AQUISIçÕES, 2011-2015 (EM REAIS)

PERÍODO
LIVROS E OUTROS MATERIAIS PERIÓDICOS PERIÓDICOS TOTAL  

INVESTIDOTÍTULO EXE. VALOR RENOV. VALOR ASS. VALOR
2011 953 2.011 106.591,00 138 109.476,62 _ _ 216.067,62

2012 526 1.054 115.118,91 87 88.039,41 04 2.155,60 205.313,92

2013 957 3.817 283.622,27 36 54.646,80 09 11.781,00 350.049,80

2014 74 979 48.884,78 57 77.016,83 _ _ 125.901,61

2015 14 30 1.116,05 44 60.193,40 01 3.639,00 64.948,45
Fonte: UEFS/BCJC, 2011-2015. 

Tabela 20-EVOLUçãO DO ACERVO DO SISBI-UEFS – 2011-2015

PERÍODO
COMPRA DOAÇÃO CRESCIMENTO (%) ACERVO

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares

LIVROS
2011 867 2.400 5.421 7.419 5,63% 3,64% 117.876 279.136
2012 526 1.054 6.601 8.988 13,34% 2,27% 125.003 289.178
2013 954 3.817 6.460 6.460 5,93% 3,55% 132.417 299.455
2014 75 979 7.321 9.916 5,58% 3,64% 139.812 310.350
2015 14 30 7.165 9.007 5,13% 2,91% 146.991 319.387

Fonte: UEFS/BCJC, 2011-2015.  

        P.S. Percentuais de crescimento em valores aproximados.
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Tabela 21- ACERVO DE PERIÓDICOS [DOAçãO] - SISBI-UEFS, 2011-2015.

PERÍODO
DOAÇÃO

TÍTULOS EXEMPLARES
2011 793 5.455
2012 956 7.558
2013 822 4.509
2014 865 3.831
2015 166* 393*

TOTAL 3.602 21.746
Fonte: UEFS/BCJC, 2011-2015. 
*Dados referentes ao período jan.-fev. 2015.

Salientamos que a aplicação dos recursos em compra de material bibliográfico para o SISBI-UEFS fez-
se necessária devido à implantação de novos cursos de graduação e pós-graduação, como também de extensão, 
elevando-se, conseqüentemente, a demanda do nosso acervo. Observamos, também, que a aquisição dos acervos 
digitais (bases de dados e livros eletrônicos) surge da necessidade do SISBI-UEFS acompanhar a evolução dos recursos 
informacionais vigentes. 

Entretanto, analisando as referidas tabelas, pode-se observar o baixo volume na compra de material biblio-
gráfico para o SISBI-UEFS, no ano de 2014, o que ocorreu devido ao contingenciamento do Governo do Estado, que 
cortou drasticamente as verbas das instituições estaduais, conforme Decreto 15.624/2014, de 29/10/2014. Com isso, 
vários processos em andamento não foram concluídos.

Apesar das dificuldades apresentadas em relação ao processo de compra de material bibliográfico, percebemos 
que as compras realizadas através de pregão têm representado uma relevante economia financeira para a UEFS, o 
que vem ao encontro da política da administração superior, que valoriza, entre outras coisas, a eficiente aplicação dos 
recursos públicos.
 
SERVIÇOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Quanto à articulação do SISBI com outras instituições, esta acontece através de convênios formais, tendo em 
vista a disseminação da informação. Sendo assim, podemos citar o credenciamento da BCJC pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/ MEC, como multiplicadora do Portal de Periódicos da Capes; 
o convênio com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e com o Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia – IBICT. Na Gestão 2011-2015, houve ampliação de parcerias, como a com o Ministério da Saú-
de – MS, através dos programas Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde - Brasil – Rede 
BiblioSUS, Biblioteca Virtual em Saúde do Adolescente – BVS Adolec e Portal da Saúde Baseada em Evidências. 

O SISBI também participa de cooperações técnicas estabelecidas entre a UEFS e outras instituições, a exem-
plo da parceria com a Universidade de São Paulo – USP, Instituto Oceanográfico – IO, realizada através da Biblioteca 
Central Julieta Carteado – BCJC, com a indexação de publicações brasileiras na base de dados internacional Aquatic	
Science and Fisheries Abstracts – ASFA, cujo órgão responsável é 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, essa cooperação ajuda a disseminar a produção científica brasileira, 
ampliando, também, a visibilidade da Universidade Estadual de Feira de Santana.

Nesta Gestão, outro compromisso de cooperação técnica assumido pela UEFS, através da Biblioteca Central, 
foi o compromisso para alimentação da Biblioteca Virtual em Saúde do Adolescente – BVS Adolec Brasil, de responsa-
bilidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. A BVS Adolec tem o objetivo de promover o acesso online 
à informação técnico-científica referente à saúde de adolescentes e jovens no Brasil. O trabalho de cooperação está 
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sendo desenvolvido por bibliotecários da Biblioteca Central Julieta Carteado em parceria com o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas na Infância e Adolescência – NNEPA/UEFS.

Dessa forma, a Biblioteca Central Julieta Carteado percebe a sua importância no contexto da UEFS para o 
desenvolvimento do conhecimento, servindo de elo entre a proposta acadêmica da instituição e a necessidade do 
usuário. Assim, por entender o seu papel na instituição e na sociedade, a BCJC procura conhecer as reais necessidades 
das comunidades interna e externa. Na Gestão 2011-2015, por exemplo, a BCJC realizou Pesquisas de Satisfação do 
Usuário, com participação das comunidades interna e externa, que teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos 
usuários quanto ao atendimento, acervo e serviços oferecidos pela BCJC. Os resultados sinalizaram a Biblioteca como 
o local propício para promoção do conhecimento e aprimoramento das habilidades, inserindo o usuário no contexto 
social e acadêmico. 

Na Tabela 22 apresentamos um comparativo dos serviços oferecidos pelo SISBI nos anos de 2011 a 2015.

Tabela 22-COMPARATIVO DOS SERVIçOS OFERECIDOS PELO SISBI-UEFS, 2011-2015

SERVIÇOS 2011 2012 2013 2014 2015

Levantamento Bibliográfico 468 106 110 33 163
Visitas Orientadas 25(695) 19(783) 16(719) 15(475) 98(856)
Consulta - Base de Dados 962 906 815 1.026 258
Acesso à Internet 7.101 6.322 6.430 8.094 3.138
COMUT 293 82 16 149 11
Portal da CAPES (Treinamento) 8(92) 8(127) 23(461) 16(268) 12(159)

Treinamento do Usuário
Graduação 41(1.365) 50(1.390) 48(1.418) 47(1.462) 49(1273)
Pós-Graduação 16(165) 20(249) 23(453) 17(259) 14(248)

Revisão e Normalização Bibliográfica 46 36 26 84 07
Ficha Catalográfica 117 134 169 220 258
Solicitações de ISBN 03 08 04 03 08
Solicitação de ISSN 06 04 02 03 02
Parecer – Incentivo de Produção Científica 124 170 150 175 159
Empréstimo de cabines de estudo 1.764 3.364 2.452 2.798 1.443
Cadastramento – Conta VPN 144 190 181 169 128
Leitores cadastrados 16.740 18.970 21.453 23.957 26.208
Títulos de Livros Arrecadados na Negociação Solidária - - - - 102

Fonte: UEFS / SISBI, 2015

 

 
Tabela 23- DEMONSTRATIVO DA DEMANDA DE SERVIçOS DO SISBI-UEFS, 2011-2015

ANO CONSULTA EMPRÉSTIMO FLUXO

2011 141.760 209.637 386.729
2012 133.543 209.366 410.688
2013 99.725 171.639 283.734
2014 107.336 148.166 312.676
2015 47.573 89.027 193.494

TOTAL 486.176 741.023 1.405.943
Fonte: UEFS/SISBI, 2015
*Dados atualizados até 23 fev. 2015
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bIbLIOTECA E A INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

O SISBI-UEFS, através das suas ações de extensão, promove a interação Universidade e Sociedade, reafirman-
do o compromisso da Universidade Estadual de Feira de Santana com a comunidade feirense e da região. 

No período 2011-2015, manteve sua parceria na promoção da Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de 
Feira de Santana, promovida pela UEFS e parceiros. O evento, que busca despertar na comunidade o interesse pela 
leitura e a valorização da cultura regional, teve a participação da BSML através de espaço destinado ao público infan-
to-juvenil.

As atividades culturais e de extensão do SISBI têm a finalidade de aproximar o leitor da biblioteca, de sua 
cultura, tornando o espaço da Biblioteca um lugar para além da busca de informação, espaço também para manifes-
tações culturais, entretenimento e lazer, buscando sempre a valorização da cultura, principalmente a regional. Podem 
ser citadas, como exemplo, as atividades artístico-culturais, acadêmicas e científicas que são realizadas no Hall de 
Entrada da BCJC, despertando a atenção de todos aqueles que circulam no ambiente em busca de informação e da 
convivência universitária. Assim, muitas exposições foram organizadas no Hall, das quais, podemos destacar: “Um 
Retrato do Marrocos”; “Exposição da Terra de Zapata”; “Exposição Desenhos de Tomé”; “Toda criança é artista”; “Ex-
posição de artes plásticas desenhos em alto relevo”; “Exposição Salvador Dali”; “Exposição Feira de Santana e outras 
viagens”; “V Exposição Lengua Española”; “Exposição 14 anos da TV Universitária da UEFS”; “02 anos de Web – TV 
Olhos D’Água”; “Exposição Fotográfica: 36 anos de Biblioteca na UEFS”; “O Ciclo do Tempo”; “Uma foto para Vinícius 
de Moraes”; “Nas Asas das Borboletas encontrei Cavalos Marinhos”; “Exposição fotográfica: UEFS - 38 anos Construin-
do Saberes”; “Centenário de Dorival Caymmi”; e “Escritores Eternos: Gabriel García Marques, João Ubaldo Ribeiro, 
Rubem Alves e Ariano Suassuana”. Também são realizados anualmente, no Hall da BCJC, o Bazar do dia das Mães e o 
Bazar Natalino, que têm como objetivo incentivar e divulgar o artesanato regional para a comunidade universitária, 
propiciando aos artesãos condição de sustentabilidade através da comercialização de seus produtos. Tivemos tam-
bém lançamentos de livros, acompanhados de palestras envolvendo a temática da publicação; Recital de Poesias; Voz 
e Violão; apresentação de capoeira; Quarteto de Cordas; Coral; e outros eventos.

O SISBI realizou atividades de incentivo à leitura, como contação de histórias e exibição de filmes, nas biblio-
tecas setoriais. Também foram promovidas, neste período, Campanhas de Doação de Livros e Revistas Infantis, com 
postos de arrecadação dentro e fora da UEFS. O material arrecadado é destinado às bibliotecas comunitárias de Feira 
de Santana e região, que atendem a crianças carentes.

 Além disso, continuarmos apoiando os projetos de Cinema da UEFS, destinados à sociedade de Feira de 
Santana e região, que visam à democratização do acesso à sala de cinema. Entre esses projetos, temos: Programa 
Imagens, Projeto Sala de Cinema e Coletivo Inovacine, com programação de exibições na Biblioteca Central.

Dois grandes eventos já fazem parte das atividades culturais e extensionistas do SISBI, um deles é o Biblioteca, 
Café & Arte, que acontece duas vezes ao ano e que busca promover momentos agradáveis e de descontração, com 
apresentações artístico-culturais, acompanhadas de um delicioso café. O outro evento é a Semana Nacional do Livro e 
da Biblioteca, que busca atrair ainda mais o púbnlico para a biblioteca e despertar o usuário para o livro como elemen-
to fundamental de acesso ao conhecimento, assim como resgatar a compreensão da biblioteca como instrumento 
para a formação do leitor. Dentre as atividades que acontecem durante a semana, podemos destacar a seleção dos 
TOP Usuários, que resulta na divulgação de uma lista dos usuários que mais pegaram materiais emprestados durante 
o ano, dentro da categoria da qual fazem parte, e estes são presenteados com um livro.
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COMISSÃO PRÓPRIa De aValIaÇÃO 

Retomar e aprofundar a prática participativa e permanente de avaliação institu-
cional, com caráter emancipatório...

A avaliação institucional é um processo contínuo de pesquisa e comunicação, que visa essencialmente subsi-
diar a instituição na reflexão e aprimoramento de sua atuação, conforme a missão e objetivos impostos.

Sendo diagnóstica (aponta potencialidades e fragilidades), a avaliação institucional está diretamente relacio-
nada à sociedade, aos estudantes e futuros universitários; ao Estado, que pode utilizar a avaliação para o desenvol-
vimento de políticas públicas (de regulação e expansão, p.e.); e ainda à própria instituição, no sentido de fomentar o 
desenvolvimento do seu PDI, potencializar ou realinhar sua missão, planos, métodos e trajetória.

 
 

ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

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

1ª etapa: Preparação

- constituição da CPA;

- sensibilização;

- elaboração do projeto de avaliação 
interna

2ª etapa: Desenvolvimento

-  ações;

- levantamento de dados e informações;

- análise das informações: relatórios par-
ciais

3ª etapa: Consolidação

- relatório;

- divulgação;

- balanço crítico

Pautando-nos numa discussão fundamentada sobre o papel da universidade pública na contemporaneidade 
e sobre o projeto de universidade que se quer, processo sobre qual a CPA/UEFS debruçou-se por um bom tempo, ini-
ciamos os trabalhos de construção do processo de autoavaliação. A partir desse debate, percebemos que a crescente 
prevalência do modelo tecnocrático e mercantil e da visão utilitarista ameaça o papel historicamente delegado à uni-
versidade, a saber, o de ser uma instância reflexiva, crítica, autônoma acadêmica e administrativamente e socialmente 
referenciada. 

Para nós da CPA/UEFS, o apogeu da lógica de mercado, a qual a universidade se vê obrigada a se submeter, 
desconsidera até mesmo o sentido etimológico da palavra universidade, cuja raiz latina (Universitas) designa uma 
instituição que tem as funções educativas mais abrangentes, mais completas, enfim, universais.1

A nosso ver, uma análise institucional não deve encobrir as deficiências e mazelas. E a superação destes en-
traves exige exatamente uma postura inversa: é na sua abordagem e no seu enfrentamento, guiados pela defesa da 
Universidade pública, gratuita, autônoma, democrática e socialmente referenciada, que se deve redefinir os rumos 
de nossa instituição. Neste contexto, a CPA/UEFS reconhece que os obstáculos para se construir uma metodologia de 
avaliação que se quer, com um sentido definido pela comunidade, são muitos. Entretanto, recusa-se a uma simples 
aplicação das fórmulas e critérios estabelecidos pelo SINAES, o qual desconhece as especificidades e rejeita os ele-
mentos de natureza política que permeiam qualquer avaliação, mais ainda de uma Universidade. 

1  Cf.:Martins, E. S. “A etimologia de alguns vocábulos referentes à educação”. In: Olhares & Trilhas. Uberlândia,  Ano VI, n. 6, p. 31-36, 2005.
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Encontramo-nos na segunda etapa indicada pelo SINAES, ou seja, desenvolvimento. Foram construídos ques-
tionários/roteiros voltados para a comunidade, pautados numa discussão fundamentada no papel da universidade 
pública na contemporaneidade. Os questionários/roteiros foram adaptados no software “limesurvey”2 Entretanto, 
um problema no servidor que abrigava o software nos pegou de surpresa e foi necessário dispensarmos um tempo 
grande para recuperarmos os questionários/roteiros, para então poderem ser disponibilizados para a comunidade e 
assim começarmos nossa autoavaliação, para gerarmos um relatório de autoavaliação da UEFS, o primeiro nos moldes 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -SINAES. O processo de coleta dos dados está disponibilizado 
através da própria página da CPA/UEFS (http://www2.uefs.br/cpa).

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Após várias reuniões ordinárias da CPA/UEFS, foi definido um roteiro de avaliação baseado no SINAES ). Tal 
instrumento encontra-se adaptado para o   limesurvey disponibilizado no site da cpa (www2.uefs.br/cpa). A coleta 
dedados e sua posterior  análise comporá o 1º relatório de autoavaliação da CPA/UEFS.

Metodologia: As informações (quantitativas e qualitativas) a serem coletadas na comunidade uni-
versitária (intra e extra campus), feita basicamente sob forma de questionários, conta com a possi-
bilidade da formação de grupos focais, entrevistas etc. As informações quantitativas e, sobretudo, 
as qualitativas deverão ser analisadas e divulgadas para que o processo de avaliação seja, de fato, 
um agente construtor permanente de uma Universidade pública, referenciada e de qualidade.

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

 
ATIVIDADES DA CPA

1) ANO 2011

•	 16/08/2011: “Seminário SINAES”, promovido pela Uneb, Hotel Catussaba, Salvador (participaram os pro-
fs. Vera Martin e Pablo Fica Piras). Um dos resultados do seminário foi a criação de um “Fórum das CPAs 
das instituições de educação superior públicas baianas”;

•	 01/09/2011: Mesa Redonda “O ENADE no contexto da avaliação institucional”, organizado pela PRO-
GRAD/UEFS (participaram da mesa os Profs. Rubens Pereira, Uaçai Magalhães Lopes e Vera Martin);

•	 16/09/2011: Visita técnica da CODES/CEAES para apresentação dos trabalhos da CEAES e discussão do 
“Observatório do Estudante Universitário”, reitoria da UEFS;

•	 03/11/2011: Fórum das CPAs Públicas, reunião inaugural, Hotel VilaMar, Salvador. Posteriormente foi 
criado também um Fórum Virtual das CPAs (AVA na plataforma moodle) com gerenciamento da UNEB e 
UFRB;
 

2 disponível no site (http://www.limesurvey.org/).
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•	 10 e 11/11/2011: Seminário SINAES: avaliação e perspectivas (CONAES/MEC/INEP), Brasília (participa-
ção de Antonio Macedo e Pablo Fica Piras). 

2) ANO 2012

•	 participação na CEAES/CODES/SEC;
•	  2 reuniões do Fórum das CPAs públicas da Bahia;
•	  confecção do questionário no ambiente “limesurvey”;
•	 realização/participação dos Seminários de Construção da Avaliação realizados nas 4 Universidades Estad-

uais da Bahia com os seguintes temas: Graduação (UESC), Pesquisa e pós-graduação (UNEB), Extensão 
(UEFS) e Financiamento e sustentabilidade (UESB);

•	  Reuniões Ordinárias mensais da CPA/UEFS.

3) ANO 2013

•	 07/03/2013: Seminário de planejamento dos cursos de Enfermagem e Odontologia; local: auditório iV, 
módulo 6; data: 7 de março.

•	 23/04/2013: Reunião das 4 CPA-UEBA; local: sala da CPA-UNEB, Salvador.
•	 Evento: reunião que as CPA consideraram urgente para debater a conveniência delas permanecerem na 

CEAES, visto que as atividades não avançavam e o relatório conjunto tinha perdido toda a relevância.

•	 28/05/2013: Reunião convocada pela CODES para receber a proposta da CONAES, convite ao SiNAES; 
local: prevista para ocorrer em Salvador, provavelmente na SEC, acabou sendo desmarcada, porque o 
Secretário teve que receber o movimento sindical das quatro UEBA.

•	 Evento: esta reunião não chegou a realizar-se, embora todos os elementos para ela tivessem sido acio-
nados.

•	 09/06/2013: Fórum das CPAs: atualização do Relatório CEAES; local: sala da CPA-UNEB, Salvador.
•	 Evento: a dilatação que já tem o Relatório CEAES, iniciado em 2011 e o descaso da CODES para a sua fina-

lização, conjuntamente com a situação real da CEAES, que está praticamente desativada. As CPA resolve-
ram concluir o relatório até o momento construído, independentemente da CODES.

•	 13/06/2013: Convite para as UEBA entrarem integralmente no SiNAES; local: sala de reuniões da Secreta-
ria de Educação, Salvador.

•	 Evento: as quatro UEBA foram convidadas para uma reunião na SEC, com o professor Robert Verhine, 
presidente do CONAES. 

•	 Em pauta: a análise do encerramento, em dezembro de 2013, do Termo de Cooperação, parcial, vigente 
entre MEC, INEP, CEE, SEC-BA e as UEBA. 

•	 18/06/2013: Reunião de apresentação do SiP-UNEB; local: sala de reuniões da Reitoria da UNEB, Salvador.
•	 Evento: A UNEB desenvolveu uma plataforma de gestão de projetos e manejo de dados, SIP-UNEB, pre-

miada em um concurso estadual de Boas Práticas de Gestão.
•	 Pela possibilidade de assimilar esse programa, uma delegação da UEFS, composta das equipes da AEI-UEFS 

e ASPLAN-UEFS, foi convidada, junto à CPA-UEFS, para a apresentação das possibilidades da plataforma.

•	 07/08/2013: i Seminário 2013 das CPA-UEBA: plataforma para TiCs; local: Auditório V do Módulo 7 da 
UEFS, Feira de Santana. 
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•	 Evento: Após a percepção das vantagens do SIP-UNEB, a CPA-UEFS organizou um seminário estadual para 
divulgar esta plataforma: houve presença de membros da ASPLAN-UNEB, instituição que também está em 
uma fase de aproximação com a ferramenta.

•	 21/08/2013: - Mesa Redonda – Curso de Enfermagem; local: Auditório iV do Módulo 6 da UEFS, Feira de 
Santana.

•	 Evento: Evento relacionado ao planejamento pedagógico 2013.2 do curso de Enfermagem da UEFS. Parti-
cipação na Mesa Redonda: Avaliação Institucional dos Cursos de Graduação da UEFS. Foi feita uma apre-
sentação da CPA-UEFS enfocando o instrumento de avaliação de cursos de graduação do SINAES. Foi 
apresentada, na oportunidade, a divisão das dimensões do SINAES em 4 Categorias para uma melhor 
análise, já que algumas das 10 dimensões do SINAES precisam ser analisadas conjuntamente para uma 
avaliação mais completa.

•	 09 a 12/09/2013: II Seminário 2013 das CPA-UEBA: As UEBA e o SINAES, histórico e perspectivas; local: 
Auditório III do Módulo 4 da UEFS, Feira de Santana.

•	 Evento: As quatro CPAs articularam-se e, de 9 a 12 de setembro, aqui na UEFS, realizaram um Seminário 
para debater os aspectos dessa situação nova.

•	 23/10/2013: “Seminários Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação 
(CPA) – 2013”, Região Norte; local do evento: Auditório Prof. José Vicente Miranda Filho do Instituto de 
Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará – UFPA, Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá, Cidade Uni-
versitária Prof. José da Silveira Neto – Belém/PA Belém, PA.09, 10 e 11/10/2013: Conferência Estadual de 
Educação – COEEDBA 2013; local do evento: Complexo da Costa do Sauípe – Mata de São João, BA.

•	 31/10/2013: Reunião da CPA-UEFS com a Reitoria UEFS; local: Sala da Reitoria, UEFS.

•	 04/11/2013: Fórum das CPAs: atualização do Relatório CEAES e adesão ao SINAES; local: Sala da CPA-U-
NEB, Salvador.

•	 11/11/2013: Fórum das CPAs: atualização do Relatório CEAES e adesão ao SINAES; local: Sala da CPA-U-
NEB, Salvador.

•	 27/11/2013: Reunião no CEE-BA, para discutir o Termo de Cooperação entre SEC-BA, CEE-BA, CONAES, 
INEP e as quatro UEBA; local: Sala de reuniões do CEE-BA, Salvador.

•	 29 e 30/11/2013: Oficina AMPESC: “A integração do processo de avaliação e supervisão da educação su-
perior: INSAES, avaliação externa e a autoavaliação – CPA”; local: Sala de reuniões do Conselho Federal de 
Administração, sede Florianópolis.

•	 06/12/2013: “Seminários Regionais sobre Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação 
(CPA) – 2013”, Região Nordeste; local do evento: Auditório Leopoldo Amaral, da Escola Politécnica da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), situado à Rua Professor Aristides Novis, 02, Federação, Salvador/BA.

•	 09/12/2013; “Financiamento público das universidades estaduais baianas: restrições orçamentárias, 
expansão universitária e desenvolvimento local”, tese de DSc defendida pelo professor da UEFS, César 
Barbosa (DCIS); local do evento: Auditório da Pós-graduação em Educação, UNEB, Cabula, Salvador.

•	 17/12/2013: Educação Superior na Bahia e seu Recôncavo: cenários e perspectivas; local do evento: Au-
ditório Milton Santos – UNEB, Santo Antônio de Jesus.
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4) ANO 2014

Uma série de atividades ao longo de 2014 foram realizadas para favorecer o alinhamento das ações da CPA, conforme 
a seguir:

I) Reformulação do site da CPA-UEFS (http://www2.uefs.br/cpa) – março a maio/2014;
II) Preparação para aplicação dos questionários elaborados na plataforma limesurvey: criação de login e 

senha – professores, funcionários e estudantes – março a outubro/2014;
III) Evento: Seminário “Universidade para quem?”

         Realização: CPA & PROEX & PET Engenharias
Local: Anfiteatro – módulo 2
Data/horário: 30/09/2014 – 08h às 16h
Palestra: Diálogo entre o Prof. Elói Barreto e representantes da comunidade externa no evento “Universidade 

para quem?”
Objetivo do evento: O Seminário foi motivado pela ausência de um representante da Comunidade externa nas 
atividades da CPA-UEFS. Titular e suplente (da comunidade externa) eram indicados pela Câmara Municipal de 
Feira de Santana. Mediante a alteração da Resolução CONSU 47/2006, referente à composição da CPA:”repre-
sentantes da sociedade civil organizada, tais como movimentos sociais organizados, sindicatos, sociedades sin-
dicais,	serão	indicados	por	suas	representações	legitimas	quando	solicitados	pelo	gabinete	da	reitoria	da	UEFS.” 
 

IV) Evento: “Discussão sobre as autoavaliações na UEFS: minuta de regulamentação das CPAC e socialização 
de instrumentos avaliativos”
Realização: CPA & Procuradoria Educacional Institucional
Local: Anfiteatro – módulo 2
Data e horário: 27/11/2014, 14h
Assunto: Discussão com representantes de colegiados e da Comissão Permanente de Avaliação de Curso 
(CPAC)
Objetivo do evento: Incluir a avaliação de cursos no relatório de autoavaliação a ser enviado em mar-
ço/2015 para o INEP.

 

aTIVIDaDeS DO FÓRUM DaS CPas 

O Fórum das CPAs(Instituições Públicas de Educação Superior da Bahia), que desde sua criação, em novembro 
de 2011, teve na figura do Prof. Augusto César Rodrigues Mendes  (Uneb) o responsável por sua articulação, passou 
a ter o Prof. Pablo Rodrigo Fica Piras (vice-presidente da CPA-UEFS) como articulador das ações do fórum a partir de 
agosto de 2014. Foram planejadas, na ocasião da transição, as seguintes atividades:

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

Desde maio de 2010, quando foi criada a Comissão Estadual de Estudos da Avaliação da Educação Superior 
– CEAES da CODES/SEC, foram muitos os esforços da CPA/UEFS para atender as demandas da própria CEAES. Neste 
sentido, tais demandas terminaram por comprometer o ritmo dos trabalhos da CPA/UEFS no que concerne à constru-
ção e implementação do processo de autoavaliação, que se estendeu por 2011 e não foi concluído, mesmo depois de 
várias reuniões em Salvador. Em 2012 e 2013 foram marcadas várias reuniões sem a conclusão do relatório. Em 2014 
não houve reunião da CEAES.

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

Portanto, a participação da CPA/UEFS na CEAES primou por um olhar atento aos seus objetivos e aos possíveis 
usos do seu produto na definição de políticas para as UEBA. Isto porque nosso entendimento é de que participar da 
CEAES só faria sentido se ela refletir em um espaço de reflexão e de avaliação condizente com o projeto que se de-
fende na CPA/UEFS. Exemplo emblemático de uma situação com a qual não concordamos e nunca concordaremos é 
a percepção por parte deste governo, e dos anteriores, de que as UEBA são “muito onerosas”.

COMPOSIÇÃO DA CPA

A CPA-UEFS, reunida em 22 de novembro de 2013, elaborou uma reformulação da Resolução CONSU 47/2006, 
que cria a CPA-UEFS, no que diz respeito à sua composição (membros), em consonância à lei SINAES. Uma proposta 
foi encaminhada à reitoria para que fosse incluída, na medida do possível, na pauta da próxima reunião CONSU. A 
proposta foi discutida e foi aprovada a alteração da supracitada resolução, conforme a seguir:

 A Resolução CONSU 47/2006, que institui a CPA-UEFS, foi reavaliada em reunião do CONSU, mediante solicita-
ção da CPA, e a nova Resolução CONSU 014/2014 altera o artigo 2º, relacionado à composição da CPA-UEFS conforme 
a seguir:

Artigo	2o	–	A	CPA-UEFS	terá	a	seguinte	composição:
01	membro	titular	e	suplente	indicados	pela	Administração	Superior	da	UEFS;
01	membro	titular	e	suplente	indicados	pelos	Diretores	de	Departamentos	da	UEFS;
01	membro	titular	e	suplente	indicados	pela	ADUFS;
01	membro	titular	e	suplente	indicados	pelo	SINTEST;
01	membro	titular	e	suplente	indicados	pelo	DCE;
01	membro	titular	e	suplente,	representantes	da	sociedade	civil	organizada,	tais	como	movimentos	
sociais	 organizados,	 sindicatos,	 sociedades	 sindicais,	 indicados	 por	 suas	 representações	 legítimas	
quando solicitados pelo gabinete da reitoria da UEFS.

§ 1o – A CPA deverá ser composta por um grupo de pessoas que apresentem disponibilidade para 
o desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo, visando aos seus objetivos, 
considerando as Diretrizes para a Avaliação das instituições de Educação Superior, de acordo com a 
legislação vigente.
§ 2o – Os membros da CPA terão mandato com duração de um ano, a partir da data da sua nomeação, 
podendo ser renovado a cada ano.
§ 3o – A CPA poderá, em qualquer período, e por maioria de seus integrantes, solicitar substituição de 
qualquer membro que não apresentar as características supra citadas no Parágrafo 1o.
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§ 4o – A substituição de qualquer membro da CPA deverá ser realizada nos moldes da indicação do 
membro a ser substituído.

Mediante a nova Resolução CONSU 014/2014, a CPA-UEFS encaminhou ao gabinete da reitoria a solicitação 
da publicação de nova portaria indicando os novos membros da CPA. Sugestões de membros foram dadas mediante o 
grupo de profissionais (docentes, funcionários) que já trabalham nas ações da CPA, assim como as indicações tiradas 
no evento “Universidade para quem?” para representação da comunidade externa na CPA. Estamos no aguardo do 
retorno da solicitação.

A CPA-UEFS após um percurso de discussões e alinhamento de ações, está na fase inicial de coleta de dados 
mediante questionários eletrônicos disponibilizados na plataforma limesurvey, divididos nos diversos setores da uni-
versidade: professores, estudantes, funcionários, departamentos, colegiados etc. Maiores detalhes podem ser en-
contrados em http://www2.uefs.br/cpa (aba questionários de avaliação). Após completarmos a coleta, iniciaremos a 
consolidação e análise dos dados para a construção do 1º Relatório de Autoavaliação Institucional da UEFS.

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

 
PROCESSO ESTATUINTE NA UEFS

Discutir amplamente a avaliação e revisão da estrutura administrativa e das re-
lações institucionais através da abertura do Processo estatuinte...

 O processo Estatuinte na UEFS vem se desencadeando desde o ano de 2008, e tem o objetivo de definir o novo 
Estatuto da UEFS. 

Durante a Gestão 2011 -2015, vários passos decisivos foram realizados no sentido de consolidar a proposta atual, 
incorporando a ela os anseios da comunidade acadêmica e dos servidores institucionais.Dentre eles, merecem destaque:

– Em 2011 se iniciou o processo de discussão e votação da referida proposta de reformulação do Estatuto da 
UEFS, iniciada em 2010, que ocorreu conforme previsto no Regimento da Estatuinte, na Comissão Geral da Estatuinte, 
formada por 12 representantes titulares e 12 suplentes de cada categoria. 

– No primeiro semestre de 2012, a Comissão Geral promoveu um avanço significativo no processo Estatuinte 
UEFS, tendo discutido e votado até o Capítulo III.  

– Em dezembro de 2013, quando então se aprovou a proposta completa do Estatuto da UEFS, a ser submetido 
ao Congresso Estatuinte, conforme previsto no Regimento da Estatuinte. Coube à Mesa Diretoria convocar o Congresso 
Estatuinte e acompanhar a tirada de delegados (50 representantes titulares e 50 suplentes de cada categoria), por parte 
de cada entidade representativa. 

– O Congresso Estatuinte foi convocado para o período entre 8 a 13 de setembro de 2014, e para sua viabiliza-
ção foi criada uma Comissão Organizadora, formada por dois representantes de cada categoria e dois da Administra-
ção Central. 

– O Congresso Estatuinte foi realizado no período previsto e envolveu uma rica discussão sobre o conteúdo 
apresentado pela Comissão Geral. No dia 13 de setembro, o Congresso deliberou pela sua continuidade em uma nova 
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etapa, uma vez que não foi possível a votação da proposta do Estatuto nesta. A etapa subsequente foi definida para o 
período de 20 a 24 de outubro de 2014.

– A segunda etapa do Congresso foi realizada no período previsto, tendo as discussões avançado, e se delibe-
rou por duas outras etapas, uma vez que não seriam necessárias para concluir as discussões e votações do Estatuto. 
As etapas subsequentes aprovadas foram para os períodos de 02 a 07 de março de 2015 e de 06 a 10 de abril de 2015. 
Em todas as etapas os delegados escolhidos pelas três categorias fizeram uma discussão aprofundada sobre cada 
tópico do documento. 

No final da manhã do dia 10 de abril de 2015, o Congresso concluiu o texto para o novo Estatuto da UEFS. 
Na mesa de encerramento do Congresso, os representantes destacaram o caráter democrático que envolveu todo o 
processo, tendo sido considerado uma referência nacional, uma vez que foi o primeiro Estatuto no Brasil construído 
num processo ESTATUINTE.

Ficou como deliberação do Congresso, que o texto seja enviado para um consultor jurídico para que sejam 
apontados possíveis conflitos. Uma nova e última etapa do Congresso será convocada pela Mesa Diretora da Estatuin-
te para discutir e deliberar sobre o parecer do consultor jurídico. Após deliberação do Congresso, o texto do ESTATUTO 
será encaminhado à Reitoria da UEFS, que o encaminhará para homologação do Conselho Superior Universitário.

 Cabe destacar o caráter democrático que envolveu todo o processo Estatuinte da UEFS.  Pois, não houve 
apenas a preocupação em garantir espaço de participação, como também uma busca constante de estimular o en-
volvimento de toda a comunidade interna (professores, servidores técnicos e estudantes) e a comunidade externa. é 
importante também salientar que algumas universidades no Brasil buscaram construir seus Estatutos a partir de um 
processo Estatuinte, no entanto, até o momento, por motivos diversos, nenhuma conseguiu concluí-lo. Portanto, o 
processo ESTATUINTE da UEFS deve ser considerado uma referência nacional, uma vez que será o primeiro Estatuto 
de uma universidade brasileira concluído e realizado desta forma amplamente participativa.





67

INTERAÇÃO ENTRE 
UNIVERSIDADE 

E SOCIEDADE

elaborar uma políti ca de permanente intervenção cultural em Feira 
de Santana e região, coordenada e desenvolvida pelos diferentes 
órgãos suplementares, arti culada com arti stas e agentes culturais 
da cidade e região...
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EXTENSÃO:  
Aprofundando e enriquecendo os laços ente a UEFS e a sociedade

A principal função da Extensão, na UEFS, tem sido identificar e estimular as potencialidades externas e inter-
nas e estabelecer uma interface social, assumindo o papel de parceria nas diversas atividades do seu entorno. 

As ações da Extensão se concretizam nos apoios aos eventos, projetos, programas e cursos de extensão reali-
zados pela comunidade universitária: professores, funcionários e estudantes.

Dessa maneira, a Gestão 2011-2015, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) tem desenvolvido de for-
ma ética e socialmente comprometida, ações focadas na construção de uma política de Extensão, voltada a estabele-
cer vínculo contínuo com a sociedade, por meio da troca de experiências e cooperação mútua, no estabelecimento e 
propagação de projetos/programas/cursos que, atendendo aos interesses da população na qual está inserida, visam, 
dentre outros aspectos, possibilitar o estímulo à difusão do conhecimento produzido em articulação com o ensino 
(graduação e pós-graduação) e a pesquisa.

AÇÕES EXTENSIONISTIAS INSTITUCIONAIS

estreitar compromissos com a investigação e a busca de soluções para os problemas 
da sociedade...

Na Gestão 2011-2015, a PROEX manteve sólido seu compromisso pelo “fazer universitário”, pautada na cons-
tate reflexão do papel da UEFS com a formação de indivíduos críticos e capazes de fazer  maiores reflexões sobre sua 
realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais humana, justa e ciente de seus direitos e deveres.

Na Tabela 24 é apresentado o resumo geral de eventos realizados pela PROEX-UEFS no período de 2011 a 
2015.

Tabela 24-RESUMO GERAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA PROEX-UEFS, 2011-2015

AÇÕES
2011 2012 2013 2014 2015

QTDE PÚBLICO 
ESTIMADO QTDE PÚBLICO 

ESTIMADO QTDE PÚBLICO 
ESTIMADO QTDE PÚBLICO 

ESTIMADO
QTDE PUBLICO 

ESTIMADO

PROGRA-
MAS -

80.515

32

63.673

38

70.656

43

86.492

42

67.638

PROJE-
TOS 78 104 123 123

153

CURSOS 15 22 26 29        49
EVEN-
TOS 58 65 58 51

28

TOTAL 178 223 245 246 272
Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios de Atividade UEFS -2011-2014  e informações enviadas pela PROEX -2015

 



70

A tabela acima apresentada resume o quantitativo de ações institucionais realizadas pela PROEX no período 
de 2011 a 2015, que constituem iniciativas que surgem no âmbito da UEFS a partir de propostas apresentadas por 
professores, estudantes e/ou funcionários todos lotados/matriculados na Instituição e que, em parte, são promovidas 
a partir da articulação de parcerias estratégias com Organizações Governamentais/Não-Governamentais e Movimen-
tos Sociais.

Na Tabela 25 é apresentado o quantitativo de ações extensionistas institucionais promovidas pela PROEX-
UEFS, por eixo temático, no período de 2011 a 2014. 

Tabela 25-AçõES EXTENSIONISTAS INSTITUCIONAIS, POR EIXO TEMÁTICO,2011-2014

EIXO TEMÁTICO 2011 2012 2013 2014
Comunicação 3 3 5 04
Cultura 11 20 18 21
Direitos Humanos 13 16 15 14
Educação 69 76 95 92
Educação Ambiental 13 17 18 21
Multidisciplinar 2 2 2 04
Saúde 53 60 64 59
Tecnologia e Produção 13 28 27 27
Trabalho e Ação Social 1 1 1 01

TOTAL 178 223 245 243
Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios de Atividade UEFS, 2011-2014. 

OUTRAS AçõES EXTENSIONISTAS RELEVANTES

No sentido de ampliar e fortalecer a participação dos movimentos e grupos sociais, a PROEX vem desenvol-
vendo iniciativas de fomento a ações que efetivem a interlocução com as comunidades, no sentido de implementar a 
formação de sujeitos capazes de intervir na sua realidade, transformando-a.

No ano de 2011, dentre outras ações de extensão, merece destaque a participação da UEFS, por meio da 
PROEX, no 5° Congresso Brasileiro de Extensão– CBEU, em Porto Alegre, ocorrido de  8 a 11 de novembro. Foram 
aprovados 53 trabalhos da UEFS, constituindo-se em um marco da mais alta relevância, considerando-se que o refe-
rido evento é de caráter nacional. 

Outra fonte de estímulo à interação entre a Universidade e a Comunidade, tem sido as atividades realizadas 
pela Equipe de Educação Ambiental, que, ao longo dos seus 24 anos de constituição, vem contribuindo para a promo-
ção e articulação de pesquisa, cursos e palestras, nos quais a Questão Ambiental é o alvo principal. 

Dentre as ações ocorridas apoiadas pela Equipe de Estudos em Educação Ambiental, EEA-UEFS, no período 
2011-2015, merecem destaque:  a realização do II Congresso Baiano de Saneamento Ambiental (II COBESA), em ju-
lho de 2012, tendo a UEFS como sede do evento, que teve como tema central:“Cidade, Campo e Sustentabilidade 
Socioambiental”; o prosseguimento das atividades de formação sobre Resíduos Sólidos para os agentes de limpeza, 
cantina solidária e vigilantes da UEFS, em 2013; bem como a continuidade dos projetos de coleta seletiva e composta-
gem de resíduos orgânicos, que atualmente vêm consolidando as práticas de educação ambiental institucional, bem 
como estimulando o debate sobre tais práticas,junto à sociedade. 

Outro evento ocorrido em 2013 foi o Seminário Interno de Extensão, realizado no mês de julho, que teve por 
objetivo socializar os planos de trabalhos dos bolsistas, com caráter de avaliação das ações de extensão já realizadas 
pelos estudantes. Foram 114 trabalhos apresentados em comunicação oral.O total de pessoas que participaram no 
Seminário somou cerca de 250 pessoas.
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Dentre as ações realizadas em 2014 e 2015, cabe destaque à implementação do processo de Curricularização 
da	Extensão.	Esse	processo	tem	sido	vivenciado	em	quase	todas	as	universidades	públicas	em	todo	o	Brasil	e	constitui	
uma das metas do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020: “Assegurar, no mínimo, dez por cento 
do	 total	de	 créditos	 curriculares,	exigidos	para	a	graduação	em	programas	e	projetos	de	extensão	universitária”.	
Aqui	na	UEFS,	foi	instituída	uma	Comissão	para	desencadear	esse	processo	e	foram	realizados	Seminários	e	reuniões	
com	os	Colegiados	de	curso	e	Departamentos	tentando	encaminhar,	a	partir	da	especificidade	de	cada	curso,	ações	
que	possam	tornar	realidade	a	extensão	nos	currículos.	Avaliamos	que	a	receptividade	a	essas	atividades	foi	muito	
significativa	e	contou	com	expressiva	participação	dos	setores	visitados

é importante destacar, que o trabalho realizado pela PROEX-UEFS, ao longo da Gestão 2011-2015, também 
revela sua preocupação contínua com o incentivo a práticas educativas, ambientais, artístico-culturais, de promoção 
à saúde e ao debate sobre Direitos, Cidadania, Respeito ao Idoso, entre outros. Essas atividades também podem ser 
refletidas no incentivo à pesquisa, que vem obtendo um crescimento contínuo nos últimos anos. 

A Tabela 26, apresenta o quantitativo de incentivos estudantis vinculados à PROEX no período 2011-2015.

Tabela 26- QUANTITATIVO DE BOLSAS E INCENTIVOS ESTUDANTIS PROEX-UEFS, 2011-2015

BOLSA
BOLSAS OFERTADAS

2011 2012 2013 2014 2015

Programa Institucional de Bolsa Extensão – PIBEX 114 125 150 150 150

Programas e Projetos Interinstitucionais 106 106 115 90 98
TOTAL 220 231 265 240 248

Fonte: Elaborada a partir dos Relatórios de Atividades UEFS, 2011-2014 e dados fornecidos pela PROEX-2015

FEIRA DO LIVRO

A Feira do Livro tem se constituindo em um importante elemento de apoio e estimulação à leitura e, princi-
palmente, na busca pela construção de uma nova cultura de valorização da educação, no qual a comunidade feirense, 
assim representada pelos seus professores, funcionários 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, é convocada para participar, engendrando novas aspirações e trocando 
também saberes e experiências.

A Feira do Livro, além de ter alcançado o objetivo de difundir a leitura, nas suas mais variadas linguagens, 
constituiu-se em um ponto de encontro de estilos literários, autores, leitores e um prazeroso espaço de convivência 
com a cultura, a arte e o entretenimento. 

No ano de 2011, foi realizada a 4ª Feira do Livro, que contou com aproximadamente um total de 18.000 
participantes, entre professores e estudantes dos Colégios Estaduais e a comunidade externa. O evento contou com 
a parceria de várias instituições, a saber: Arquidiocese de Feira de Santana, Fundação Pedro Calmon, Secretaria da 
Educação(DIREC 02), Secretaria Municipal de Educação, Serviço Social do Comércio de Feira de Santana (SESC), Servi-
ço Social da Indústria de Feira de Santana (SESI), Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SEST/SENAT)

Nos anos de 2012 e 2013, acompanhando a receptividade do ano anterior, as 5ª e 6ª Feiras do Livro, 
ocorridas, contaram respectivamente com um total aproximado de 40.000 participantes. Os números encontrados, 
não apenas confirmaram que o evento consolidou-se, como também conseguiu alargar os espaços de divulgação e 
incentivo à leitura e à cultura, atendendo de forma significativa seus objetivos. 
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Em 2014, a 7ª Feira do Livro alcançou um total de 50.000 visitantes, que puderam assistir à exibição de fil-
mes, artesanatos, literatura de cordel, apresentação cultural de artistas da região, além da própria exposição e venda 
de livros pelas Editoras, além do recebimento de vale-livros para estudantes, que já vem ocorrendo desde as edições 
anteriores do evento sob o financiamento das Secretarias de Educação Estadual e Municipal.

Em  2015, acompanhando a mesmo sucesso das edições anteriores, a  8 ª Feira do Livro  alcançou um público 
de mais de 70.000  participantes, dentre eles, os estudantes, professores da rede publica que foram beneficiados pelo 
recebimento de mais de  R$ 270.000 reais em vale-livros.

SeMaNa NaCIONal De CIÊNCIa e TeCNOlOGIa

Outra importante atividade é a participação da UEFS na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNC&T, 
evento coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que conta com a participação de Universidades e Institui-
ções de pesquisa, escolas públicas e privadas e outros centros produtores e difusores de ciência e tecnologia. 

Em 2011, a VIII SNC&T apresentou o tema “Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e Prevenção de Riscos”. 
Participaram do evento um total de 1.841 alunos, advindos de instituições de ensino da rede pública e privada de 
Feira de Santana e regiões circunvizinhas. A partir deste ano, a programação passou a ser estendida ao Campus de 
Lençóis e contou com a participação da população do referido município. 

Em 2012, a IX SNC&T apresentou o tema “Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza” e, 
confirmando a receptividade de 2011, contou com a participação de aproximadamente  2.000 alunos.

No ano de 2013, a X SNC&T obteve a participação de 2.061 alunos. A temática tratada nesta edição foi “Ciên-
cia, Saúde e Esporte”.

Em 2014, a XI SNC&T teve como tema “Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social”, sendo debatida junto a 
1.605 alunos. No mesmo  ano, ocorreu o II Seminário Interno de Extensão, realizado  nos dias 29 a 31 de  julho. Foram 
135 trabalhos apresentados em comunicação oral. O total de participantes no Seminário somou 295 pessoas.

Em 2015, apoiando mais uma vez a promoção e integração do debate sobre Ciência e Tecnologia, a PROEX 
prepara-se para participar da XIII SNC&T, que ocorrerá de 19 a 25 de outubro, com o tema “Luz, Ciência e Vida”, ali-
nhado com a decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas, que proclamou 2015 como o Ano Internacional da Luz.

FEIRA DO SEMIÁRIDO 

A Feira do Semiárido tem como objetivo principal ampliar o espaço de discussão sobre os problemas, desafios 
e potencialidades regionais. Ao longo de suas nove edições, vem consolidando-se como um evento de estímulo ao 
diálogo entre a comunidade acadêmica e externa, sobre as potencialidades, problemas e desafios para o desenvolvi-
mento regional, tratando de questões que envolvem o debate sobre sustentabilidade, economia, cultura, diversidade 
e  a contemporaneidade do Semiárido. 

 é um evento que acontece no campus da UEFS a cada dois anos, e tem como principais parceiros: CUCA, 
MCS, Observatório Antares, CRA, SRH Ingá, EBDA, Moc, Secti, BNB, Território Portal do Sertão, SESI, SESC, Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana, IMA, Apaeb, Comissão do Semiárido – Governo Federal, Seplan, Secretaria Estadual 
de Educação – Educação do Campo, SEBRAE, ACUP, AMAPI, Associações de Artesãs dos diversos Municípios Baianos, 
Associação dos Produtores Orgânicos, CESOL,  Centro de Apoio aos Trabalhadores Rurais da Região de Feira de Santa-
na (CATRUFS), Grupo de Mulheres Permacultoras.
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UNIVeRSIDaDe abeRTa À TeRCeIRa IDaDe– UaTI

A UATI, criada desde 1992, visa, a partir de suas ações, contribuir para a reinserção do idoso no contexto social 
e na construção da autonomia e estímulo à prática consciente da cidadania, articulando, para este objetivo, atividades 
que possam favorecer sua qualidade de vida e saúde, bem como favorecendo a construção de uma nova cultura sobre 
o pensar, fazer e viver a terceira idade. Participam desse programa pessoas com 60 anos ou mais.

Na Gestão 2011-2015, foram ofertadas várias oficinas que envolvem atividades, tais como: Práticas Corporais 
Suaves, Hidroginástica,Teatro, Saúde Bucal, dentre outras. As pessoas atendidas são oriundas dos municípios de Feira 
de Santana, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Serra Preta e Conceição do Jacuípe. As atividades da UATI 
são realizadas no campus da UEFS e no CUCA.

Em 2011, cerca de 750 pessoas foram atendidos pelo projeto, abrangendo homens e mulheres (estas são 
maioria). No respectivo período, 28 atividades culturais foram realizadas com participação da UATI, dentre elas, me-
recem destaque: Espetáculo de Dança, Simbologia Natalina, Concurso Rei e Rainha da Micareta, o Esporte e a Terceira 
Idade, XVI Forrodade, dentre outras, que totalizaram 3.650 participantes.

Em 2012, mantendo-se o seu público de atendimento, a UATI manteve marcado seu comprometimento so-
cioeducativo e de incentivo ao esporte, saúde, cultura e lazer para a terceira idade, cabendo destaque nesse período 
para a realização da 1ª Feira de Saúde da UATI, com a temática:”Buscando o Envelhecer Saudável”, o qual oportunizou 
o debate e a reflexão sobre práticas, cuidados e orientações de apoio à melhoria da qualidade de vida para os idosos. 

Em 2013, foram atendidas 759 pessoas com idade acima de 50 anos, dentre estas, 678 mulheres, aposentadas, 
donas de casa, costureiras, pensionistas ou professoras e 81 homens, aposentados, pensionistas ou trabalhadores.  

Em 2014, foram atendidas 950 pessoas com idade acima de 50 anos, dentre estas, 840 mulheres e 110 ho-
mens. Já em 2015, um total de  940 pessoas participaram das atividades ofertadas pela  UATI, sendo 129 homens e 
811 mulheres.

INCUBADORA DE INICIATIVAS DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SAN-
TANA (IEPS-UEFS)

A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana 
– IEPS-UEFS constitui-se em um programa interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por servidores, 
docentes, técnicos administrativos e discentes da UEFS, com possibilidade de participação da comunidade externa, 
que vem consolidando-se como uma iniciativa de suporte ao desenvolvimento sustentável a partir da constituição 
de espaços para a produção e socialização de conhecimento técnico e científico voltado para os empreendimentos 
solidários populares, contribuindo para a viabilização de geração de emprego e renda, a partir da articulação e 
acompanhamento de grupos populares excluídos do mercado formal de trabalho, que buscam na economia solidária 
um caminho para sua reintegração ao contexto econômico.

Fazendo parte das atividades do programa, foi desenvolvida, em 2014, a capacitação e  acompanhamento da 
Cooperativa de Mulheres do Bairro Queimadinha – COOPERMASOL, para instalação na Cantina localizada no sétimo 
módulo, como estudo de pesquisa de Incubação. Outro projeto vinculado à IEPS que vem sendo desenvolvido são as 
“REDES SOLIDÁRIAS PARA O TRABALHO DECENTE E PRESERVAçãO DO MEIO AMBIENTE”, em parceria com a UNEB e 
com a UFRB.
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aÇÕeS eXTeNSIONISTaS INTeRINSTITUCIONaIS: INTeGRaNDO a eXTeNSÃO UNIVeRSITÁRIa ÀS POlÍTICaS PÚblI-
CAS GOVERNAMENTAIS 

As Ações Extensionistas Interinstitucionais objetivam a promoção da produção de conhecimento, a aprendi-
zagem e o enriquecimento da formação profissional da comunidade (universitários e público beneficiário), e partem 
de propostas de outros órgãos governamentais e/ou instituições não-governamentais que fomentam a articulação de 
iniciativas que visam fortalecer o desenvolvimento social por meio da educação e da qualificação do ensino.

Importante destacar que a UEFS vai além da condição de mera executora desses Projetos/Programas, assu-
mindo o compromisso de qualificá-los, sugerindo melhorias, a fim de torná-los melhor exequíveis e de buscar melho-
res resultados.

TODOS Pela alFabeTIZaÇÃO – TOPa

O Programa Todos pela Educação, instituído pelo governo do Estado da Bahia, em 2007, tem por objetivo 
promover uma educação de qualidade para a população de jovens, adultos e idosos, assegurando seu ingresso e per-
manência na escola, garantindo-lhes as oportunidades necessárias à apropriação da leitura e da escrita e criando as 
condições objetivas para a inclusão social, política, econômica e cultural desses sujeitos.

Com o desafio de erradicar o analfabetismo na Bahia, através de políticas de educação de jovens e adultos (se-
guindo os mesmos princípios do Projeto Político-Educacional do Estado),o respectivo programa, com a finalidade de 
manter sua efetividade, realiza estudos e pesquisas, formação continuada de professores alfabetizadores, desenvolvi-
mento de instrumentos e mecanismos de acompanhamento e avaliação, produção de material didático-pedagógico, 
dentre outras ações.

Na UEFS, as ações do Programa têm consolidado-se não apenas no favorecimento à população local atendida, 
mas no estímulo à reflexão crítica de como a respectiva iniciativa vem contribuindo para transformar a realidade local, 
que pode ser visto na produção de pesquisas, relatórios e artigos científicos em eventos sobre o assunto.

Nos últimos cinco anos, percebeu-se que o TOPA vem mantendo um aumento no número de seu público, re-
flexo de sua visibilidade como instrumento de fomento e estímulo educacional à populações mais carentes. A Tabela 
27 apresenta o quantitativo de municípios e público atendidos pelo programa no período de 2011 a 2015.

 
TAbELA 27– MUNICÍPIOS E PÚBLICO ATINGIDO PELO PROGRAMA TOPA-UEFS, 2011-2015

ANO

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS ESTIMATIVA DE PÚBLICO ATENDIDO

ESTUDANTES PROFESSORES SERVIDORES 
TÉCNICOS

MEMBROS DA 
COMUNIDADE 

EXTERNA
MUNICÍPIOS PESSOAS

2011 9 28 5 657 23 19.617
2012 5 21 5 963 21 11.516
2013 04 19 05 1060 20 9799
2014 08 17 08 1330 20 7553
2015 _ 19 06 1.063 25 6.328

Fonte: Elaborada a partir dos Relatórios de Atividades UEFS, 2011-2014 e da  PROEX-2015
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PROJeTO UNIVeRSIDaDe PaRa TODOS – UpT 

O Projeto Universidade para Todos – UpT é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, desde 2003, sendo 
executado pela Secretaria de Educação, por meio da Coordenação de Ensino Superior da Secretaria de Educação do 
Estado (CODES) em parceira com as Universidades Estaduais. Apresenta uma estrutura de pré-vestibular e visa à ca-
pacitação de jovens e adultos para o ingresso no Ensino Superior.

Na UEFS, o UpT tem se destacado como uma das ações interinstitucionais de relevante papel, tendo em vista 
apresentar um significativo retorno ao longo de seu processo de implementação. 

A Tabela 28 apresenta o quantitativo de municípios e público atendido pelo UpT-UEFS no período 2011 a 2015.

Tabela 28- MUNICÍPIOS E PÚBLICO ATENDIDOS PELO UpT-UEFS, 2011-2015

ANO

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS ESTIMATIVA DE PÚBLICO 
ATENDIDO

ESTUDANTES PROFESSORES SERVIDORES TÉC-
NICOS

MEMBROS DA 
COMUNIDADE 

EXTERNA
MUNICÍPIOS PESSOAS

2011 97 12 4 15 3 1615

2012 118 12 4 17 3 1690

2013 111 12 6 10 04 1408

2014 82 12 7 10 1 1164

2015 90 14 3 20 1 1040
Fonte: Elaborada a partir dos Relatórios de Atividades UEFS, 2011-2014. e dados da PROEX-2015

CaMPUS aVaNÇaDO Da CHaPaPa DIaMaNTINa – CaCD

O Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD) foi assim renomeado em abril de 2013. Chamava-se, até 
então, Casarão de Lençóis, fruto de doação municipal em 1998, realizada por conta de intensa mobilização popular, 
em reconhecimento ao trabalho realizado, a convite da Prefeitura Municipal, pela UEFS na região, que culminou na 
exposição Belos Caminhos, no II Encontro de Filhos e Amigos de Lençóis, em 1993, e no livro Lençóis: uma ponte entre 
a Geologia e o Homem, (LIMA;NOLASCO, 1996). Deve-se destacar que, desde há muito, a UEFS tem profundas ligações 
com a Chapada, através de pesquisas e atividade de extensão diversas.

Entre 2012 e 2013, a Reitoria da UEFS, junto com a PROEX e a Assessoria Especial de Relações Interinstitucio-
nais – AERI, resolve indicar uma Assessoria Especial para o Casarão de Lençóis, com o objetivo de avaliar a pertinência 
da sua manutenção no corpo da UEFS e planejar seu funcionamento. Tal iniciativa proporcionou a revitalização do 
espaço, que em 2013, por meio da Resolução do CONSU 019/2013, passou a Órgão Suplementar, ligado à Reitoria.

Em fevereiro de 2014, já com previsão dos primeiros cursos de graduação PARFOR e, equipamentos compra-
dos, foi realizada a manutenção física do Casarão, encerrada em agosto; A construção do Laboratório de Ciências e 
Biologia também foi iniciada, encontrando-se inconclusa por conta das mudanças do novo governo do Estado.

Quanto às atividades fins, os dados atuais mostram uma consolidação contínua e em prol de uma produção 
socialmente referenciada, na qual destaca-se o respeito ao caráter público e gratuito com ações, projetos e ensino 
de qualidade - critérios autoimpostos pela política institucional da UEFS, bem como a ação dentro do escopo de sua 
missão, voltada para a valorização e desenvolvimento do Semiárido baiano.

Em 2015,  acompanhando sua busca pela fortalecimento e desenvolvimento cientifico, cultural e social da 
região da Chapada, a CACD consolida-se como pólo universitário, público, gratuito, de qualidade e socialmente refe-
renciado atuante no tripé pesquisa, extensão e ensino, fazendo parte de suas ações a busca constante com parcerias 
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estratégicas que possibilitem continuamente a realização de atividades de estimulo à cultura, ao ensino e à pesquisa 
Cabe destaque neste período, a participação da CACD na realização e apoio a eventos tais como :  3I° Simpósio Bra-
sileiro de Patrimônio Geológico,  EXPO Senhores da Chapada, 10ª Jornada de Educação em Sensoriamento Remoto.

aTIVIDaDeS De eNSINO O presente e os desejos de futuro

No período 2013–2014, 51 alunos de Graduação foram matriculados em dois cursos de Graduação, envolven-
do quatro Municípios, perfazendo quatro cursos diferentes, e nove Municípios envolvidos, todos de formação dos 
professores regionais – PARFOR.

Após grande esforço, em agosto de 2014, foram iniciados dois cursos PARFOR, envolvendo 52 alunos de qua-
tro municípios, a saber: Lençóis, Andaraí, Iraquara e Bonito, sendo 15 de Matemática e 37 de Biologia, os quais man-
tém-se integrados aos cursos de graduação em 2015.

Comparado ao momento anterior, tivemos cerca de 100 alunos de Especializações, sendo 60 de Antropologia, 
Turismo e Meio Ambiente; e 40 em Língua Portuguesa e Literatura, entre 2002 e 2006. E duas turmas UpT que se ini-
ciaram com 40 alunos, além da turma de Pedagogia, com 40 vagas em Graduação, inconclusa, exclusiva do Município 
de Lençóis.

ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Com 39 projetos de Pesquisa elencados, a Chapada Diamantina é um dos objetos de estudo predileto dos 
pesquisadores da UEFS. Alguns deles, em 2014, apresentaram palestras sobre sua atividade, mas é aqui que devemos 
à comunidade externa transparência. Esses estudos envolvem mais de uma centena de pesquisadores e ICs, ainda 
pouco conhecidos. 

Como atividade direta do CACD na relação com a escola básica, em agosto de 2015, foram implantadas 5 
bolsas ICs Jr. que consolidam uma parceria com o Colégio Estadual Renato Pereira Viana – CERPV. Esta ação será deta-
lhada adiante. O projeto de futuro prevê a apresentação de todos os trabalhos realizados e a criação de um Boletim 
Virtual.

aTIVIDaDeS De eXTeNSÃO: 

As ações de extensão são aquelas que garantem, local e regionalmente, para a sociedade do nosso entorno, 
maior visibilidade quanto à existência e à atuação de uma estrutura da UEFS. Com esta perspectiva em foco quando 
da nossa aceitação do cargo de assessoria, preocupou-nos comprometer a gestão com a captação de um planejador 
da região, com propostas para o Ensino Superior e características de mobilizador. 

Em meados de 2013, o professor Delmar Araújo foi cedido à UEFS dentro dos marcos do Convênio SEC-UEFS e 
passou a integrar a equipe, tornando-se o Coordenador de Extensão do CACD e representante local da Coordenação, 
que centra suas atividades nas demandas em Feira. 

Esse reforço favoreceu o melhor andamento do planejamento, foram dinamizadas as atividades da Biblioteca, 
o uso das salas e auditório, os instrumentos de divulgação em mídia digital e eletrônica, o contato com os municípios, 
e estruturou-se, nos marcos do Memorial da Chapada Diamantina, a sala de Exposições de mesmo nome, com expo-
sições contínuas, fixas e temporárias; compondo um calendário anual. 
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Se entre 2002 e 2007 estivemos visitando a pequena exposição fixa ligada às Geociências – cerca de 4 mil 
visitantes, numa média de 650 pessoas/ano ou 54 pessoas/mês; de agosto/2014 até abril/2015 foram mais de 1600 
visitantes, numa média de 200 visitantes/mês. O perfil do visitante foi amplo, atingiu moradores da cidade e da Cha-
pada, estudantes, pesquisadores e turistas nacionais e internacionais, de acordo com o tema da exposição e com o 
período de sua ocorrência, servindo também, no caso dos Roteiros das Artes, como vitrine para os artistas envolvidos, 
que procuraram o CACD dando retorno quanto à ampliação de vendas e visibilidade, bem como interesse em futuras 
exposições individuais. 

A biblioteca estabeleceu uma política de interação com professores e estudantes das escolas locais, nos diver-
sos níveis, como também a busca das referências sobre a Chapada, históricas e de bibliografia científica ou cultural, 
em mídias diversas, do papel ao digital, passando pelas diversas linguagens artísticas, inclusive. 

Em números frios, para o PARFOR eram 868 títulos em 2013, com 2517 exemplares, atendendo a Biologia e 
Pedagogia. Em 2014, a esses títulos, agregaram-se volumes para o curso de Matemática e, até meados de 2015, rece-
beremos o material de Geografia e de Letras com Inglês, ultrapassando os 1000 títulos. 

No que tange a livros direcionados à escola básica e à população jovem leitora, estamos recebendo doações, 
na mesma medida das referências sobre a Chapada.Já temos uma coleção de filmes, com mais de 20 títulos, e alguns 
deles, raros. Bem como bibliografia especializada da Chapada, com algumas dezenas de títulos. 

Enquanto de 2002 a 2013 recebemos 5457 pessoas, especialmente pesquisadores de diversas instituições do 
país, numa média de 1080 pessoas/ano,a partir da reabertura da biblioteca, o número de pesquisadores e interes-
sados tem subido, entretanto, o público é muito distinto e as prioridades locais estão concentradas na formação de 
público leitor para o prazer e o estudo e na identificação de jovens talentos. Assim, a Biblioteca está realizando um 
mapeamento do perfil local e buscando seu (re)alinhamento para tender a este perfil, dentro dos objetivos expostos. 
Uma das propostas aponta a possibilidade da Brinquedoteca, já desenvolvida em Feira, que poderia ser replicada e 
adaptada ao CACD.

Assim, após a segunda reforma (a primeira foi em 2000), o fim da gestão encontra-se com um calendário de 
exposições fixas anuais, uma Biblioteca, auditório e salas em plena atividade e abertas ao público e aos alunos. 

EVENTOS E CURSOS REALIZADOS

Os espaços de sala e auditório do CACD sempre foram muito utilizados por entidades, instituições e organi-
zações locais, como se pode perceber nas tabelas que apresentam a utilização em 2013, antes da reforma, e 2014, 
depois da reforma, a partir de setembro/2014. Aqui devemos destacar que o uso vem crescendo e tem sido um dos 
geradores de parcerias. 

Antes de 2013 já se realizavam nestes espaços os cursos de Gnoses e treinamentos do Projeto Chapada (edu-
cacional), foi este úlitmo quem deu suporte à instalação do SENAC, que, posteriormente, transferiu-se para o seu pró-
prio espaço, dentre muitos outros (ver gráficos e tabelas). Atualmente ampliou-se também este uso pois, além dos já 
citados, tivemos duas Oficinas, públicas e gratuitas, entre 2013 e 2014: uma de Capoeira de Angola e outra de música 
e violão, o Dedilhar, que foi transferida para o Espaço do Projeto Griô, um dos parceiros do CACD.

A Oficina Dedilhar trabalha com cerca de 80 jovens  e adolescentes em risco social, ensinando um instrumento 
e o sentido de grupo para tocar e cantar. Este grupo apresentou-se em diversas festas e solenidades do CACD como 
forma de agradecer a acolhida durante cerca de um ano. Também se apresentou no Festival de Lençóis, recebendo 
prêmios, e alguns dos jovens já começam a tentar se inserir no mundo da música, em todas as suas apresentações 
levam o CACD e indicam sua parceria com a UEFS.  

Em 2013, para o II GeoBRheritage foi confeccionado um clipedo CACD, que apresenta a região, sua estrutura, a 
forma de chegar e os equipamentos que dispõe, para a captação de eventos, este vídeo foi completamente construído 
e suportado pessoalmente pela equipe do CACD e pela comunidade local. 



78

 Várias oficinas, como o como o Dedilhar e a Capoeira Angola, além  de centenas de atividades locais, regio-
nais, estaduais e nacionais têm  utilizado o espaço do CACD  para realização de eventos com até 100 pessoas.  Aqueles 
em maior proporção de participantes podem  utilizar o Casarão da UEFS como centro de operações. 

Em 2015, merecem destaque a realização de participação do CACD nos seguintes eventos : III Simpósio Bra-
sileiro de Patrimônio Geológico– GeoBRheritage; um Latino-Americano, X Jornada Latino-Americana de Percepção 
Remota, associada ao V Simpósio de Geotecnologias; além de eventos de Psicologia e Filosofia. 

INTERAÇÃO DO CACD COM A ESCOLA 

A integração é um processo que está sendo construído desde 2007, com as Semanas Nacionais de Ciência e 
Tecnologia. Com a revitalização do CACD, esta integração vem se tornando mais ágil e sensível. Assim, o que antes era 
um momento de receber algo que veio de fora (UEFS-Feira), passa a ser um processo articulado e convidado/convoca-
do, com a participação de todas as escolas. A Semana está cada vez mais sendo feita no município e não apenas rece-
bida, mas recebendo contribuições vindas da UEFS-Feira para o CACD, que, junto com as escolas, coordena a Semana. 

Além disso, desde agosto de 2014, conta com cincobolsistas em ICJr., parceria com o Colégio Estadual Renato 
Pereira Viana – CERPV nunca dantes concretizada, via projeto CAPES. Este mesmo colégio, cedeu espaço e partilhará 
do Laboratório de Ciências e Biologia, ligado ao curso PARFOR, ampliando vínculos com o Ensino Médio e favorecendo 
a identificação de Jovens Talentos. No Ensino Fundamental, o PARFOR Matemática já começa a trabalhar com labora-
tórios vivos, especialmente com a Escola Municipal Horácio de Mattos. 

aPOIO De OUTRaS INSTITUIÇÕeS OU FONTeS PÚblICaS 

O CACD possui apoio sob a forma de parcerias de diversas instituições públicas, como o SENAC, ONGs e OCIPs, 
que recebem verbas públicas, cooperativas e até apoio político vindo dos Conselhos Gestores que a UEFS se faz repre-
sentar e Conselho Consultivo do PNCD.

Dentre os diversos apoios recebidos, que têm costurado processos de parceria, podemos citar: a cessão de 
espaço do Mercado Municipal e seus equipamentos, pela Prefeitura Municipal de Lençóis, via SecTur; a viabilização de 
transporte e busca de material para as exposições regionalizadas, como os Santos Festejos e os Senhores da Chapada, 
pelas Prefeituras de Andaraí, Morro do Chapéu, Mucugê e Seabra;o apoio à realização de eventos do SENAC, especial-
mente antes da Reforma do Casarão, com parcerias de cursos e palestras comuns; a preparação de um espaço para 
pesquisadores e reuniões comunitárias em área de campo do PNCD; o trabalho conjunto, previsto para ser realizado 
com o Projeto Chapada e com o Griô, este último parceiro na cessão de material para registros de imagens; e a doação 
de imagem de artistas locais para a realização de clipedo CACD. 

 
EVOLUÇÃO E DESAFIOS

Como pode ser visto, o CACD apresenta hoje uma coordenação, suporte legal institucional e uma equipe, 
mesmo que terceirizada em sua maioria, grande evolução em relação à presença de uma única pessoa e sem coorde-
nação. Um dos desafios está na manutenção da equipe e na abertura de postos permanentes na região. Esperamos 
que, na nova gestão, concursos para servidores permanentes no CACD sejam realizados.

Também evoluímos no âmbito do ensino, da ausência de cursos de Graduação para o oferecimento de cursos 
especiais no âmbito nacional do PARFOR. São dois cursos, em andamento,Biologia e Matemática, iniciados em 2014, 
com aulas concentradas em uma semana/mês, presencial, de aperfeiçoamento em atividade; e mais dois: Geografia 
e Letras com Inglês, de mesmo perfil, com início em agosto/setembro de 2015. Ou seja saímos de nenhum aluno em 
graduação para 51, em 02 cursos, e alcançamos mais de uma centena em 2015, com os novos cursos. 

No âmbito da pesquisa, o acordo com o PNCD inicia uma nova etapa e amplia o espaço de trabalho, da mesma 
forma que a implantação do Laboratório de Ciências e Biologia amplia o espectro de trabalho com o IC Jr., uma nova 
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fronteira que atende não só na busca de novos talentos, mas em especial a geração e o acúmulo de dados básicos 
científicos locais. 

A Extensão foi, sem dúvida, dentre as atividades fins da Universidade, aquela que produziu os mais interes-
santes resultados, ela apoiou fortemente a reconstrução de laços entre a UEFS e a comunidade lençoense que lhe 
circunda e favoreceu a aproximação e o reconhecimento das atividades da UEFS na Chapada, dos espaços regionais 
aos internacionais. O Memorial da Chapada Diamantina também conseguiu romper o isolamento do CACD dentro da 
própria UEFS, ampliando a visibilidade deste setor, apresentando-o como um setor aberto a todos os interessados, 
servidores (docentes e técnicos) e estudantes. 

ObSeRVaTÓRIO aSTRONÔMICO aNTaReS: CONTRIbUINDO PaRa a FORMaÇÃO De PeSSOaS COMO CIDaDÃOS CRÍ-
TICOS 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 doscampi

 
 
 Situado próximo ao campus universitário da UEFS, o Observatório Astronômico Antares – OOA foi inaugurado 
em 25 de setembro de 1971 e, em 28 de Agosto de 1992, foi incorporado à UEFS na condição de Unidade de Desen-
volvimento Organizacional, ligada diretamente à administração da Universidade.

Ao longo dos seus 40 anos de funcionamento, o OAA vem cumprindo o seu papel no ensino, na pesquisa e na 
divulgação desta ciência, contribuindo desta forma para o avanço científico-cultural do Estado da Bahia.

O Observatório Astronômico Antares finaliza com sucesso suas ações acadêmicas e administrativas nesta se-
gunda gestão do Projeto Mais UEFS, continuidade da gestão 2007-2011, que permitiu transformar e incrementar as 
diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. Em particular, salientamos que a visão de crescimen-
to institucional foi decisiva para a consolidação das ações do Museu Antares de Ciência e Tecnologia, além do apoio 
recebido para a implantação do Mestrado Profissional em Astronomia e dos projetos de pesquisa conduzidos no 
Observatório Nacional de Astrofísica/Laboratório Nacional de Astronomia – MCTI. Em resumo, passamos a ser uma 
instituição reconhecida nacionalmente e muito mais próxima da sociedade civil e científica, contribuindo assim com 
a sua parcela local de crescimento para o Estado da Bahia.
 
 
FIGURA 02- OBSERVATÓRIO ASTRONôMICO ANTARES: (INÍCIO NOS ANOS 70; SEU ESTÁGIO ATUAL).

 
 

Fonte: UEFS/OAA- 2015
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ENSINO DE PÓS-GRADUçÃO

No campo do ensino, ressaltamos o Mestrado Profissional em Astronomia, aprovado pela CAPES em 2013, 
com o apoio irrestrito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Fruto da Especialização Interdisciplinar em As-
tronomia, o programa possui duas turmas (10+10) de professores (2013.2 e 2014.2) oriundos de diversas áreas do 
conhecimento. Com as atividades ocorrendo nas dependências do Observatório Astronômico Antares e do Departa-
mento de Física, o objetivo fundamental consiste em fomentá-los com teorias e práticas observacionais que possam 
estimular o ensino desta ciência em sala de aula. Apoio financeiro para viagens de pesquisa associados aos projetos 
temáticos do curso, foram também substancialmente suportados pela gestão.

FIGURa 03-AULAS PRÁTICAS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ASTRONOMIA.

 Fonte:  OAA/UEFS,2015.

 
 
 
 
PESQUISA E PRODUçÃO CIENTÍFICA

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no Observatório Astronômico Antares/Departamen-
to de Física, abrangem as áreas de Astrofísica Estelar e Extragaláctica, Via-Láctea e Meio Intereste-
lar. O Observatório do Pico dos Dias do Laboratório Nacional de Astrofísica– MCTI, situado na cida-
de de Brasópolis (sul de Minas Gerais), representa a principal fonte de coleta de dados (observações no 
visível e no infravermelho próximo com o telescópio 1,60m Perkin-Elmer) para estas pesquisas, sendo ainda com-
plementadas pelos telescópios localizados em Cerro Pachón, nos Andes chilenos: SOAR (4.1m) e GEMINI Sul (8.0m). 
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FIGURa04-ESTUDANTES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ASTRONOMIA REALIZANDO ATIVIDADES NO TE-
LESCÓPIO DE 1,60 M DO OBSERVATÓRIO DO PICO DOS DIAS DO LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA– 
MCTI.

Fonte: OAA/UEFS-2015

O pequeno telescópio CDK20 de 0.51m, instalado no Observatório Astronômico Antares, será equipado com 
novas instrumentações (CCD e espectrógrafo), além de uma montagem equatorial automatizada de alta performan-
ce. O investimento obtido em projetos de pesquisa financiados pela FAPESB (R$107.000,00 – cento e sete mil reais), 
CAPES (R$18.500,00 – dezoito mil e quinhentos reais) e, provavelmente,pelo CNPq (R$75.000,00 – setenta e cinco mil 
reais), justifica a transferência do mesmo para a Chácara Xavante, a qual possui uma qualidade de céu (poluição lumi-
nosa) superior ao centro da cidade de Feira de Santana, local onde se encontra o Observatório Astronômico Antares.

 
 
 
FIGURa  05- TELESCÓPIO CDK20 DO OBSERVATÓRIO ASTRONôMICO ANTARES.

Fonte: OAA/UEFS-2015

O projeto de pesquisa “Galáxias Peculiares: Continuidade do Projeto de Longo Prazo no Observatório do Pico 
dos Dias (LNA/MCTI)”, aprovado com financiamento no Edital Interno 001/2012 UEFS/FAPESB, tem garantido as mis-
sões observacionais dos pesquisadores e estudantes (graduação e pós-graduação) à cidade de Brasópolis.

A Tabela 29 ilustra a produção científica associada (artigos publicados em periódicos internacionais), assim 
como as orientações acadêmicas na graduação e pós-graduação.
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Tabela 29-PRODUçãO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS E ORIENTAçãO ACADÊMICA, 2011-2014

MODALIDADE DE PRODUÇÃO 

ANO
2011 2012 2013 2014

Artigo Publicados 3 4 3 2
Iniciação Científica 6 6 7 5
Iniciação à Extensão 10 10 10 10
Mestrado Profissional em Astronomia - - 10 10
Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada - - 4 4

Fonte: UEFS/OAA, 2015 

A Figura 6 apresenta imagens da visita a dos estudantes do Mestrado Profissional em Astronomia no Obser-
vatório do Pico dos Dias do Laboratório Nacional de Astrofísica– MCTI, unidade vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, desde 1989, sendo referência nacional em tecnologia em astrofísica, tanto nos padrões nacionais quanto 
mundiais e que vem proporcionando aos astrônomos brasileiros acesso a equipamentos de última geração para que 
possam realizar suas pesquisas da melhor forma possível. 

FIGURa 06- VISITA DOS ESTUDANTES DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ASTRONOMIA NO OBSERVA-
TÓRIO DO PICO DOS DIAS DO LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA– MCTI.

Fonte: OAA/UEFS/2015.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

O carro-chefe desse projeto está pautado nas ações desenvolvidas no Museu Antares de Ciência e Tecnolo-
gia, o qual obteve o apoio necessário para o seu desenvolvimento em ambas as gestões administrativas. A troca de 
conhecimento com o público visitante (escolar e não escolar), tem justificado o aporte financeiro obtido em projetos 
de pesquisa para as diversas temáticas de extensão. A Tabela 30 resume as atividades de extensão realizadas pelo 
OAA, de 2011 a2015. A Figura 7 expressa a distribuição das visitas ao longo dos meses durante o período de análise. 
A maior concentração das visitas encontra-se no mês de janeiro, devido às férias escolares. A Figura 08 ilustra parte 
do acervo procurado pelos visitantes: Parque dos Dinossauros e Pterossauros do Brasil.

 



83

 

Tabela 30- DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES DE EXTENSãO REALIZADAS PELO OAA, 2011-2015

ATIVIDADE
PÚBLICO ESTIMADO

2011 2012 2013 2014 2015*
Observações do Céu com Telescópios 69 55 57 49 -
Visitação de Exposições Científicas 3011 3982 3877 2898 89
Férias Divertidas - - 189 113 115
Clube de Astronomia Amadora 876 914 968 1034 -

TOTAL 3956 4951 5174 4094 204
Fonte: UEFS/OAA, 2015.
* dados atualizados até 24/01/2015.

Além dos eventos apresentados na Tabela 30, cabe destacar a realização da Semana Nacional do Museu, 
ocorrida em 2013, que contou com 83 participantes. 

 
FIGURa 07- DISTRIBUIçãO DAS VISITAS AO LONGO DOS MESES, 2011-2015 

 

 Fonte: UEFS/OAA (dados atualizados até 24/01/2015)
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FIGURa 08-PARTE DO ACERVO EXPOSITIVO DO MUSEU ANTARES DE CIêNCIA E TECNOLOGIA DO OB-
SERVATÓRIO ASTRONôMICO ANTARES. 
 

} 
Fonte: UEFS/OAA, 2015.
* dados atualizados até 24/01/2015.

No entanto, sabemos que existe uma grande parcela que, por diversas razões, não consegue se deslocar ao 
Observatório Astronômico Antares. Diante desse aspecto, projetos itinerantes, coordenados pelo Prof. Marildo Geral-
dête Pereira,são realizados em várias cidades baianas, destacando-se entre elas : Anguera, Barreiras, Capela do Alto 
Alegre, Catu, Ichu, Jequié, Salvador, Santa Bárbara , Feira de Santana e  Vitória da Conquista. 

A tabela a seguir resume o quantitativo de participantes das atividades realizadas pelo OAA no período de 
2011 a 2015. Pode-se notar que ao longo desse período um total de 22.460 pessoas, dentre estudantes, professores 
e comunidade,  participaram das ações promovidas pelo OAA, cabendo destaque, para as atividades itinerantes nas 
escolas e de divulgação científica como aquelas de maior público.

Tabela 31- PUBLICO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES  REALIZADAS PELO OAA, 2011-2015
ATIVIDADE 2011 2012 2013 2014 2015

Atividades Itinerantes nas escolas1 150 701 3296 1799 1079

Cursos, palestras, exposições 467 1110 1343 1139 504

Atividades de divulgação científica 300 821 2188 3085 4478

TOTAL 917 2632 6827 6023 6061

Fonte: UEFS/OAA/2011-2015
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 Outras ações de extensão realizadas pelo OAA ao longo da Gestão 2011-2015 são as atividades de interação 
de saberes com a comunidade por meio do projeto Planeta Terra: Eras e épocas, cuja proposta consiste em descrever 
temporalmente fatos históricos ocorridos em nosso planeta, cabendo destaque para os subprojetos: Parque dos Di-
nossauros e Pterossauros do Brasil, Parque Aeroespacial eRéplica do Stonehenge, que recebem visitas de estudantes 
e da comunidade em geral.

 
CULTURA E ARTE NA UNIVERSIDADE E EM QUALQUER PARTE  
 

Rever a situação dos espaços da UeFS espalhados por Feira de Santana e da região, ga-
rantindo seu funcionamento articulado com as diretrizes gerais da extensão...

 

 No período de 2011 a 2015, o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) mantém-se como a principal 
unidade de planejamento, coordenação e execução da política cultural da UEFS, consolidando também neste período 
a proposta de gestão participativa dos seus espaços e ações. Manteve-se ainda a preocupação com a potencialização 
da cultura enquanto instrumento de inserção social e de promoção da cidadania. Assim, assegurou-se a busca pela 
valorização e difusão das diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural, quer sejam eruditas ou po-
pulares, ou, mais significativamente, buscando a superação de tal dicotomia.

Trata-se necessariamente de uma proposta extensionista de longo prazo, que envolve ações continuadas e 
programas de amplo alcance temporal e social, mas também ações pontuais de caráter estratégico, de estímulo e 
fomento ao florescimento do público e de novos valores artísticos em Feira de Santana e a região contemplada pelas 
atividades da UEFS.

ATIVIDADES INTEGRADAS DO CUCA 

Dentre as atividades regulares do CUCA, as ações que certamente desempenham um papel mais evidente de 
fomento ao desenvolvimento de uma cultura artística junto ao público em geral são as chamadas Atividades Integra-
das, por meio da promoção e popularização de ações relacionadas com as diferentes linguagens artísticas. Algumas 
destas ações já possuem formatos consolidados, aprimorados ano a ano, e em permanente processo de avaliação 
e ajuste, realizadas há mais de uma década. Outras, mais novas, beneficiam-se do know-how adquirido com as pri-
meiras, oportunizando a realização de atividades tidas como algumas das mais relevantes no calendário cultural da 
cidade. Essas Atividades Integradas são atualmente, por ordem de ocorrência: o Festival de Sanfoneiros, o Bando 
Anunciador, a Caminhada do Folclore e o Aberto do CUCA.

O Festival de Sanfoneiros é a primeira das ações integradas a ocorrer em cada ano. Realizado sempre no mês 
de maio, teve em 2014 a sua 7ª edição consecutiva, sempre com o mesmo objetivo: manter viva a tradição do sanfo-
neiro na cultura nordestina, além de dar visibilidade aos novos talentos e oportunidades aos artistas da sanfona. No 
período de 2011 a 2014, porém, o festival passou por diversos ajustes em relação às suas primeiras edições. O evento 
ganhou projeção e interesse nacionais, com a participação de sanfoneiros de diferentes estados. Foram feitas mudan-
ças no formato do evento com a divisão das categorias de sanfonas (até 8 baixos e com instrumentos com mais de 
8 baixos), e ampliou-se o valor das premiações, de modo a estimular a participação dos músicos. Essas medidas, em 
seu conjunto, têm garantido ao Festival de Sanfoneiros a condição de um dos mais bem sucedidos eventos abertos 
do CUCA/UEFS. Nesse sentido, é sintomática ainda a mudança de seu espaço de realização, ocorrido inicialmente no 
CUCA e no Centro de Cultura Amélio Amorim, com capacidade aproximada para 500 pessoas, para o auditório central 
da UEFS, com capacidade de cerca de 1.000 pessoas, números sempre superados em muito a cada edição, exigindo 
a fixação de aparatos de projeção à distância para o público que não encontrava lugares no interior destes recintos. 
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De fato, tão grande e crescente tem sido a presença do público ao Festival de Sanfoneiros, que medidas de segurança 
precisaram ser adotadas, de modo a se evitar a superlotação do evento.

Com realização no mês de julho, o Projeto Bando Anunciador teve sua 8ª edição em 2014. O cortejo popular, 
uma das mais irreverentes manifestações da cultura popular feirense, tem se fortalecido no último quadriênio, recu-
perando o vigor e a espontaneidade de outrora. Seus números, ainda que frutos de estimativas, dão bem a medida 
deste sucesso, passando de umas poucas centenas de pessoas em suas edições iniciais, para mais de 6.000 participan-
tes diretos em 2014. Mas o Bando permanece integrado a uma proposta de reflexão acerca da cultura na cidade de 
Feira de Santana, de modo que o evento é sempre precedido pela realização de palestras e debates no CUCA.

A Caminhada do Folclore é a maior e a mais antiga das atividades integradas do CUCA. Com realização em 
agosto, o evento permanece com o propósito de dar visibilidade, valorizar e, consequentemente, contribuir para a 
preservação das várias formas de expressão da rica cultura popular. No período de 2011 a 2015, a Caminhada teve 
sua 13ª, 14ª , 15ª e 16ª  edições, respectivamente. E, como em anos anteriores, contou com a participação de deze-
nas de grupos, boa parte deles de outros municípios, que inclusive tomaram o modelo do desfile como base para a 
organização de eventos similares, a exemplo do município de Itaparica. Esse fato evidencia que as ações culturais do 
CUCA/UEFS têm se tornado uma referência para muito além do entorno de Feira de Santana e um exemplo exitoso, 
reproduzido por quem deseja empreender ações culturais. Por seu tamanho e complexidade, a caminhada é também 
um importante laboratório para a equipe do CUCA, que experimenta ali estratégias e formas de realização de ações 
artísticas e culturais, sempre em diálogo com a comunidade, do que resulta os seus constantes ajustes, quer seja em 
seu percurso, quer seja na formas de apresentação dos grupos, dentre outros aspectos, sempre no intuito maior de 
proporcionar um evento mais seguro, belo e significativo para os participantes e o público que o prestigia. 

O Aberto do CUCA é a última das atividades integradas realizadas anualmente. Com realização sempre no 
mês de setembro, sua proposta básica permanece, como o próprio nome o sugere, em abrir o espaço do Centro Uni-
versitário para as pessoas que trabalham com arte e cultura nas mais diferentes linguagens, além de sinalizar para a 
comunidade, que o CUCA/UEFS é totalmente aberto a todas as manifestações de cunho artístico e cultural, incluindo 
música, artes plásticas, literatura, dança, cinema, teatro, dentre outras. Mas a essa premissa inicial deve-se acrescen-
tar a formalização de diversas parcerias, que, na prática, levaram o Aberto do CUCA para muito além dos limites do 
seu espaço físico. De fato, no quadriênio em pauta, o Aberto consolidou parcerias que permitem a realização de ati-
vidades variadas também nos espaços do Teatro do Clube de Diretores Lojistas (CDL), na Biblioteca Monteiro Lobato, 
na Praça da Matriz e na Praça do Fórum, além de terem sido realizadas também mostras experimentais na Estação 
Central de Transbordo. Todas as atividades têm sempre entrada franca e contam com expressiva participação do pú-
blico. Em 2014, inovou-se ainda com a realização do 1º Aberto Virado, em que se buscou estender as usuais 16 horas 
de programação para um total de 24 horas.  

Os números gerais, sempre baseados em estimativas, das Atividades Integradas do CUCA são apresentados 
na Tabela 32.

Tabela 32-COMPARATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS, CUCA, 2011-2015

EVENTOS
PÚBLICO ESTIMADO

2011 2012 2013 2014 2015

Festival de Sanfoneiros 1.500 1.700 1.100 1.200 ---

Bando Anunciador 2.600 6.000 6.100 6.500 8.000

Caminhada do Folclore* 25.000 25.000 5.000 6.000 1500

Aberto do Cuca** 1.900 2.300 82.300 3.000 3.000

TOTAL 31.000 35.000 94.500 18.700 12.500
Fonte: UEFS/CUCA, 2015. 
* Os números do público da Caminhada apresentam redução entre 2011-2012 e 2013-2014, entre outros fatores, em razão da mudança da revisão dos 
procedimentos de estimativa de público. Tais procedimentos tinham por base o trajeto da Caminhada em suas primeiras edições, tendo sido, contudo, este, 
reduzido em cerca de 50% no último quadriênio.  
** O pico de público do Aberto em 2013 deveu-se ao uso da Estação Central de Transbordo para uma exposição de grande porte. Como o público circulante ali 
supera as 100.000 pessoas diariamente, parte deste público foi contabilizado como beneficiado desta exposição.
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ATIVIDaDeS DeSeNVOlVIDaS NO CUCa, POR SeTOR

A principal linha de ação do CUCA está em suas atividades continuadas de formação artística. Estas ações são 
levadas a cabo pelos diversos setores do CUCA, cada um dos quais lida com uma forma específica de linguagem ou 
expressão artística, sob a forma de mostras, cursos e oficinas, cuja oferta tem sido ampliada e aprimorada nos últimos 
anos. Medidas importantes foram adotadas no último ano, inclusive para assegurar maior qualidade e isonomia, quer 
seja no que se refere aos procedimentos de contratação de profissionais para a oferta das oficinas (com a adoção do 
sistema de credenciamento de prestadores de serviço), quer seja quanto à facilitação do processo de inscrições e 
matrículas do público nas oficinas com a adoção do sistema on-line CASYS. 

A adoção do CASYS, em particular, representou uma mudança qualitativa das mais impactantes na relação 
entre o CUCA e a comunidade, pois oportunizou a realização de inscrições via internet, evitando-se boa parte das filas 
e do desconforto a que o público interessado tinha de enfrentar para assegurar uma vaga nas atividades ofertadas 
pelo CUCA. Com o CASYS, o interessado faz uma inscrição inicial no sistema (que é disponibilizado na página do CUCA 
e no portal da UEFS) e, após o encerramento das inscrições, o sistema realiza um sorteio eletrônico dos inscritos para 
ocupação das vagas existentes. As listas com os contemplados no sorteio eletrônico são divulgadas e a matrícula pode 
então ser realizada nas oficinas desejadas.

Para além destas melhorias, contudo, a procura pelas atividades ofertadas pelo CUCA ainda é muito maior do 
que a capacidade do Centro em atender a demanda, o que evidencia a credibilidade e qualidade de suas ações. Em 
seu primeiro semestre de funcionamento, por exemplo, o CASYS registrou 5.332 inscrições para um total de 1.305 
vagas/matrículas, o que significa uma relação de aproximadamente 4 candidatos por vaga. Aqueles que conseguem 
vaga significaram um universo de 26.619 pessoas entre 2011 e 2015, conforme evidenciado na tabela a seguir:

 
TAbELA 33- DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUCA POR SETOR, 2011-2015 

SETOR
PÚBLICO ATENDIDO

2011 2012 2013 2014 2015
Seminário de Música 986 1.710 836 332 674

Coordenação de Dança 1.661 1.477 1.591 1.405 1453
Coordenação de Teatro 392 493 581 542 644
Oficina de Criação Artística – OCA 286 202 200 267 189
Museu Regional de Arte - MRA* 1.501 - - - 1021
Galeria Carlo Barbosa 2.284 1.239 1.528 1.359 1666
Museu Galeria Caetano Veloso* 100 - - - -
TOTAL 7.210 5.121 4.736 3.905 5.647

 
Fonte: UEFS/CUCA, 2014.

* Setores fechados para reforma

Tabela 34-HISTórICo	DAS	ATIvIDADES	DA	BIBLIoTECA	SETorIAL	PIErrE	KLoSE,2011-2015

ATIVIDADES
ANOS

2011 2012 2013* 2014 2015
Fluxo 2.100 2.105 996 572 620
Consulta 4.715 4.815 2.530 842 890

TOTAL 6.815 6.920 3.526 1.414 1.510
Fonte: UEFS/CUCA, 2011-2015
* Em 2013, e deste então, o acervo da Biblioteca Pierre Klose passou por um processo de especialização, sendo focado na área de artes. A transferência do acervo 
relativo	aos	demais	campos	de	conhecimento	determinou	a	redução	do	fluxo	e	da	consulta,	originalmente	relacionados	às	demais	áreas	do	saber.
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EVENTOS PROMOVIDOS PELO CUCA E USO DOS ESPAçOS CULTURAIS

A atuação do CUCA compreende igualmente uma vigorosa política de promoção e/ou apoio a espetáculos, 
shows e eventos culturais dentro de projetos específicos, a maior parte deles coordenados pela Diretoria do CUCA. 
Com tais ações, o CUCA busca democratizar o acesso à arte e à cultura, estimular e apoiar novos talentos e artistas 
locais. Todos os espetáculos e shows em questão foram realizados com entrada franca.

O apoio à difusão de ações culturais se complementa ainda com uma política de concessão de uso dos espa-
ços do CUCA para o atendimento das atividades culturais promovidas pela comunidade artística local, além daquelas 
empreendidas pelo próprio CUCA e por outros setores da UEFS, sempre com a priorização dos espaços para eventos 
de cunho cultural. Assim, apenas após o agendamento das pautas culturais, esta é aberta a outras demandas, que são 
classificadas em eventos acadêmicos e outros provenientes da sociedade civil, entidades e órgãos públicos

Na sequência, tem-se a relação dos eventos promovidos pelo CUCA e o demonstrativo do uso dos espaços no 
quadriênio. 

Tabela 35-ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CUCA, 2011-2014

ATIVIDADE
2011 2012 2013 2014

QTDE PÚBLICO ESTI-
MADO QTDE PÚBLICO 

ESTIMADO QTDE PÚBLICO ES-
TIMADO QTDE PÚBLICO 

ESTIMADO

Projeto Lua Cheia 2 500 3 750 2 500 6 1.500
Projeto 5 e meia 6 1.200 4 800 4 800 4 800
Festivais apoiados 1 3.200 1 3.200 1 3.200 1 3.200
Shows Musicais 
apoiados 5 1.250 8 2.000 8 2.000 22 5.500

Espetáculos teatrais 
apoiados 12 10.560 12 10.560 12 10.560 12 10.560

Espetáculos de dança 
apoiados 2 7.800 2 7.800 2 7.800 2 7.800

Tributo a Luiz Gon-
zaga 1 300 1 300 1 300 1 500

Natal de som, luz e 
cor* 1 800 1 800 1 800 1 15.000

Outros eventos cultu-
rais** 7 1.750 5 1.250 7 1.750 5 1.250

TOTAIS 37 27.360 37 27.460 38 27.710 54 46.110
Fonte: UEFS/CUCA,2014.
* Em 2014,6 o projeto Natal de Som, luz e cor foi desenvolvido em parceria com o projeto Natal Encantado, da Prefeitura Municipal. A associação dos dois projetos, 
realizados em praças e espaços públicos, determinou a elevação dos números do público. 
** Compreende lançamentos de livros, palestras e reuniões de cunho cultural, performances, mostras de vídeo, dentre outros.

Tabela 36- EVENTOS (GRATUITOS E PAGANTES) REALIZADOS NO CUCA EM 2011-2015

NATUREZA DO EVENTO
TOTAL ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015
Cultural* 124 10 16 7 125
Acadêmico** 26 111 100 145 5
Outros*** 16 5 4 15 2

TOTAL 166 126 120 167 132
Fonte: UEFS / CUCA, 2014-2015
* 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, Aberto do Cucaetc.).
** 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, dentre outros); 
reuniões de associações e entidades não-governamentais; reuniões de departamentos e setores UEFS.
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MUSeU CaSa DO SeRTÃO e CeNTRO De eSTUDOS FeIReNSeS: SalVaGUaRDaNDO aSPeCTOS Da MeMÓRIa COleTI-
VA E INDIVIDUAL DO SERTÃO bAIANO

Durante o período de 2011 - 2015, as metas e ações do Museu Casa do Sertão - MCS basearam-se nos prin-
cípios orientadores da Política Nacional de Museus, do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, bem como nos eixos 
programáticos da Política Setorial de Museus, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, quais sejam: democrati-
zação e acesso aos bens culturais; ação sociocultural e educativa; comunicação e difusão; configuração e gestão do 
campo museológico e bibliográfico-documental. Tais princípios e eixos orientadores se encontram em consonância 
com a política de gestão da UEFS, em que o MCS se constitui em um dos instrumentos de mediação da Universidade 
com a sociedade, incentivando a participação de públicos escolares e não escolares no espaço universitário, bem 
como em locais extracampus em que ocorram atividades extensionistas.

VISITAçÃO E PERFIL DO PúBLICO

Difundir o patrimônio é tão importante quanto preservá-lo. Muito pouco representa para a sociedade preser-
var um bem cultural, se é negada a possibilidade de contemplá-lo e compreender o seu significado. De maneira geral, 
a difusão do patrimônio cultural ocorre por meio de exposições. A exposição museológica pode ser entendida como 
principal ferramenta comunicacional de uma narrativa cultural. Trata-se de uma composição cujos objetos apresen-
tam-se organizados no ambiente harmonicamente, com o objetivo de permitir que seja lida uma mensagem com fins 
culturais. Nesse processo, o visitante deve ser visto como ator, como sujeito ativo, e não como consumidor passivo. 

Neste contexto, na programação das mostras do Museu Casa do Sertão – MCS, as exposições são vistas como 
uma estratégia comunicacional destinada à preservação do patrimônio cultural e sua difusão, e, sempre tem como 
objetivo valorizar e despertar no visitante o re-conhecimento da cultura sertaneja. 

Dentre os objetivos e ações para o período de 2011-2015, o MCS fortaleceu o conceito de espaço não formal 
de educação através da promoção de exposições temporárias e permanentes, desenvolvidas para ressaltar represen-
tações do universo sertanejo, com a perspectiva de enfatizar a potencialidade do seu acervo, a fim de que o visitante 
tenha condições de usufruir uma experiência perceptiva e historicamente fundamentada. 

Associada à renovação expográfica, também se promoveu o atendimento público através de visitas orienta-
das, igualmente importantes, amplamente oferecidas, em parceria com professores desde o nível fundamental ao 
nível superior, associando-as aos temas trabalhados em sala de aula, com temáticas concernentes ao acervo do MCS e 
suas diversas coleções. Ainda nesse contexto, as exposições itinerantes em escolas públicas e outros espaços em Feira 
de Santana, bem como em outros municípios, estabelecem a comunicação entre o público e a unidade museológica, 
atendendo à necessidade do conhecimento, reivindicado por grupos escolares, mas também pelo desejo do entrete-
nimento e lazer de outros grupos interessados.

As exposições temporárias e/ou itinerantes foram visitadas por um público de 63.508 visitantes, conforme se 
lê na tabela a seguir:
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Tabela 37-. EXPOSIçÕES TEMPORÁRIAS E /OU ITINERANTES REALIZADAS PELO MCS, 2011-2015

ANO NÚMERO DE EXPOSIÇÕES NÚMERO DE VISITANTES
2011 12 26.244

2012 9 9.854

2013 11 12.684

2014 14 14.876

2015 5 23.943

TOTAL 51 87.601
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015.

As temáticas das exposições foram selecionadas mediante o estudo do perfil do público, buscando atender 
às suas demandas, em especial dos grupos escolares, abrangendo assuntos desde o lúdico infantil,às artes visuais, 
história e fotografia, relações de gênero, trabalho, religiosidade e cultura popular, além de estar em consonância com 
o calendário regional, atendendo questões relativas aos interesses da sociedade, o que, por outro lado, fomentou a 
integração do MCS com artistas e artesãos, promovendo a visibilidade de acervos e coleções particulares. Merece 
registro, ainda, a configuração em série das exposições realizadas pelo MCS, haja vista o tratamento das temáticas 
como áreas do conhecimento humano, sendo iniciado esse planejamento em 2012, com a Série História e Fotografia 
e, em 2014, a Série Artesãos de Feira.

Nesse sentido, o registro do público visitante indica um caráter regional, haja vista a maioria, ou seja, 20.137 
assinalar “Feira de Santana” como município de origem. Porém, 6.667 indivíduos são oriundos de municípios da 
região metropolitana de Feira de Santana, que na tabela 36 concentram-se no item “Outros municípios”, e 1.653 
assinalaram “Salvador”.

Tabela 38- DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DE VISITANTES ÀS aTIVIDaDeS DOS MCS, 2011-2015

ORIGEM/ANO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Feira de Santana 5.795 4.350 3.810 3.355 2.827 20.137
Salvador 873 219 188 311 62 1.653
Outros municípios 1.698 1.957 1.315 1.221 476 6.667
Outros Estados 40 43 26 50 12 171
Outros Países 7 11 3 13 12 46
Não Identificados 1.058 46 70 35 42 1251

TOTAL 9.471 6.626 5.412 4.985 3.431 29.925
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015.

Ainda sobre o perfil do público visitante, cabe mencionar o quantitativo dos indivíduos que registraram sua 
origem como provenientes da UEFS, que, por isso, foram considerados como parte integrante da comunidade acadê-
mica, para além dos segmentos universitários: estudantes e professores da UEFS, são estes indivíduos participantes 
da Universidade Aberta a Terceira Idade – UATI, do programa de extensão da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX,  
alunos do Centro de Educação Básica – CEB (unidade escolar de Ensino Fundamental) e da Creche-UEFS, devido 
eles terem suas atividades realizadas dentro do Campus Universitário, propiciando a participação regular nas ações 
socioeducativas e culturais promovidas pelo MCS, levando em conta as particularidades de interesse de cada grupo. 
Assim, quando observados os números referentes à comunidade acadêmica, tem-se a seguinte distribuição, confor-
me se lê na tabela 39.

 
 
 



91

Tabela 39- NÚMERO DE VISITAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA ÀS ATIVIDADES DO MCS, 2011-2015

IDENTIFICAÇÃO

QUANTIDADE

2011 2012 2013 2014
2015

TOTAL

Universidade Aberta à Terceira Idade 150 - 23 14 20 207

Centro de Educação Básica 353 369 131 24 55 932
Creche / UEFS - 11 18 - --- 29

Cursos de Graduação / UEFS 376 227 134 242 266** 1.245

Cursos de Especialização / UEFS 15 - 8 21 -- 44

UEFS em geral / não identificado curso e/ou setor 329 310 247 72 26 984

TOTAL 1.223 917 561 373 367 3.441
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015.

Obs: Devido à suspensão temporária da visitação pública ao acervo museológico  do MCS, em itens não foi possível  apresentar registros.

** refere-se ao total de estudantes informado no relatório de atividades de 2015 do MCS, no qual não foi realizada segregação entre  Graduação 
e Pós-Graduação

 

 Ainda na mesma tabela, os indivíduos oriundos dos  cursos de graduação  da UEFS (estudantes e professores) 
– configuram-se como os mais assíduos na visitação pública, em especial alunos dos cursos voltados para a formação 
de professores, ou seja, as licenciaturas, com 1.245 registros, articulando o conceito de museu como espaço privile-
giado para a formação pedagógica e de pesquisa dos futuros educadores. Dos 3.441indivíduos pertencentes à comu-
nidade acadêmica, 2.273 correspondem a estudantes, professores e/ou funcionários da UEFS, e 1.168 distribuídos 
entre a UATI, o CEB e a Creche.

AçõES SOCIOCULTURAISO MUSEU COMO ESPAçO DE EDUCAçÃO NÃO-FORMAL

No desenvolvimento das ações socioculturais, o MCS busca contribuir para que o visitante reflita sobre sua rea-
lidade, assumindo assim, seu papel educativo e de formação, ampliando o interesse e o conhecimento pela cultura 
nordestina. Assim, as ações realizadas no MCS evidenciam o seu comprometimento com a política museológica, na 
medida em que preserva a memória da cultura popular sertaneja, através de atividades de fomento à pesquisa e à ex-
tensão, com enfoque na realidade histórica, cultural, artística e antropológica na área de abrangência da Universidade 
Estadual de Feira de Santana, resguardando, assim, a diversidade cultural do Semiárido baiano.

Nesta perspectiva, o MCS pode ser considerado um espaço não formal de educação, que proporciona ao pú-
blico visitante saberes diferenciados em torno da história e da cultura regional, aprofundando, assim, sua capacidade 
crítica-reflexiva. Assim, o MCS concentra as metas de suas atividades em promover ações de significação cultural 
dentro do campo socioeducacional e cultural. Pilares destas são o “Projeto Atendimento Museu-Escola”, cujo intuito 
é ampliar a experimentação do aluno visitante e seus professores para uma visita guiada associada ao lúdico e ao 
conhecimento em suas instalações no Campus Universitário (ver tabela 38); e o “Projeto o Museu Vai à Escola”, que 
tem como objetivo proporcionar o conhecimento sobre o MCS a estudantes de escolas públicas que, por diversos 
motivos, ainda não o conhecem.
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Tabela 40- QUANTITATIVO DE ESTUDANTES ATENDIDOS PELO PROJETO “MUSEU VAI À ESCOLA, 2011-2015

ANO LOCAL CICLO ESCOLAR TOTAL
2011 Feira de Santana Ensino Fundamental 400
 Feira de Santana Ensino Fundamental 66
 Itaberaba Ensino Fundamental e Superior 228
2012 Lençóis Ensino Fundamental 120
 Jaguaquara Diversos 263
2013 Tanquinho Ensino Fundamental 614
 Lençóis Ensino Fundamental e Superior 85
2014 Distrito de Maria Quitéria - Feira de Santana Ensino Fundamental 265

 Lençóis Ensino Fundamental e Superior 104

2015 Distrito de Bonfim de Feira- Feira de Santana Ensino Fundamental 29

Projeto Feira Produtiva Ensino Fundamental 52

TOTAL 2.226
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015.

Entre os anos de 2011 a 2015 foram atingidos pelo “Projeto o Museu Vai à Escola”,2.226 estudantes. As ati-
vidades desenvolvidas compreenderam ações socioeducativas e culturais, que também ocorrem nas instalações do 
MCS ou em espaços extracampus.

Sobre tais ações, a tabela 41 apresenta a distribuição anual de seu desenvolvimento, em que se destaca o En-
contro de Cordelistas, realizado conjuntamente à Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana – e  
à Feira do Semiárido, ambas sob a coordenação geral da PROEX-UEFS, com espaço nos referidos eventos dedicados 
à cultura popular, em especial, à literatura de cordel, cuja participação de poetas populares abrange nomes de Feira 
de Santana e do Nordeste brasileiro, alcançando, nas sete edições, o público de 42.200 pessoas, contando com 103 
representantes desse gênero literário.

Outro ponto a destacar, foram as 38 oficinas promovidas pelo MCS em conexão direta ao saber fazer do ser-
tanejo e o acervo do MCS. Assim, foram realizadas oficinas de flores de papel, xilogravura e isogravura, modelagem 
em barro, pintura indígena, miniaturas em couro, dentre outras, com público de 1.771 participantes. As oficinas 
compreendem as ações do Programa Educativo do MCS e, por isso, acontecem durante todo o ano, seja em eventos 
como a Feira do Livro, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Museus e Primavera de Museus, 
Aberto do CUCA ou, ainda, associadas às exposições temporárias planejadas pelo MCS. 

Tabela 41-AçÕES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO MCS-UEFS, 2011-2015

AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS 2011 2012 2013 2014 2015 QTDE. PÚBLICO 
ATINGIDO

Atividades recreativas - 5 5 02 02 14 574
Oficinas 3 6 10 19 10 48 1.992
Contação de história 5 1 - - 6 188
Encontro de Cordelistas 1 2 1 3 1 8 60.200
Tropa do Cordel 1 1 - 2 700
Exibição de filmes 1 1 1 - 3 358
Comunicação sobre Literatura de Cordel 1 1 - 2 59
Mesa Redonda, Palestras e Mini-Cursos 2 3 5 327

TOTAL 3 20 19 25 15 72 64.398
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015



93

GESTÃO DE ACERVOS CULTURAIS

A constituição de instrumentos de controle e normatização no processo de padronização de gerenciamento 
de acervos culturais, bem como medidas preventivas de sua preservação e conservação, caracterizou os protocolos 
na gestão do MCS, visando não só a informatização, mas, sobretudo, a garantia de acesso à informação do usuário do 
MCS. Dessa forma, foram estabelecidas e cumpridas as metas para o quadriênio de 2011-2015, a saber:

1. Desenvolvimento regular de atividades de preservação do acervo (em exposição e na Reserva Técnica), 
cumprindo rigorosamente o calendário de conservação preventiva, além da condição sine qua non do 
protocolo de entrada de novos itens a serem musealizados, bem como dos acervos bibliográfico e documental 
da BSMG e do Memorial Eurico Alves Boaventura – MEAB;

2. Apoio aos usuários do MCS e do BSMG, no sentido de garantir o acesso à informação, para o desenvolvimento 
de pesquisas científicas sobre seus acervos e coleções, através da visitação e consulta públicas;

3. Identificação, coleta e registro de itens documentais, bibliográficos e museológicos, bem como o seu 
encaminhamento ao setor competente para tratamento;

4. Organização e sistematização do acervo do MEAB;

5. Continuidade da digitalização das três tipologias de acervos e disponibilidade de acesso à consulta pública;

6. Elaboração do Regimento Interno do MCS e, posterior, encaminhamento ao Magnífico Reitor, a fim de ser 
analisado e aprovado pelo Conselho Universitário da UEFS;

7. Início da primeira etapa da documentação museológica (instrumento de comunicação e preservação da 
informação no contexto da pesquisa científica).

 
 Em consonância com as metas de um a cinco, observa-se na tabela 41 a ação continuada de intervenções no 
referido período, descrevendo-a em cada etapa da gestão de acervos culturais, desde a aquisição, correspondendo à 
imunização/desinfecção, procedimentos iniciais da conservação e preservação; até a etapa final, quando os acervos 
são disponibilizados para acesso da consulta e visitação públicas. Esses procedimentos são rigorosamente colocados 
em prática nas três tipologias de acervos do MCS, quais sejam: documental, bibliográfico e museológico. No período 
em questão, foram realizadas 57.455 ações.

As metas estabelecidas para o período propiciaram o reconhecimento da comunidade, creditando ao MCS 
a doação de 2.463 itens, conforme se lê na tabela 42. Merece nota que, os números de doações anuais mantiveram 
uma regularidade entre os anos de 2011 e 2012, com, respectivamente, 412 e 499 registros de entrada, uma queda 
em 2013, com 241 doações, e aumento considerável em 2014, atingindo seu maior registro, com a marca de 1.034 
doações, em que na tipologia “Museológico” 519 itens foram doados, superando o total dos três anos anteriores. Já 
em 2015, o total de doações alcançou 276 itens, conforme demonstra a tabela  42.
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Tabela 42- INCORPORAçÕES ATRAVéS DE DOAçÕES AO MCS UEFS, 2011-2015

TIPO DE ACERVO
QUANTIDADE

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Documental 286 211 107 157 02 763

Bibliográfico 12 - 82 358 149 601

Museológico 114 288 52 519 125 1.098

TOTAL 412 499 241 1.034 276 2.463
Fonte: UEFS/MCS, 2011 -2015.  

Quanto à digitalização do acervo, ocorreu uma diminuição no número de itens disponibilizados nesse for-
mato para o usuário, justificado pela conclusão da meta de digitalizar o periódico feirense Jornal Folha do Norte até 
a década de 1960, sendo iniciada a década de 1970, em 2014. Também, estabelecida como nova meta dentro do 
procedimento de digitalização de acervo, iniciou-se, em 2015, a digitalização da tipologia “Museológico”, conforme 
observa-se na tabela 43.

Tabela 43- DIGITALIZAçãO DE ACERVOS DO MCS, 2011-2015

TIPO DE ACERVO
QUANTIDADE

2011 2012 2013 2014 2015* TOTAL
Documental 7.130 1.450 92 869 - 9.541
Bibliográfico 60 249 - - - 309
Museológico - - - - 1.244 1.244

TOTAL 7.190 1.699 92 869 1.244 11.094
Fonte: UEFS/MCS, 2011-2015.   
*dados informados em março de 2015

Ainda cabe destacar, que a digitalização da tipologia “Museológico”, na tabela 42, é ação consonante do pro-
cesso de “Organização e Sistematização do Acervo MCS”, notadamente, no item “Catalogação” que alcançou  entre 
2011 a março de 2015, 2.688 registros.  Outras atividades, tais como Higienização,  Restauração e Imunização/Desin-
fecção  alcançaram, respectivamente, 18.441, 2003 e 17.453 ocorrências neste período.

Formado por 14 coleções, o acervo do MCS traz exemplos de produção ou manifestação voluntária, individual 
ou coletiva realizadas, principalmente, na região de Feira de Santana. Para além do acervo material, existem os bens 
imateriais, como as músicas regionais, o saber e fazer do vaqueiro, os hábitos alimentares, que são patrimônios cultu-
rais da região.  Nesse sentido, documentar cada peça, de forma completa, exige um sistema apropriado, baseado em 
estruturas técnicas gerais e especializadas e na adoção de algumas convenções. Trata-se de um processo minucioso e 
complexo, que exige muita pesquisa.

A execução dessas ações é de fundamental importância para transformar as coleções do Museu em fontes 
para a pesquisa científica e para a comunicação, contribuindo, assim, para a democratização do acervo do Museu Casa 
do Sertão, tornando-o protegido e amplamente aproveitado.

BIBLIOTECA SETORIAL MONSENHOR RENATO GALVÃO – BSMG

Instalada no MCS, a Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão – BSMG é responsável pelo atendimento de usuá-
rios que desenvolvem pesquisas cujos temas abordam Feira de Santana. Entre os anos de 2011 a 2015, a BSMG aten-
deu 3.157 usuários, conforme demonstra a Tabela 44: 
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Tabela 44- DEMONSTRATIVO DE USUÁRIOS NA BSMG, UEFS, 2011-2015

ANO USUÁRIOS
2011 635
2012 944
2013 691
2014 811
2015* 76

TOTAL 3.157
Fonte: UEFS/BSMG, 2011-2015.
*dados referentes a março de 2015

CENTRO DE EDUCAÇÃO bÁSICA DA UEFS 
 
 
redefinir	as	relações	com	a	escola	básica...

Ceb-CReCHe

O CEB-Creche atende a crianças na faixa etária de 04 a 53 meses de vida nas suas necessidades básicas, visan-
do o seu crescimento integral e o desenvolvimento de suas potencialidades. Tem como público-alvo, filhos de servido-
res técnico-administrativos, professores, estudantes da UEFS ou representante legal que precisam estar em espaços 
como este no período em que os pais trabalham e/ou estudam. 

O CEB-Creche, na gestão 2007-2011, passou por vários avanços, destacando-se a ampliação do número de 
vagas para bolsistas, treinamento, seleção de educadoras com formação específica, nutricionistas, entre outros. 

Dando-se continuidade na busca de melhorias contínuas na qualidade dos serviços ofertados pelo CEB-Cre-
che, o período 2011-2015 também foi demarcado por ações que garantirama consolidação do seu principal objetivo: 
cuidar e educar as crianças da comunidade universitária, das quais, merecem destaque: a elaboração do Projeto de 
Reforma e Ampliação da Creche;e a implantação da Jornada Pedagógica e do Dia Interativo, que tem como objetivo 
realizar a formação continuada das educadoras e estagiárias nas áreas pedagógica e de saúde. Realizamos também, 
periodicamente, reuniões de pais e Escola de Pais, para discutirmos questões importantes para a educação das crian-
ças. Estamos também em fase de elaboração do Projeto Político- Pedagógico da Creche, um documento que traz as 
diretrizes, referenciais e objetivos, com o intuito de organizar as práticas pedagógicas realizadas neste espaço educa-
tivo.

A partir do ano de 2014, o CEB-Creche deixou de ser de responsabilidade da PROPAAE (antiga UNDEC) e pas-
sou a ser da Gerência de Recursos Humanos (GRH), pois que o serviço da Creche é um benefício para os funcionários 
da Instituição.

Estabelecemos uma relação de parceria com o CEB-Escola, uma vez que cedemos uma sala da creche para o 
funcionamento do Grupo 04 da escola. Além disso, o serviço de saúde da creche presta serviços aos alunos da escola, 
realizando atendimentos de enfermagem e odontopediatria. Cabe ressaltar que os alunos do Grupo 03 da creche, até 
o presente momento, têm a sua vaga garantida no Grupo 04 da escola, caso seja de interesse dos pais ou responsáveis.

Na tabela 45 é apresentado o quantitativo de alunos matriculados no CEB-Creche no período 2011-2015.
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Tabela 45- ALUNOS MATRICULADOS NO CEB–CRECHE, POR CATEGORIA – 2011-2015
CATEGORIA 2011 2012 2013 2014 2015*

Filhos de Servidores Técnico-administrativos UEFS 57 51 53 53 54

Filhos de Servidores Docentes da UEFS 12 21 25 24 25

Filhos de Estudantes da UEFS 09 14 08 11 12

Filhos de Professores do CEB/UEFS 1 0 1 1 1

TOTAL 79 79 87 89 92
Fonte:Elaborado a partir dos Relatórios de Atividade-UEFS, dos anos  de 2011, 2012, 2013 e 2014.
*Dados complementares fornecidos pela CEB-Creche, 2015.

 
Ceb-eSCOla

O CEB-Escola oferece atendimento em Educação Infantil (Grupo 04 e 05), no qual são beneficiadas crianças 
na faixa etária de 4 e 5 anos, e, Ensino Fundamental I e II (do 1º ao 9º ano), que atende a crianças na faixa etária de 
6 a 15 anos. 

O CEB-Escola funciona através de convênio entre a Universidade Estadual de Feira de Santana e a Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana, assistindo crianças e adolescentes, filhos de servidores técnico-administrativos, pro-
fessores, estudantes da UEFS, bem como da comunidade externa, tendo como finalidade a socialização, promoção 
do desenvolvimento psicológico e intelectual  da criança,e sua formação para o pensamento crítico e reflexivo do co-
nhecimento e dos valores sociais, humanos e da cidadania; das séries iniciais até a conclusão do Ensino Fundamental. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL
 
Construir um programa de comunicação social da UeFS (jornal, TV, áudio)...

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

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 ser-
vidores; 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 comuni-
dade universitária para entrevistas em rádios, jornais e TV;produção periódica do Jornal UEFS e do Gabinete Informa; 
dentre outras solicitações da comunidade interna e externa.

Durante a Gestão 2011-2015, a Assessoria de Comunicação Social da UEFS focou seus esforços em ampliar o 
âmbito de sua atuação na universidade. Além das atividades regulares de divulgação de informações institucionais, 
atendimento às demandas da imprensa, cobertura jornalística de eventos, apuração de pautas, produção de matérias 
e registros fotográficos, houve o planejamento e a execução de novas ações de publicidade e de relacionamento com 
os públicos estratégicos da universidade e com a comunidade. Pode-se afirmar que tais atividades objetivaram a im-
plementação da comunicação integrada, contribuído assim para a otimização e sinergia do processo comunicacional 
gerido pelo setor.
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Destaca-se, em 2011, o aproveitamento da produção da Ascom pelos veículos de comunicação, em quemais 
de 90% do material foi divulgado em jornais impressos e on-line, rádio e televisão, principalmente em Feira de Santa-
na e Salvador. As ações relacionadas à elaboração do Plano de Comunicação também merecem destaque, visto que 
proporcionaram a sistematização de novas diretrizes de comunicação, estabelecendo como prioridade a melhoria 
do relacionamento com seus diversos públicos, que não impactam em despesas orçamentárias e facilitam os fluxos 
comunicacionais e de interação.

Em 2012, expandiu-se o relacionamento com os públicos interno e externo da UEFS. Textos jornalísticos foram 
produzidos e encaminhados à imprensa e à comunidade, além de sugestões de pautas e da publicização das diversas 
atividades da Universidade. A Assessoria de Comunicação promoveu um seminário aberto à toda a comunidade uni-
versitária, para apresentar o diagnóstico da comunicação interna da UEFS, realizado pela empresa júnior de adminis-
tração, concluindo mais uma etapa das metas e se preparando para as etapas de finalização do Plano de Comunicação.

A Ascom manteve, em 2013, o desenvolvimento de atividades regulares, como a produção e envio de releases 
para a imprensa local, regional e nacional. Essas notícias proporcionaram uma contínua atualização do Portal da UEFS, 
e foi promovido o constante relacionamento com a imprensa nos meios impresso, de rádio, TV e web. Nesse ano, 
foram implantadas novas rotinas administrativas, como a Ronda (visitas semanais aos setores, em busca de pautas), 
melhorando a interação com os diversos setores e órgãos da instituição. Também foi criado e iniciadas a alimentação 
e manutenção do perfil oficial da UEFS na rede social Facebook e o monitoramento de mídias sociais na web. Ainda 
com esse objetivo de promover mais interatividade e apoio na área comunicacional, o setor promoveu a realização 
de oficinas e treinamentos em comunicação, auxiliando nos relacionamentos interpessoais/setoriais. A partir do se-
gundo semestre de 2013, a Assessoria de Comunicação passou a interagir mais efetivamente na orientação às peças 
publicitárias e assumiu uma parceria consultiva na campanha publicitária do Processo Seletivo institucional. Há um 
destaque nesse período para a ampliação do quadro de pessoal do setor, com a convocação de mais um profissional 
de Relações Públicas,aprovado no concurso de 2010; a contratação de duas jornalistas e um fotógrafo, aprovados no 
concurso para vagas através do Reda/2013; bem como a relotação interna de um servidor técnico-administrativo.

Em 2014, a Assessoria de Comunicação da UEFS teve sua equipe ainda mais ampliada, com a chegada de dois 
novos servidores do concurso de 2010, uma Relações Públicas e um Designer Gráfico. A equipe então, que iniciou a 
gestão em 2011, com apenas 06 (seis) servidores, chegou a um total de 11 (onze) membros em sua equipe. Com esta 
nova formação a Ascom pode ampliar sua atuação nos três principais segmentos da comunicação: Jornalismo, Propa-
ganda e Relações Públicas. Inclusive, foram retomadas ações de promoção da imagem da universidade, em eventos 
como a Expofeira, a Semana Nacional de Iniciação Científica em Feira de Santana e no Campus Avançado da Chapada 
Diamantina(na cidade de Lençóis) e campanhas publicitárias internas, promovendo a imagem da universidade com 
stands, materiais gráficos (banners, outdoors, fêlderes, etc.).

Em 2015, Em 18 de dezembro de 2015, a Ascom organizou um evento de lançamento do Novo Portal para 
apresentá-lo à comunidade universitária. Em parceria com o Gabinete da Reitoria e o Cerimonial, o evento foi amplia-
do para uma celebração de fim de ano.  

Outra ação que irá contribuir para ampliar a divulgação das informações da UEFS é a implantação da emissora 
de rádio FM, cuja outorga já foi concedida, estando em organização seu processo de instalação e funcionamento. 
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TV OlHOS D´ÁGUa

Desde que foi criada, em 1997, a “TV Olhos D’Água”, inti tulada inicialmente como “TVU” e “TV Universitária”, 
vem fortalecendo seu compromisso com toda a comunidade acadêmica da Uefs, bem como com a sociedade feirense 
e baiana em geral. Buscando a parti r de matérias, documentários, co-produções e parcerias em transmissões com o 
Insti tuto de Radiodifusão Educati va da Bahia (IRDEB), estabelecer e consolidar o debate, a refl exão e a discussão sobre 
o direito à informação de maneira imparcial e à cidadania e a éti ca no campo da comunicação pública, pontos que se 
consti tuem enquanto pilares da defesa por uma TV democráti ca que esti mule a tolerância, o pensamento críti co e o 
respeito às diferenças.

A parti r de fevereiro de 2011, a denominação “TV Olhos D’água” é efeti vada, quando então sua marca é de-
ferida pelo Insti tuto Nacional de Propriedade Industrial ( INPI). Neste período, um total de 176 solicitações de grava-
ções/edições é realizada, dos quais, 45 matérias e 14 programas foram publicados. Do total de vídeos postados, 10 se 
destacaram como os mais assisti dos pelo ranking do Youtube no período.

O ano de 2012 demarca um movimento de signifi cati va transformação para a TV Olhos D’Água, com a convo-
cação de novos servidores qualifi cados para dar estabilidade ao seu quadro administrati vo, como também a aquisição 
de equipamentos modernos, no formato HDV(High Defi niti on Vision), inserindo-a no modelo atual de transmissão 
digital. Merecem destaque, dentre as ações realizadas nesse período, a transmissão ao vivo do Festi val de Sanfoneiro 
e a Cobertura da Feira do Livro, ambos eventos promovidos pela Uefs e de relevância a nível local e nacional.

Na perspecti va de consolidar seu perfi l de TV pública, em 2012, a Uefs teve seu site reformulado, atendendo 
aos padrões estabelecidos pela World Wibe Web Consorti um (W3C), adequando-se assim ao uso de leitores de tela 
para pessoas com defi ciência visual grave, além de permiti r o uso do seu conteúdo a parti r de qualquer dispositi vo, 
seja ele tablet, celular ou mesmo um computador de mesa sem mouse. 

Ainda em 2012, com a criação do grupo de Trabalho em Transcrições e Legendas (GTTrans), foi possível esta-
belecer melhor acessibilidade aos vídeos produzidos às pessoas surdas ou com níveis de audição extremamente bai-
xos, a parti r da transcrição e da sobreposição da tradução dos vídeos,  por legendas ou com o auxílio de um intérprete 
de Libras. 

Em 2013, vários resultados positi vos foram alcançados nas ati vidades de transmissões, documentários e ma-
térias, consti tuindo não só o arquivo da TV, mas o dia a dia da Uefs, da comunidade feirense e da região. Os vídeos 
produzidos contabilizaram 58.909 visualizações, que implicam num total de 215.310 minutos de programação, assis-
ti dos através da página da TV Olhos D’Água no Youtube, quanti dade essa que foi superior 28,06% em relação ao ano 
de 2012, para o qual foi contabilizado 46.000 visualizações.

A TV Olhos D’Água encerrou o exercício de 2014, alcançando resultados positi vos nas ati vidades realizadas 
no período, cabendo destaque à cobertura de eventos, tais como: a Feira do Livro, palestras, mesas redondas e 
apresentações cientí fi cas, artí sti cas e culturais de Feira de Santana e região. Este período apresentou uma mudança 
na coordenação das ati vidades do setor, com novos representantes, que auxiliaram na reorganização da equipe e no 
estabelecimento de uma políti ca de atuação mais atuante nas redes sociais.

Em 2015, a TV Olhos D’Água passou por um processo de estudo da sua identi dade visual, resultando na cria-
ção de uma nova logomarca, em adaptações visuais para as redes sociais e em criação de artes para papelaria como 
cartazes, banners, cartões de visita etc. Além disso, O trabalho realizado nas redes sociais (postagem de vídeos no 
Facebook, Instagram, TWitt er, G+ e no próprio site  da Uefs) trouxe para a TV maior reconhecimento por parte das 
comunidades interna e externa da Universidade. As visualizações no canal aumentaram de 107.530, total em 2014, 
para um total de 176.667 em 2015.

A quanti dade de pessoas que se inscreveram no canal também pode ser destacada, pois, se for comparada 
com a do ano anterior, pode-se perceber um envolvimento crescente do público com o canal. Em 2014 houve 248 
inscritos e, em 2015, houve mais que dobro de inscrições, 573 no total. A TV também obteve um número maior de 
comparti lhamento dos seus vídeos no YouTube. Em 2014, 369 vídeos foram comparti lhados, já em 2015, este número 
cresce para 1.151 comparti lhamentos. Tais resultados são refl exo da atuação mais focada da TV nas redes sociais.
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FINANCIAMENTO E 
GESTÃO PARA 

A SUSTENTABILIDADE

Posição ati va na defesa do caráter público e gratuito da insti tuição. Po-
líti cas para democrati zar e facilitar o acesso às informações referentes 
a processos, tomadas de decisão, normas, procedimentos e relatórios, 
de caráter acadêmico ou administrati vo, em todos os níveis da admi-
nistração superior e adstrita...
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ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Garantia do Caráter Público da Gestão dos Recursos, coibindo prá-
ticas de captação e gestão de recursos feitos à revelia das instân-
cias acadêmicas...

A Gestão 2011-2015 permaneceu com o mesmo objetivo, de implementar uma política democrática e parti-
cipativa voltada para a valorização das relações interpessoais e profissionais, que tem por fim a formação de equipes 
de trabalho mais cooperativas e solidárias. Além disso, a liberdade para opinar contribuiu para um ambiente coopera-
tivo, capaz de propiciar resultados positivos e aumentar a certeza por respostas e explicações às demandas.

Para uma melhor otimização nos processos, a estrutura da PROAD sofreu algumas modificações internas, a 
exemplo da Assessoria Técnica de Recursos Humanos– ATRH e da Subgerência de Pessoal, que se unificaram e criou-se 
a Gerência de Recursos Humanos– GRH;da Subgerência de Licitações, que passou a ser ligada diretamente à Pró-Rei-
toria Administrativa – PROAD. Houve também a criação do Posto Avançado de Cadastro de Fornecedores – PCF, com 
o objetivo de atualizar e cadastrar o perfil dos fornecedores e prestadores de serviço de Feira de Santana e Região.

Ficando assim definida: Gerência Administrativa (GERAD), Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIN), Ge-
rência de Licitações, Contratos e Convênios (GELIC), Gerência de Recursos Humanos (GRH) e Posto Avançado de 
Cadastro de Fornecedores (PCF).

 
FIGURA 09-ESTRUTURA ATUAL DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS

FIGURA 09-ESTRUTURA ATUAL DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAçÃO E FINANçAS
Fonte: Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD-UEFS), 2014.
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 A equipe de pessoal da PROAD é composta de 154 pessoas, sendo: servidores técnico-administrativos (analis-
tas e técnicos), especialista em políticas públicas e gestão governamental, Regime Especial de Direito Administrativo 
(REDA), equipe terceirizada, estagiários, bolsistas e os selecionados do Programa Mais Futuro. 

No ano de 2014, a PROAD passou a acompanhar a execução orçamentária e orientação aos diversos setores 
sobre a formalização e organização dos processos financeiros da UEFS. Com a finalidade de orientar as unidades da 
Instituição, a fim de dar andamento, celeridade e padronização aos processos, algumas medidas foram tomadas, tais 
como: 

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

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

•	 Realização do IV Encontro de Orientação sobre Adiantamento;

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

•	 Orientação sobre a aquisição de agentes químicos considerados cancerígenos pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego;

•	 Promoção à Oficina de Especificação e Catalogação de Materiais para o sistema de compras do Esta-
do, oSistema Integrado de Materiais, Patrimônio e Serviços – SIMPAS, e orientação sobre o cadastra-
mento dos itens das demandas, com o objetivo de capacitar os servidores da Universidade Estadual 
de Feira de Santana – UEFS, para a composição dos itens.

Em 2015, a PROAD deu continuidade as ações iniciadas em 2014,  mantendo o acompanhamento  conjunta-
mente com outros setores na elaboração e/ou revisão de orientações  relativas a processos financeiros e licitações, 
questões orçamentária e de execução da despesa, bem como no apoio a capacitação de servidores e na busca de 
excelência da gestão universitária, a partir de reuniões e debates, objetivando manter sua busca pelo dialogo aberto 
e transparência de suas ações junto a todos os servidores e colaboradores da UEFS.

 
POSTO AVANçADO DE CADASTRO DO FORNECEDOR – PCF

O Posto Avançado de Cadastro de Fornecedores – PCF é a primeira unidade avançada de registro cadastral 
fora de Salvador, e foi fruto da parceria entre a UEFS e a Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, com 
o objetivo de ampliar e facilitar a participação de fornecedores nas compras públicas e prestação de serviços de Feira 
de Santana e região, que poderão se cadastrar e entregar a documentação necessária nos postos do Serviço de Aten-
dimento ao Fornecedor – SAF, localizados no Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC, que são remetidas ao campus 
universitário, ou diretamente no campus, evitando, assim, o deslocamento para a capital do estado. 
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GeRÊNCIa De lICITaÇÕeS, CONTRaTOS e CONVÊNIOS– GelIC

Em  novembro de 2012, as atividades ligadas ao setor de contratos,convênios e licitações, passaram por uma 
reestruturação, passando-se tais assessorias a denominar-se “Gerência de Licitações, Contratos e Convênios– GELIC”, 
o que possibilitou tornar mais dinâmico os serviços até então realizados, na medida em que houve uma maior inte-
gração de informações, o que conduziu à ocorrência de maior celeridade aos trabalhos desenvolvidos nesse âmbito.

SUBGERêNCIA DE LICITAçõES

A UEFS tem utilizado das licitações para a aquisição de materiais e contratação de serviços com a finalidade 
de atender às necessidades da Instituição com eficiência e eficácia.  Um marco importante, ocorrido para garantia da 
viabilidade e atendimento das demandas licitatórias em conformidade com os objetivos institucionais no respeito aos 
parâmetros legais, éticos e qualidade dos serviços, foi a criação da Comissão Permanente de Licitações– COPEL, em 
2013, com a função de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos às licitações da UEFS. A 
Comissão é composta por 03 membros titulares e 03 suplentes, designados pela portaria 404/2013, para tratar dos 
processos licitatórios nas modalidades tomada de preço, carta convite e concorrência.

Em 2014, a Subgerência de Licitações passou a ser ligada diretamente à PROAD, tornando a fase interna da 
licitação mais ágil.

No período 2011 a 2015 foram realizados 380 processos licitatórios. A distribuição por ano é apresentada no 
Gráfico 5.

GRÁFICO 05-TOTAL DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO 2011-2015

Fonte:  Elaborado a partir de dados  da Subgerência de Licitação e Contratos extraídos dos relatórios de gestão 2011-2015 e  relatório 
de atividades 2015 da /PROAD/UEFS.

CONTRATOS

A Gerência de Contratos, visando à manutenção dos serviços administrativos e acadêmicos e à realização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão da UEFS, vem mantendo seu compromisso no acompanhamento e asses-
soramento dos contratos firmados pela instituição ao longo da Gestão 2011-2015, promovendo também, ao longo 
desse período, treinamento e capacitação de seus colaboradores, questão considerada de significativa relevância para 
a manutenção da qualidade e celeridade dos atos praticados pelo setor.
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Na Tabela 46 é apresentado o resumo do quantitativo e valor alocado ao orçamento da UEFS por meio dos 
contratos realizados, no período de 2011-2015

Tabela 46- RESUMO QUANTITATIVO DOS CONTRATOS REALIZADOS PELA UEFS-2011-2015

ANO QUANTIDADE DE CONTRATOS EM VIGOR VALOR TOTAL (EM REAL)
2011 94 41.869,109,47
2012 74 28.639.380,25
2013 87 68.926.750,96
2014 212  110.316.537,87
2015 170 107.674.004,45

Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios de Atividades-UEFS, 2011-2015

CONVêNIOS

Cada vez mais a UEFS tem utilizado as compras por meio de licitações, instrumento de transparência do Go-
verno do Estado da Bahia, com a finalidade de comprar mais e melhor atender às necessidades da Instituição.

Na UEFS, no ano de 2011, foram registrados 32 convênios firmados com Órgãos Federais, Estaduais e Inter-
nacionais, o que permitiu a captação de recursos no valor de R$ 6.012.915,54, (seis milhões, novecentos e quinze 
mil reais, e cinquenta e quatro centavos), destinados ao financiamento de projetos nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão.   

Em 2012, diversos convênios foram firmados com Órgãos Federais, Estaduais e Internacionais, resultando no 
montante de R$ 5.716.261,72 (cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e 
dois centavos).

A GELIC, tanto acompanha os convênios vigentes como também assessora os docentes e coordenadores, des-
de a elaboração de seus projetos até a fase final de prestação de contas. Para isso, a capacitação do pessoal foi uma 
ação relevante e necessária, realizada em 2012, a exemplo dos cursos de Treinamento sobre o Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV e Sistema Informatizado da UEFS – SITIENS, para implantação do Módulo 
de Convênios. 

Em 2013, os convênios firmados com Órgãos Federais, Municipais, Estaduais e Internacionais resultaram no 
recebimento de recursos, neste exercício, no montante de R$ 8.861.785,08 (oito milhões, oitocentos e sessenta e um 
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos). 

Neste ano, cabe destacar o acompanhamento feito pela Gerência de Licitações, Contratos e Convênios a todos 
os convênios vigentes e ao trabalho de assessoramento aos docentes e coordenadores, como também à capacitação 
do pessoal,em que os técnicos da GELIC participaram de cursos importantes, como o Treinamento sobre o Sistema de 
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV.

Ressaltamos ainda, que, no ano de 2013, em decorrência da necessidade de atendimentos às novas exigên-
cias, por conta da obrigatoriedade de utilização do SICONV, para execução, acompanhamento e prestação de contas 
dos convênios federais, fez-se necessária uma readequação das atividades internas desenvolvidas pela área de con-
vênios, visando atender a essas novas demandas.

No ano de 2014, foram registrados 42 convênios firmados com Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e Inter-
nacionais, resultando no recebimento de recursos, neste exercício, no montante de R$ 4.900.629,90 (quatro milhões, 
novecentos mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa centavos). 

Em 2015, contou no ano de 2015 com (46) quarenta e seis convênios firmados com Órgãos Municipais, 
Estaduais, Federais e Internacionais, resultando no recebimento de recursos neste exercício no montante de R$ 
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5.588.462,47 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 
centavos).

Os recursos recebidos no período 2011-2015, proporcionaram a realização de ações relevantes à UEFS, como 
a implementação de cursos de Graduação e Pós-Graduação, melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e tecno-
lógica e construção, ampliação e recuperação de unidades administrativas e acadêmicas.
 

GeRÊNCIa aDMINISTRaTIVa – GeRaD

 
 A Gerência Administrativa – GERAD é a unidade responsável pelas seguintes subgerências: de Compras, de 
Patrimônio e de Almoxarifado.

As Funções da Gerência Administrativas são:

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

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

	 Colaborar na elaboração da proposta orçamentária da Universidade;

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

O quadro de pessoal da GERAD, em 2015  mantinha uma composição de  45 pessoas, incluindo especialista em 
políticas públicas e gestão governamental, técnicos administrativos (analistas e técnicos universitários), estagiários, 
terceirizados e cargos comissionados.

 Merecem destaque, no período 2014-2015, pela relevância na processo de aperfeiçoamento da gestão de 
informação e de demandas internas da UEFS, algumas ações desenvolvidas pela GERAD, a saber :

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

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

	 Elaborou o seu Manual de Fluxos, Rotinas e Procedimentos, que irá contribuir com informações acer-
ca da unidade, e também, orientar aos servidores, principalmente os iniciantes, sobre os procedimen-
tos realizados no interior da GERAD;

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

	 Elaborou e encaminhou proposta para a Secretaria de Administração do Estado da Bahia para mu-
dança da forma de aquisição de livros com a finalidade de dar agilidade e economia dos processos de 
compras, através de Registro de Preço
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	 Adoção de inventários periódicos para controle efetivo dos saldos de itens no estoque e sua regula-
rização;

	 Continuidade ao processo de migração de bens móveis para o SIAP - Sistema de Administração de 
Patrimônio; 

SUBGERêNCIA DE COMPRAS– SMC

A Subgerência de Compras– SMC é a unidade responsável por todas as aquisições realizadas pela UEFS, seja 
material de consumo ou permanente, tem como objetivo efetuar a compra obedecendo aos princípios da eficiência e 
impessoalidade, a fim de promover agilidade nas negociações, o que torna suas ações mais transparentes.

Em 2014, a SMC foi totalmente reestruturada, com a ampliação da área física e contratação de pessoal para 
auxiliar nos processos de aquisição de materiais e contratação de serviços, o que possibilitou melhor acompanhamen-
to e dinamismo nos trâmites dos processos.

O total líquido do material de consumo adquirido no período de 2012 a 2015 , pode ser visto no gráfico 6, 
onde se observa um decréscimo de 73,64% no total liquidado, quando comparados os anos de 2014 e 2015..

GRÁFICO 6-TOTAL LIQUIDADO DE MATERIAL DE CONSUMO, 2012/2015

Fonte:   Elaborado a partir dos relatórios de atividades UEFS, 2012-2014 e dados da GERAD-2015.

O gráfico 7 apresenta  o total gasto com material permanente da UEFS no período 2012 a 2015, que soma o 
montante total de R$ 8.549.005,33 ( oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, cinco reais e trinta e seis centa-
vos). Notou-se que entre os anos de 2014 e 2015 houve um decréscimo de 38,73% no total liquidado.
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GRÁFICO 7- TOTAL LIQUIDADO DE MATERIAL PERMANENTE, 2012/2015

Fonte:  Elaborado a partir dos relatórios de atividades UEFS, 2012-2014 e dados da GERAD-2015.

Para potencializar a contratação de bens e serviços e possibilitar o acompanhamento de todo o processo, para 
o cumprimento dos princípios da legalidade e eficiência da administração pública, a formalização dos processos para 
aquisição de materiais, equipamentos e serviços tem sido realizada através do Sistema Integrado de Materiais, Patri-
mônio e Serviços – SIMPAS. Nesse sentido, para alcançar a qualificação, lisura e obediência às determinações legais, a 
GERAD faz a verificação da situação cadastral dos fornecedores de materiais e serviços, além da conferência e junção 
de toda documentação comprobatória dos fornecedores 138 que estejam em situação regular para aquela contrata-
ção. é válido ressaltar que as aquisições e contrações de serviços, em 2013, respeitaram a disponibilidade financeira 
e a legislação vigente, que estabelece como regra essencial a utilização de registro de preços e disputas através do 
SIMPAS e a realização de licitações para aquisições, cujo valor ultrapasse os limites permitidos de dispensa licitatória.

SUBGERêNCIA DE PATRIMôNIO

 
 A Subgerência de Patrimônio– SP é o setor responsável pela gestão patrimonial da UEFS. Esta unidade executa 
atividades como: recebimento, guarda, conservação, registro, tombamento, movimentação e desfazimento de bens 
permanentes no Sistema de Administração do Patrimônio –SIAP, além de procedimentos de recolhimento e destina-
ção para reutilização ou alienação dos bens considerados sucatas ou inservíveis. Em parceria com a AUDICON, a SIAP 
encontra-se em fase de finalização do Manual do Patrimônio da UEFS, uma iniciativa inovadora, que deverá ser dis-
ponibilizado a toda comunidade universitária. No ano de 2013, a SP, dando continuidade à atividade de esvaziamento 
e limpeza dos depósitos a ela vinculados, realizou a devolução de aproximadamente 4000 bens inservíveis ao Almo-
xarifado Central da Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB. Ainda no ano de 2013, foram registrados 
1152 bens permanentes no SIAP.

As principais atividades e projetos desenvolvidos pela Subgerência de Patrimônio, durante o período de 2011 
– 2015, foram:

	 2012-2013 – Esvaziamento dos depósitos de materiais inservíveis, encaminhando aproximadamente 
4000 bens inservíveis ao Almoxarifado Central da SAEB;

	 2013-2014 – Desenvolvimento do Manual de Patrimônio da UEFS, visando organizar e regulamentar 
o controle físico dos bens móveis da instituição, além de proporcionar aos gestores e demais usuários 
do patrimônio uma melhor compreensão da natureza e da finalidade desta atividade;

	 2014 – Distribuição de 18.500 bens adquiridos por esta Instituição;

	 2015 – Divulgação do Manual de Patrimônio da UEFS à comunidade universitária;
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	 2014-2015 – Coordenação de 20 jovens aprendizes do Programa Mais Futuro, na realização de migra-
ção de todos os bens registrados no antigo sistema interno de controle patrimonial – PATRIM para o 
sistema de controle patrimonial pertencente a todos os órgãos do governo do Estado da Bahia – SIAP. 
Até janeiro/2015 já migramos 16.008 bens para o SIAP;

	 2014-2015 – Juntamente com a realização do inventário geral para migração de sistema tem sido reali-
zada a orientação/conscientização de professores pesquisadores das mais diversas áreas da UEFS, que 
lidam com bens de terceiros (convênios) no que diz respeito ao registro deles no sistema de controle 
patrimonial do estado da Bahia – SIAP.  

No final de 2014, a Subgerência de Patrimônio foi deslocada estrategicamente para o prédio do Almoxarifado 
Central, com isto, a SP teve seu espaço físico ampliado, permitindo melhor organização do setor. Esta medida possibi-
litou que as unidades de Patrimônio e Almoxarifado ficassem próximas, já que desenvolvem atividades semelhantes.

Em 2015, dentre as ações realizadas por esse setor, merecem destaque: a baixa  320 bens inservíveis da UEFS, 
no valor total de R$ 198.446,45 ( cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco 
centavos), bem como do processo de continuidade de migração dos dados de registro patrimonial do  Sistema de 
Controle Interno ( PATRIM) para o Sistema de Administração de Patrimônio do Estado da Bahia (SIAP).

SUBGERêNCIA DE ALMOXARIFADO– SA

 
 A Subgerência de Almoxarifado– SA é o setor responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição 
de materiais de consumo demandados pela UEFS. 

Os materiais de consumo são recepcionados pela equipe do Almoxarifado, que confere e armazena produtos 
e materiais, faz os lançamentos da movimentação de entradas e saídas, controla os estoques, distribui os materiais 
a serem expedidos e organiza o almoxarifado, para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 
Com a implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SITIENS, a GERAD conseguiu otimizar e receber, 
de forma sistematizada, as informações concernentes à composição dos processos de compra de materiais e de 
contratação de serviços e manutenção em equipamentos, assim como, intervir de forma dinâmica na tramitação das 
solicitações. Em 2013, o Almoxarifado Central da UEFS foi transferido para o Prédio do Almoxarifado Central da UEFS, 
um ambiente mais espaçoso e iluminado, para melhor acondicionar os diversos materiais de consumo comuns a toda 
comunidade universitária.

Em 2014, a SA absorveu a atividade de recebimento, antes realizado na SMC. Atualmente a SA é composta por 
dois grupos de trabalho, sendo: um responsável pela guarda dos processos,pela cobrança da entrega de materiais e 
pela baixa no SIMPAS; e o outro, pelo recebimento dos materiais, conferência e distribuição, entradas, transferências 
e saídas através do sistema SITIENS, além de atender às requisições dos setores.

GeRÊNCIa De FINaNÇaS e CONTabIlIDaDe – GeFIN 

A Gerência de Finanças e Contabilidade (GEFIN) possui as seguintes funções:

	 Assessorar o Pró-Reitor nas atividades que lhe são pertinentes;
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	 Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relativas à administração de pessoal, administra-
ção de materiais, compras e almoxarifado;

	Organizar e elaborar demonstrativos da situação dos quadros de pessoal técnico-administrativo, bol-
sistas e docentes, fornecendo subsídios para o estabelecimento da política de pessoal da Universida-
de;

	 Colaborar na elaboração da proposta orçamentária da Universidade;

	 A Gerência de Finanças e Contabilidade, setor da estrutura da Pró-Reitoria de Administração e Finan-
ças, é a responsável pelas atividades das áreas financeira e contábil.

	 A área financeira é responsável pelos procedimentos que têm por finalidade prover os pagamentos 
aos fornecedores e/ou credores.

	 A área contábil é responsável pelos procedimentos que têm por finalidade proceder o controle e 
prestação das contas.

	 Para consecução dos seus objetivos, a GEFIN é dividida em seis setores, agrupando o conjunto de 
atividades específicas, contando com um quadro de profissionais especializados.

A Universidade é mantida com recursos do tesouro estadual, conforme estabelecido em orçamento, no en-
tanto, também é arrecadadora de outras receitas referente a: aluguéis de espaços, como restaurantes e cantinas; 
inscrições em cursos ou seleções; convênios e prestações de serviços, inclusive de programas estaduais na área de 
educação, como TOPA, PROFORMA e UpT.

A tabela a seguir demonstra a execução da receita, comparativamente, de 2011 a 2015, considerando o mon-
tante realizado. 

Tabela 47 -DEMONSTRATIVO DA EVOLUçãO DAS RECEITAS CORRENTES DE CAPITAL DA UEFS, 2011/2015 (EM REAIS)

DESCRIÇÃO DA RECEITA 2011 2012 2013 2014 2015

Receitas Correntes 5.581.046,79 3.859.803,70  3.634.789,83 3.763.621 6.486.685,59

Receitas de Capital 200.000,00 41.700,00 4.367.064,81  624.103 -

TOTAL 9.206.907,79 5.263.636,46 11.015.654,97 6.651.121 6.486.685,59
Fonte: UEFS/ASPLAN/Sistema SICOF, 2015.

 

 Na Tabela 48 é apresentado o demonstrativo da evolução da despesa corrente e de capital no período 2011 
a 2014:

Tabela 48- DEMONSTRATIVO DA EVOLUçãO DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DA UEFS, 2011-2015 (EM REAIS)*

DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015
DESPESAS CORRENTES 163.286.365 181.604.776 207.169.736  232.210.589 257.204.899
DESPESAS DE CAPITAL 7.521.097 4.202.594  7.765.975  5.205.214 2.244.318

TOTAL 170.807.462 185.807.369 214.935.711 237.415.803 259.449.217
Fonte : FIPLAN/2015
*valores aproximados
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Tabela 49-DETALHAMENTO DAEVOLUçãO DAS DESPESAS CORRENTES, 2011-2015 (EM REAIS)*

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS 2011 2012 2013 2014 2015
DESPESAS CORRENTES: PES-

SOAL E ENCARGOS 126.969.859 142.587.672 164.211.538 184.031.338 209.175.408

DESPESAS CORRENTES: LO-
CAÇÃO DE MÃO DE OBRA 11.440.808 12.759.243 14.892.278 15.929.533 16.847.341

OUTRAS DESPESAS CORREN-
TES 24.875.698 26.257.861 28.065.920 32.249.718 31.182.150

TOTAL DE DESPESAS COR-
RENTES 163.286.365 181.604.776 207.169.736 232.210.589 259.204.899

Fonte: UEFS/ASPLAN/SICOF-GERENCIAL, 2015.
*valores aproximados

 

ASPLAN 

A Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN), como órgão de assessoramento à Reito-
ria, tem a responsabilidade de desempenhar funções, como: a gestão orçamentária, que envolve a programação orça-
mentária e financeira, o acompanhamento da execução orçamentária e o assessoramento às atividades do Orçamen-
to Participativo da UEFS; a coordenação de trabalhos de planejamento institucional; o desenvolvimento de projetos 
de atualização e melhoria da gestão universitária; e a gestão e sistematização de dados e informações institucionais.

GESTãO ORçAMENTÁRIA 

A gestão orçamentária da UEFS envolve a realização de atividades que visam auxiliar o correto planejamento e 
execução do orçamento institucional, desde a programação da despesa até a sua execução, bem como a implementa-
ção, a coordenação, a supervisão e a articulação do processo de planejamento orçamentário, por meio da elaboração 
de Planos Plurianuais e de propostas orçamentárias anuais; e o acompanhamento, monitoramento e avaliação da 
execução física e financeira dos produtos das ações orçamentárias.

A promoção de uma gestão orçamentária eficaz se faz necessária à articulação entre todos os setores institu-
cionais, cabendo destaque à parceria realizada entre aASPLANe a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, principal-
mente com as áreas contábil, financeira e administrativa, inclusive por meio de reuniões de alinhamento e de tomada 
de decisões estratégicas.

Os números relativos à execução orçamentária dos anos 2011 a 2015 são apresentados na Tabela 50:

Tabela 50-DEMONSTRATIVO DA EVOLUçãO DO ORçAMENTO UEFS, 2011-2015 (EM REAIS)

DOTAÇAO 2011 2012 2013 2014 2015

TODAS AS FONTES
Dotação Inicial 177.775.783, 00 188,796.000,00 215.698.872,00 237.558.781,00 259.544.000,00 

Dotação Final 192.722.852,00 202.993.555,00 239.280.397,00 261.500.543,00 282.197.824,00 

Executado 177.106.142,96 192.417.310,05 223.858.811,75 244.053.721,26 265.906.849,62 

% Execução 91,90% 94,79% 93,55% 93,32% 94,23% 
Fonte: UEFS/ASPLAN/SICOF Gerencial 2011-2015, Relatórios de Atividade UEFS, 2011-2014 
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Percebeu-se que entre o ano de 2011 a 2015, houve uma evolução de 46,42% na dotação final disponibilizada 
à Universidade. Em relação ao que foi executado, observa-se no período uma evolução de 50,14%.

A Tabela 51 resume o demonstrativo de evolução das receitas arrecadadas, provenientes de recursos pró-
prios, contratos e convênios,no período 2011- 2015: 

 

Tabela 51-DEMONSTRATIVO DA EVOLUçãO DA RECEITA UEFS, 2011-2015 (EM REAIS)*

DESCRIÇÃO DA RECEITA 2011 2012 2013 2014 2015

Receitas Correntes 5.581.046,79 3.859.803,70  3.634.789,83 3.763.621 4.961.036,09

Receitas Intraorçamentárias Correntes
3.425.861,00 1.362.132,76 3.013.800,33 2.263.398

1.525.649,50

Receitas de Capital 200.000,00 41.700,00 4.367.064,81  624.103 -----

TOTAL 9.206.907,79 5.263.636,46 11.015.654,97 6.651.121 6.486.685
Fonte: UEFS/ASPLAN/Sistema SICOF, 2014.

*valores aproximados

 

 Em relação ao comportamento das despesas correntes e de capital, percebe-se que houve, no período 2011-
2015, uma evolução de 50,72%, conforme apresenta a Tabela 52 a seguir:

Tabela 52-DEMONSTRATIVO DE EVOLUçãO DA DESPESA EXECUTADA UEFS, 2011-2015 (EM REAIS)*

GRUPO DE DESPESAS 2011 2012 2013 2014 2015
Pessoal e Encargos   126.917.219  142.518.530  164.136.788  183.859.339 
Atividades de Manutenção    27.191.848     29.185.032     32.211.252    35.644.162 38.519.731

Atividades Finalísticas      8.022.975        8.027.312      10.411.764   10.319.806 8.259.360

Projetos Acadêmicos    4.756.188       3.770.834         4.301.573       4.006.641 1.955.224

Obras e Reparações  3.919.233    2.305.660      3.874.333     3.585.855 1.539.494

TOTAL 170.807.462 185.807.369 214.935.711 237.415.803
Fonte: UEFS/ASPLAN/Sistema SICOF, 
2015

*valores aproximados

PLANEJAMENTO, TRANSPARêNCIA E EFETIVIDADE 

Desde 2007, o Orçamento Participativo – OP constitui uma realidade na UEFS, na contínua busca pela transpa-
rência de suas ações e no fortalecimento do diálogo com a comunidade (universitária e externa), que, como principal 
beneficiária das atividades desenvolvidas pela instituição, é convidada para discutir, juntamente com a Administração 
da UEFS, as prioridades de aplicação e distribuição dos recursos disponíveis para gestão da instituição a cada ano. 

O OP da UEFS é composto de um Conselho de Orçamento Participativo (COP), formado por 63 representantes 
(9 representantes de cada segmento),e de um Comitê de Acompanhamento Permanente (CAP), formado por 7 repre-
sentantes (1 de cada segmento representado no COP). 

Os 7 segmentos representados no OP são os Departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão, os Colegiados 
de Graduação e Pós-Graduação, a Administração Superior, a Associação dos Docentes (ADUFS), o Diretório Central 
dos Estudantes (DCE), o Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos (SINTEST) e a Comunidade Externa (em 3 
segmentos: a Sociedade Civil Organizada, o Setor Público e o Empresariado Local).
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Dando prosseguimento às ações promovidas de transparência e racionalização dos recursos públicos ocorri-
das durante a Gestão 2007-2011, as seguintes atividades foram realizadas durante o período atual: 

a) Em 2011, foram realizadas 2 reuniões com o COP, em 09/08 e 15/09/2011. A primeira reunião do 
COP teve o intuito de apresentar a execução do Orçamento 2010 e a situação do Orçamento 2011 e 
suas perspectivas. A segunda teve como pauta a apresentação da cota orçamentária 2012, a adequa-
ção da proposta à cota orçamentária e os investimentos em obras que seriam previstos para aquele 
exercício, que resultou no consenso de que, diante da realidade orçamentária institucional, não de-
veriam ser incluídas novas demandas de investimento em obras, dando-se andamento às demandas 
já propostas no PPA 2008-2011;

b) Em 2012, dando-se prosseguimento às propostas de trabalho sinalizadas ao fim de 2011 pela co-
munidade universitária e externa, foram realizadas reuniões do COP, que objetivaram  apresentar 
a execução do Orçamento 2011, o andamento da Execução 2012 e as perspectivas do Orçamento 
2013. Novamente, optou-se por dar continuidade às obras já iniciadas e incluídas nas propostas no 
PPA 2008-2011;

c) Em 2013, novamente ocorreram duas reuniões do COP, uma em 17/07 e outra em 30/10/2013, que, 
buscavam dar celeridade à execução orçamentária de 2012, verificar o andamento da execução 2013 
e apresentar as cotas orçamentárias para 2014. O consenso no período foi para não haver inclusão 
de novas demandas de investimento, priorizando-se as obras de construção do Pavilhão de Aulas 
Universitário (orçada em R$ 6. 345. 738,00 – seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, sete-
centos e trinta e oito reais) e a ampliação do Restaurante Universitário (orçada em R$ 2.188.379,00 
– dois milhões, cento e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e nove reais). O retorno dessas ações 
culminaram com a efetivação de várias demandas, que tornaram-se ações realizadas pela UEFS no 
ano de 2013, a exemplo da reinauguração e ampliação do novo Restaurante Universitário, “RU”, 
ocorrida em 12 de setembro de 2013, bem como a inauguração,em 19 de dezembro de 2013, de 
mais um Laboratório de Tecnologia, voltado a abrigar as atividades da Graduação e Pós-Graduação 
ligadas ao curso de Engenharia da Computação;

d) No ano de 2014, foram realizadas duas reuniões do COP. A primeira reunião foi realizada no dia 
27/05/2014 e teve como pauta: a apresentação da execução do Orçamento 2013, o andamento do 
Orçamento 2014, e as perspectivas da nova metodologia do orçamento participativo. Já a segunda 
reunião do COP, realizada em 06/11/2014, teve como pauta: a apresentação do Orçamento 2015 
e suas perspectivas. Foram apresentadas, ainda, a proposta e a cota orçamentárias de 2015, bem 
como a adequação da proposta à cota. Além disso, foi discutida a situação da execução do Orçamen-
to 2014 (subestimado em R$4,2 milhões em relação ao Orçamento 2013, em manutenção e ações 
do PPA) e os desafios a serem enfrentados pela Instituição no ano de 2015, com mais uma redução 
orçamentária em manutenção e ações do PPA, na ordem de R$1,8 milhões. Houve consenso, no 
período, de que, diante das limitações, as prioridades de investimento deveriam prosseguir na fina-
lização das demais obras já iniciadas e que objetivavam a melhoria contínua dos espaços de aula e 
atividades institucionais.

e) No ano de 2015, foi realizada apenas uma reunião com o COP que objetivou apresentar as perspecti-
vas orçamentárias da UEFS diante das questões relacionadas ao processo de restrição orçamentária 
que perpassa por todas as instituições publicas do pais.  Manteve-se o consenso de se priorizar os 
investimentos já iniciados e voltados à manutenção das atividades institucionais.
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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

O último Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEFS teve sua vigência até o ano de 2010, em fun-
ção 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, 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 teóri-
co-metodológicos gerais que nortearão suas práticas administrativas e acadêmicas.

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 perma-
nência, e também de responsabilidade social.

A elaboração do PDI UEFS 2011-2015 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;

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

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

4ª fase: consulta à comunidade universitária para obtenção de sugestões, adequações, adições e devidas al-
terações 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.

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
 
 
Garantir a melhoria da comunicação e da capacidade de articulação para aten-
der às várias demandas, como: cuidados com as lagoas, a coleta de lixo, depó-
sitos apropriados de materiais com risco ambiental, paisagismo e arborização, 
saneamento...

Durante a gestão 2011-2015, a UNINFRA manteve consolidado seu compromisso na formulação, implantação 
e implementação de ações e políticas visando ao estabelecimento de diretrizes para a utilização, manutenção e ex-
pansão dos espaços de forma preventiva, objetivando garantir a qualidade e segurança dos espaços institucionais, por 
meio da articulação de ações realizadas pela Gerência de Projetos e Obras (GEPRO), Prefeitura do Campus (PRECAM), 
Subgerência de Manutenção e Subgerência de Transportes.

Sempre disponível para atender à demanda da comunidade, a UNINFRA é uma das unidades que disponibi-
liza serviços aos seus demandantes nos três turnos. Funciona regularmente de segunda a sexta-feira, das 07 às 23h, 
porém, mantém-se permanentemente em regime de plantão durante as vinte e quatro horas, inclusive nos finais de 
semana e feriados.
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Revitalizar e expandir as áreas e equipamentos de lazer/esportes no campus, 
buscando assegurar espaços de convivência, com oferta de serviços básicos...

AÇÕES DA GERÊNCIa De PROJeTOS e ObRaS (GePRO)

A Gerência de Projetos e Obras (GEPRO), responsável pelo planejamento, elaboração dos projetos, especi-
ficação e planilha orçamentária, controle e execução das obras e serviços no campo da UEFS e nas Unidades Extra-
campus, manteve-se em plena atividade durante a Gestão 2011-2015, período demarcado por inúmeras mudanças e 
melhorias na infraestrutura da UEFS, que ganha novos espaços de aprendizagem, prédios e laboratórios de pesquisa.

O ano de 2012 findou-se com um total de 27 projetos em desenvolvimento, tais como: a ampliação da Creche, 
a reforma do Parque Esportivo da UEFS, reforma no galpão do Patrimônio, reforma e ampliação do Restaurante Uni-
versitário, obra de conclusão do Prédio do PROFORMA, entre outros. Obras cujo andamento foi realizado, concluindo-
se, a maioria, em 2013,por meio de esforços canalizados pela Gerência de Projetos e Obras (GEPRO), que intensificou 
em 2013 as gestões junto à SUCAB, para “desembaraçar” os projetos e obras consideradas prioritárias e vitais para a 
sustentação do crescimento da atividade finalísticas da UEFS.

No ano de 2014, a GEPRO conseguiu manter uma agenda de trabalho ativa e dar continuidade a ações de 
projetos, obras e manutenções programadas ou iniciadas em 2013/2014. O que nos permitiu chegar a um valor de 
R$ 13.794.255,00 (treze milhões, setecentos e noventa e quatro mil e duzentos e cinqüenta e cinco reais) de serviços 
em andamento no campus.

Em 2015, devido ao processo de mudanças na gestão de obras no Estado da Bahia, com a  extinção da Supe-
rintendência de Construções Administrativas (SUCAB) e ao processo de restrição orçamentária/financeira das contas 
públicas, alguns contratos de obras foram rescindidos,  e aqueles mantidos, perpassaram por nova gestão, assim 
realizadas, por órgãos como a  Secretaria de Educação, Superintendência de Patrimônio do Estado da Bahia (SUPAT) 
e CONDER .

Apesar das limitações, a GEPRO prosseguiu o acompanhamento das obras que puderam ser executas em 
2015, cabendo destaque entre elas: a construção  do Laboratório de Caracterização Estrutural (LACES),  ampliação do 
Restaurante Universitário, ampliação da Residência Indígena, serviços de pintura na Creche-UEFS, reformas no prédio 
do CSU, reformas nos banheiros do LABOTEC I, entre outros.

 
AÇÕES DA PREFEITURA DO CAMPUS 

Durante o ciclo 2011-2015 a Prefeitura do Campus – PRECAM assumiu novos desafios, cabendo destaque à in-
corporação, em 2013, da gestão da Casa dos Professores, espaço destinado à acomodação e pernoite dos professores 
que residem em outros municípios, que antes era gerido pela UNDEC.

Outra preocupação da PRECAM era dar resolutividade à situação dos animais que circulam livremente no 
campus. Medidas voltadas aos cuidados preventivos dessa população, principalmente no tocante à transmissão de 
doenças e à busca de medidas para inibir sua reprodução foram tomadas, sendo assim contratados, em 2013, uma 
veterinária e dois agentes de limpeza, para auxiliar nos trabalhos de higienização.

No decorrer de 2014, foi montado o consultório médico veterinário na instituição, cuja estrutura física conta 
com frigobar, mesa cirúrgica, armário para guarda de medicamentos, além da aquisição de vacinas, que nos permitiu 



115

realizar castrações, aplicação de vacinas e tratamento de doenças, até a destinação dos animais a um novo habitat, 
cuja campanha de doação realizada favoreceu 147 animais, que ganharam novos lares. 

Ainda em 2014, a PRECAM iniciou um trabalho de paisagismo e arborização do campus, Os serviços foram 
realizados inicialmente na Residência Universitária, BCJC, Jardins dos MAs e Laboratórios da Instituição.Como tam-
bém houve, nesse período, a rearborização de outras áreas do campus, com a plantio de mudas de árvores nos locais 
onde houve morte e/ou ausência destas. Esse trabalho considerou os tipos, a necessidade e o local adequado para o 
plantio, visando no futuro ter um campus harmonicamente mais arborizado e agradável.

Em 2015, dentre as ações realizadas pela PRECAM, merecem destaque: a continuidade do trabalho no trato 
de animais e nos serviços de arborização e plantio de mudas, que resultaram no plantio de 45 árvores e produção de 
2.734 mudas de diversas espécies de plantas, a exemplo  do Ipê Amarelo (Tabebuia	serratifolia), da Murta (Murraya 
paniculada),  do Pau Brasil (Caesalpinia echinata), da Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), entre outras. Além 
disso, a PRECAM também realizou serviços de higienização dos reservatórios e vem mantendo  conservação e disponi-
bilização da Casa do Professor, a qual possibilitou, no respectivo ano, 492 (quatrocentos e noventa e dois) pernoites.

 
ÁREA DE MANUTENçãO

 
 A Subgerência de Manutenção, ao longo da Gestão 2011-2015,deu continuidade às atividades de manuten-
ção preventiva e corretiva das instalações prediais e outros serviços, nas áreas de telefonia, hidráulica, elétrica, refri-
geração, climatização, carpintaria, serralheria, pedreiro, pintura, audiovisual, consertos em geral dos equipamentos 
eletroeletrônicos da instituição, atuando com o apoio de um contrato de mão-de-obra terceirizada.

Na tabela a seguir é apresentado o volume da demanda de serviços solicitados via SITIENS no período 2011 a 
2015, por tipo de serviço:

Tabela 53- EVOLUçãO DAS SOLICITAçÕES DE SERVIçOS (ÁREA DE MANUTENçãO), 2011-2015

CATEGORIA 2011 2012 2013 2014 2015
Hidráulica 513 815 820 1003 896
Refrigeração 565 669 549 538 524
Pedreiro 215 327 337 341 153
Pintura 213 289 185 241 165
Elétrica 1569 1732 1594 1605 1660
Carpintaria 1397 1478 1173 1278 1148
Serralheria 207 218 135 194 122
Split e Central de ar Sem registro no período 119
Eletroeletrônica 49 133 83 85 34
Telefonia Sem/registro 329 355 319 310
TOTAL 4728 5990 5231 5604 5131

 Fonte: Relatório de Gestão 2011-2015 UNINFRA  e Relatório de Atividades 2015- UNINFRA

ÁREA DE TRANSPORTE 

A área de transporte da UEFS, ao longo dos últimos anos, adquiriu importância vital para o funcionamento 
das atividades universitárias. Seu caráter transversal perpassa atividades de suporte e finalísticas e seu desempenho 
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é considerado um importante indicador de eficiência da gestão universitária, por isso tem merecido atenção especial 
para enfrentamento dos desafios que estão postos, para apoiar as ações estratégicas que dependem da prestação 
eficiente de seus serviços.

Em 2013, com a aquisição de 15 novos veículos, houve um incremento na frota da instituição, resultante de 
um investimento de R$ 738.379,59 (setecentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove 
centavos). Com isso, a frota passou a operar, a partir de outubro de 2013, com 42 veículos adquiridos e 12 locados, 
totalizando 54 unidades.

No período de  2014-2015, a UEFS permaneceu com seus 54 veículos. Não houve incremento da frota, por 
conta dos processos de restrição orçamentária  atualmente vivenciado pelas Universidades publicas. Em relação a 
equipe, fechou esta o ano de 2015, com um total de 22 motoristas, além do pessoal  administrativo responsável pelo 
planejamento das operações de transporte. de operação.

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE INFORMATIZAÇÃO DA UEFS

A Assessoria Especial de Informática (AEI) durante a Gestão 2011-2015 vem mantendo sólida sua preocupa-
ção com a eficácia e a eficiência dos processos administrativos e acadêmicos, mantendo uma contínua busca pela 
modernização dos serviços de suporte às aquisições relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
desenvolvimento de sistemas com finalidades administrativas e acadêmicas, bem como no processo de capacitação 
de seus colaboradores.

No ano de 2011, visando garantir a uniformidade, qualidade e atendimento às demandas de serviços junto às 
diversas unidades institucionais, priorizou-se a ampliação dos pontos de redes e a aquisição de microcomputadores. 
Outrossim, procedeu-se a uma média de atendimento de solicitação de serviços de manutenção de computadores e 
impressoras de 324,5 no respectivo ano.

No período correspondente aos anos de 2012 e 2013, um amplo processo de melhoria de infraestrutura tec-
nológica é inserido no plano da UEFS, acompanhando a modernização dos Sistemas Integrados de Gestão, iniciados 
em 2010. No exercício de 2013, dois terços do projeto de reestruturação da TIC da UEFS é finalizado após a celebração 
de novos contratos terceirizados, 

No ano de 2014, dando continuidade ao projeto de modernização da infraestrutura tecnológica, novos contra-
tos são celebrados, agregando-se aos serviços oferecidos, instalações de softwares antivírus, programas de melhorias 
para integração de informações administrativas, entre outros.

Na Tabela 54 é apresentada a relação de serviços terceirizados e contratos celebrados no período de 2013 e 2014. 
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   TAbELA 54– SERVIçOS TERCEIRIZADOS, CONTRATOS CELEBRADOS, AEI 2013-2014

DESCRIÇÃO VIGÊNCIA VALOR (R$)

PRODEB – CONTRATO 001.11.65.PS.1 - Acesso aos sistemas de governo(RH
-pessoal, SC-financeiro, impressos etc.) 22/08/2014 300.000,00

PRODEB- REDE GOVERNO- Consórcio TELEMAR E SOLUTIS- Interveniente 
PRODEB

25/3/2018 130.498,01
Serviço de instalação /desinstalação de roteadores helpdesk e suporte local 
referente aos postos clientes pertencentes ao governo

TERIVA- CONTRATO 048/2013- Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de suporte operacional do ambiente de Tecnologia da 
Informação– TI baseado naInformation Technology Infraestrutcture Library– ITIL, 
suporte operacional ao usuário final de informática, manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos de TI instalados, expansão e manutenção da infraes-
trutura de rede em cabeação estruturada, englobando a utilização de equipa-
mentos e/ ou softwares indispensáveis para a prestação dos serviços-fim.

21/08/2014 1.150.881.12

REDE INTERATIVA DE INFORMÁTICA MALAGUETANET –CONTRATO 
027/2008- Serviço de acesso à internet banda larga-Campus Lençóis 6/10/2014 6.960,00

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

12/12/2014 4.312.463,27

PRODEB – CONTRATO 001.11.65.PS.1 - Acesso aos sistemas de governo(RH
-pessoal, SC-financeiro, impressos, etc.). 22/08/2015  300.000,00 

PRODEB - REDE GOVERNO - Adesão ao Contrato 042/2012, por intermédio 
da SAEB e Consórcio TELEMAR E SOLUTIS e a Interveniente PRODEB. 1/10/2017 1.817.629,80 

ZCR Informática – CONTRATO EMERGENCIAL 099/2014 - Ampliação e manu-
tenção da rede de dados UEFS c/ 01, técnico residente. 10/09/2015 479.950,00 

REDE INTERATIVA DE INFORMÁTICA – MALAGUETANET – CONTRATO 
039/2012 - Serviço de acesso à internet banda larga – Campus de Lençóis. 5/10/2015 6.960,00 

DAMOVO DO BRASIL S/A – CONTRATO 119/2014 - Rede Local. 30/11/2015 2.588.500,00 

VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA - EPP – CONTRATO 068/2014 - Software 
para Virtualização de Servidores 26/6/2015 124.945,00 

PRODUS - PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA. – CON-
TRATO 108/2014 - Solução de Segurança e Antivírus. 143.800,00 

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

9/12/2015 3.234.347,45 

TOTAL 8.696.132,25 

Fonte: UEFS/AEI, Relatórios de Atividades dos anos de 2013 e 2014.
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IMPRENSA UNIVERSITÁRIA 

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.

SERVIçOS REALIZADOS PELA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
 

Os serviços executados na IU envolvem a arte final e impressão de livros, revistas, jornal dos alunos dos diversos cur-
sos, dos cadernos ou manuais dos Colegiados de Cursos, convites de diversos eventos, cartazes, fôlderes, certificados, 
entre outros, além de alguns documentos do ProSel e ProSel Especial, entre outras iniciativas, que viabilizam a difusão 
do conhecimento/atividade produzida na Universidade.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de cópias realizadas pela IU, incluídas as reproduções ou impres-
sões, coloridas e preto & branco, entre os anos de 2011-2015:

 

Tabela  55- MAPA COMPARATIVO DE CÓPIAS E IMPRESSõES-IU, 2011-2015

MESES
2011 2012 2013 2014 2015

PB COR PB COR PB COR PB COR PB COR
Jan 605.517 67.711 747.320 65.564 139.076 11.540 102.259 27.882 167.438 36.310

Fev 556.251 46.902 457.660 42.780 173.397 10.137 196.426 41.509 183.880 28.436

Mar 589.827 69.892 450.000 38.000 410.957 24.420 350.036 35.506 546.740 41.483

Abr 475.600 48.883 450.000 38.000 291.259 6.192 217.961 29.927 103.704 31.090

Mai 559.257 53.495 77.141 43.345 450.000 38.000 439.355 59.302 171.125 31.117

Jun 530.003 44.545 345.244 48.772 450.000 38.000 163.793 32.951 172.834 26.502

Jul 576.335 59.065 363.984 42.966 450.000 38.000 288.930 38.619 221.321 35.142

Ago 597.643 52.975 529.900 72.842 450.000 38.000 448.556 69.983 202.931 36.245

Set 576.335 59.065 494.041 52.597 450.000 38.0000 739.106 71746 133.522 37.050

Out 536.851 67.711 210.349 67.024 450.000 38.000 683.765 61.028 77.562 33.326

Nov 562.464 54.916 331.760 37.724 450.000 38.000 378.216 41.522 57.583 41.987

Dez 508.905 38.123 108.947 3.313 450.000 38.000 168.822 24.606 48.539 12.130
TOTAL 6.674.988 661.036 4.567.346 552.927 4.614.689 356.289 4.177.225 534.581 2.087.179 390.818

 
Fonte: UEFS/IMPRENSA UNIVERSITÁRIA, Relatórios de Atividades 2011, 2012, 2013 e dados fornecidos pela IU 2015.

 
 
UEFS EDITORA 

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

Vinculada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias – ABEU, a UEFS Editora prioriza a publicação de 
obras originais de caráter técnico-cientifico e cultural, fruto de trabalho de pesquisa docente. 

Também dispõe de uma Livraria Interuniversitária, ligada ao Programa Interuniversitário para Distribuição do 
Livro – PIDL, que foi instalada em 1985 e é membro da ABEU. Trata-se de uma livraria que operacionaliza o PIDL, criado 
em 1982, entre as Universidades do Nordeste, para agilizar a distribuição e comercialização de livros e periódicos 
acadêmicos.
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Do Edital 01/2011, a UEFS Editora recebeu um total de 28 (vinte e oito) originais, dos quais até o momento 
foram publicados 10 (dez) livros. Os demais estão em processo de editoração, com previsão de publicação até junho 
de 2012. 

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

Como o Regimento da Editora prevê que ela tenha a sua livraria, no ano de 2011, foram feitas gestões no 
sentido de incorporar a Livraria PIDL à estrutura administrativa da editora, a qual passou a se chamar “Livraria Univer-
sitária”. Essa nova estrutura possibilitou a criação de canais de comercialização, o que culminou com o aumento das 
vendas e a ampliação da divulgação dos livros da editora e daqueles previamente publicados. Dentre os mencionados 
canais, destaca-se a participação da UEFS Editora em diversos eventos, como, por exemplo: 

•	  Feira do Livro;

•	 X Bienal do Livro da Bahia;

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

•	 III Colóquio do Grupo de Estudos em Literatura Contemporânea;

•	 3ª Feira Natalina da Biblioteca Central Julieta Carteado;

•	 Feira de Natal da Livraria PIDL;

•	 IV Seminário Anual de Ciências Sociais da UESC;

•	 Seminário de Alimentação e Sustentabilidade do SESC;

•	 V Bienal Internacional do Livro de Alagoas;

•	 XIV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.

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

Em 2012, através do Edital 01/2012, a UEFS Editora recebeu um total de 39 (trinta e nove) originais, dos quais 
10 (dez) livros já foram publicados. Alguns foram recomendados para publicação via FAPESB, após serem aprovados 
em editais da Fundação. 

Também em 2012, foi publicada a Agenda UEFS 2012. 

Neste período, a UEFS Editora teve participação em diversos eventos, como, por exemplo: 

•	 II Feira do Livro da Universidade Federal de Uberlândia;

•	 Bienal Brasil do Livro – Brasília;

•	 25º Feira Internacional do Livro de Bogotá;

•	 Bienal de São Paulo;

•	 V Feira do Livro de Feira de Santana;

•	 V Feira do Livro Universitário da Paraíba;
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•	 Feira de Frankfurt;

•	 Feira do Livro de Curitiba;

•	 10º Bienal Internacional do Livro do Ceará;

•	 Feira de Guadalajara – México;

•	 VIII Feira do Semiárido.

Em 2013, a UEFS Editora realizou três lançamentos coletivos no Hall da Reitoria. Ainda no ano em curso, a 
Editora, juntamente com a Livraria Interuniversitária, participou de 15 (quinze) eventos, nos quais foram divulgados e 
vendidos livros publicados por esta Editora, conforme relação abaixo:

•	 Bienal Internacional do Rio de Janeiro

•	 Bienal do Livro da Bahia

•	 26ª Feira do Livro de Bogotá

•	 26ª Feira Universitária de Livro - México

•	 39ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires

•	 4º Feirão de Livros da UFPR

•	 6ª Feira do Livro de Feira de Santana

•	 III Feira do Livro da UFU - Uberlândia - MG

•	 XIII Congresso Internacional da Abralic - Campina Grande - PB

•	 XXVII Simpósio Nacional de História - Natal - RN

•	 Feira do livro da EDUNEB

•	 Feira do Livro de Frankfurt - ALE

•	 XXVI Reunião Anual da ABEU

•	 V Workshop de Internacionalização Universitária - UEFS

•	 Feira do Livro da UESC

Em 2014, o Edital 01/2014 selecionou 34 originais, dos quais a maioria começa a ser publicada no início de 
2015. Ao longo do ano, a UEFS Editora publicou 24 livros, finalizando com um saldo bastante positivo em suas ativida-
des: 125 livros publicados em todas as áreas do conhecimento, a maioria dos quais nos últimos quatro anos. 

Em março de 2015, a UEFS Editora passou a funcionar numa sala mais ampla, no CAU III, uma reivindicação 
antiga de ampliação do espaço. Em relação as obras no respectivo período, merecem destaque a publicação dos dois 
primeiros livros voltados ao publico infanto-juvenil.
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aUDITORIa De CONTROle INTeRNO – aUDICON

A UEFS iniciou, em maio de 2011, o processo de implantação da Auditoria de Controle Interno (AUDICON), criada pela Resolução 
CONSAD nº 03/2002, com o objetivo de realizar auditoria interna nas Unidades, Órgãos Suplementares e Setores da UEFS, com a finalidade de 
comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, além de avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de efi-
ciência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística, na aplicação dos recursos 
públicos da Instituição.

A AUDICON está vinculada à Reitoria e horizontalmente relacionada com as Pró-Reitorias, Assessorias e Unidades de Desenvolvimento 
Organizacional da UEFS, e tem por competências a gestão e a operacionalização de ações classificadas como:de prevenção, de acompanhamen-
to e de revisão, que visem o atendimento de seus objetivos, priorizando a forma preventiva, com o intuito de implementar uma efetiva política 
de avaliação e aperfeiçoamento dos controles internos, tendo em vista inibir a improbidade, a negligência e a omissão.

AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS 

Durante o período de 2011 a 2015, a AUDICON realizou auditorias internas em diversas áreas, conforme demonstrado no Quadro 02 
a seguir:

.

QUADRO 02-AUDITORIAS REALIZADAS NO PERÍODO 2011-2015

ANO ÁREA AUDITADA ObJETIVO

2011 Auditoria em processos de pagamentos de 
diárias

 Verificar, mediante exame dos processos de pagamento, se as 
solicitações de diárias estão em conformidade com a legislação 
vigente.

2012

Auditoria em processos de recolhimento de 
receitas

Avaliar o processo de arrecadação e recolhimento de receitas 
da Universidade, assim como verificar a consistência dos pro-
cessos de  receitas, analisando a formalização documental, re-
gistro contábil e controles existentes.

Auditoria de bens permanentes

Verificar o registro dos bens permanentes no Sistema de Ad-
ministração de Patrimônio (SIAP) e no Sistema de Patrimônio 
(PATRIM), assim como a unidade de localização, avaliando a 
formalização documental, o registro contábil e os controles exis-
tentes.

2013

Auditoria em processos de pagamentos de 
diárias

Verificar, mediante o exame dos processos de pagamento, se as 
concessões e comprovações de diárias estão em conformidade 
com a legislação vigente, analisando a formalização documen-
tal, registro contábil e controles existentes.

Auditoria sobre prestação de serviços de hos-
pedagem – Contrato nº 031/2011.

Examinar os controles internos existentes sobre a prestação 
de serviço de hospedagem realizados através do Contrato nº 
031/2011.

Auditoria sobre prestação de serviços de hos-
pedagem – Contrato nº 01/2010

 Examinar os controles internos existentes sobre a prestação 
de serviço de hospedagem  realizados através do Contrato nº 
01/2010.

Auditoria na distribuição de kits lanches durante 
a realização do ProSel 2013.2

 Avaliar os controles internos existentes e corrigir falhas  ante-
riormente apontadas em Relatórios de Auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE/BA).
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2014

Auditoria sobre pagamentos por dispensa e 
inexigibilidade de licitação

Examinar a instrução processual dos pagamentos por dispensa 
e inexigibilidade.

Auditoria no almoxarifado de Odontologia
Verificar as condições físicas do almoxarifado de Odontologiae 
os controles internos existentes quanto ao recebimento, arma-
zenamento e distribuição dos produtos e medicamentos.

Auditoria no Almoxarifado Central da UEFS
Verificar as condições físicas e o controle interno no almoxari-
fado central quanto ao recebimento, armazenamento e distribui-
ção dos materiais.

Auditoria no Almoxarifado da Unidade de In-
fraestrutura (UNINFRA)

Verificar as condições físicas e os controles internos quanto ao 
recebimento, armazenamento e distribuição dos materiais do al-
moxarifado da UNINFRA.

Auditoria na área de transportes 
Verificar os controles internos existentes na área de transportes 
quanto ao controle de entradas e saídas dos veículos, manuten-
ção e cobrança das multas de trânsito.

2015

Acompanhamento     no processo de elabora-
ção da Prestação   de Contas  da Universidade   
Estadual  de Feira de Santana  referente  ao 
exercício  de 2014

realizar a entrega  da  Prestação  de Contas em conformida-
de  com  a  legislação  pertinente  e  dentro  do  prazo  legal  
determinado, verificando  se  a  Prestação  de  Contas  estava  
em  conformidade  com  as  normas legais

Auditoria nos processos de Receitas  de  
Serviços 

avaliar os processos de arrecadação e recolhimento de receitas 
de serviços dos seguintes setores e unidades da UEFS: Bibliote-
ca Central Julieta Carteado (BCJC), Observatório Astronômico 
Antares (OAA), Coordenação de Seleção e Admissão (CSA), 
Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA)  e Coordenações 
de Programas de Pós-Graduação

Análise de 17 (dezessete) Relatórios   re-
cebidos   da   Subgerência de Segurança 
do Trabalho 

identificar  os  riscos  ocupacionais  aos quais  os servidores   
(efetivos  e  temporários)   e  colaboradores que neles atuam  
estão  expostos,   propondo  sugestões     de   melhorias     que    
possam    ser   implementadas,  proporcionando      um ambien-
te   de trabalho   seguro  e saudável

Fonte: Relatório de Gestão AUDICON, 2011-2014 e  Relatório de Atividades AUDICON-2015.

No decorrer dos trabalhos, a AUDICON visou consolidar sua atuação orientativa e preventiva, buscando aten-
der às necessidades da Instituição, em consonância com os objetivos a que se propõe, de forma gradativa e continua-
mente, implementando sua atuação através do aprimoramento qualitativo das ações de auditoria de controle interno 
e das técnicas e métodos de trabalhos.

aCOMPaNHaMeNTO DOS TRabalHOS Da eQUIPe De aUDITORIa DO TCe e Da aGe

 Como forma de garantia de qualidade e zelo pelos serviços prestados, na Gestão 2011-2015, a AUDICON 
acompanhou as equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e da Auditoria Geral do Esta-
do (AGE), durante a realização dos trabalhos de auditoria, desde o momento da sua chegada à Universidade até  sua 
conclusão.

Os trabalhos realizados pela Equipe de Auditoria da AGE foram referentes à s  á reas  de  pessoal , assistência  
estudantil  e dos contratos de prestação de serviços terceirizados  realizadas no segundo  semestre de 2015. Nesse 
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tocante, a AUDICON  participou dos levantamentos realizados coordenando  as demandas  da AGE junto aos   diver-
sos    setores    e  unidades    da   instituição.

Os trabalhos realizados pela  AUDICON  em junto à Equipe do TCE  envolveram várias etapas, conforme des-
creve-se a seguir :

a) Recebimento da solicitação do TCE por meio de ofício ou e-mail;

b) Identificação da demanda e posterior envio do pedido de esclarecimento por setor;

c) Acompanhamento do prazo estabelecido pelo TCE para a prestação dos esclarecimentos solicitados;

d) Orientação de como e quais documentos o setor deve comprovar e apresentar, respectivamente, em relação 
aos questionamentos realizados pelo TCE; 

e) Análise dos esclarecimentos/documentos enviados pelos setores e unidades quanto ao pedido realizado pelo 
TCE;

f) Agendamento de visitas da equipe do TCE para a realização de auditorias in loco, nos diversos setores e uni-
dades da UEFS; 

g) Envio, através de ofício, dos esclarecimentos/documentos apresentados pela UEFS ao TCE.

 

O TCE também realizou, in loco,   trabalhos de Auditoria, que se realizaram entre o período de 2012 a 2015.

Em 2012, tal procedimento se deu a partir da Ordem de Serviço Nº 144/2012, emitida em 22 de agosto de 
2012, pelo TCE, que apresentou a equipe técnica designada para realizar a auditoria de acompanhamento da execu-
ção orçamentária e financeira, referente ao período de 01/01/2012 a 30/06/2012. Os trabalhos in loco foram iniciados 
em 27 de agosto de 2012 e encerrados em 20 de setembro de 2012. A AUDICON recebeu 14 (quatorze) solicitações 
de esclarecimentos da equipe do TCE, sobre os achados de auditoria, que foram respondidas pelos setores/unidades 
da UEFS. Contudo, o acompanhamento da Auditoria de Controle Interno, somente foi encerrado em 16 de outubro de 
2012, após a Universidade prestar os últimos esclarecimentos, juntando a documentação necessária à comprovação 
dos fatos relatados no Relatório de Auditoria emitido pela equipe de trabalho do Tribunal de Contas. 

No ano de 2014, a UEFS recebeu a Ordem de Serviço nº 195/2014, emitida em 01 de outubro de 2014,  na qual 
o TCE apresenta sua equipe de auditoria de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, referente ao 
período de 01/01/2014 a 31/07/2014. Os trabalhos in loco foram iniciados em 20 de outubro de 2014 e encerrados 
em 18 de novembro de 2014. A AUDICON recebeu 15 (quinze) solicitações de esclarecimentos da equipe do TCE, so-
bre os achados de auditoria, que foram respondidas pelos setores/unidades da UEFS. Contudo, o acompanhamento 
da Auditoria de Controle Interno, somente foi encerrado em 28 de novembro de 2014, após a Universidade, prestar 
os últimos esclarecimentos, acostando a documentação necessária a comprovação dos fatos.

Em 2015, o TCE realizou Auditoria de Inspeção  relativa ao período de 01/01 a 31/07/2015, realizada nos me-
ses de setembro e outubro de 2015. No mesmo período, vários processos julgados pelo TCE , bem como recebidas 
notificações, as quais foram todas em tempo hábil, esclarecidas pela AUDICON.
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NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PELA AUDICON

A Auditoria de Controle Interno, durante o período de 2011 a 2015, encaminhou 24 recomendações e no-
tificações a diversos setores da Universidade, conforme Tabela 55 a seguir, para que fossem adotadas, de imediato, 
providências objetivando corrigir as falhas apontadas durante os trabalhos de auditoria interna ou após avaliação do 
Relatório de Auditoria do TCE.

Tabela 56-- RECOMENDAçÕES EMITIDAS PELA AUDICON, 2011-2015

Ano Recomendações

2011 0
2012 11
2013 2
2014 9
2015 2

Fonte: Dados internos da AUDICON, 2011-2015.

AçõES DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAçÃO DA AUDICON

A equipe técnica da AUDICON, durante o período de 2011 a 2015, foi composta pelos servidores relacionados 
no Quadro 03 a seguir:

QUADRO 03– SERVIDORES DA AUDICON,2011 A 2015

SERVIDOR FORMAÇÃO CARGO CH SITUAÇÃO ATUAL

Alessandra Silva Barros 
Araújo

Contadora Especialista em Políticas Públi-
cas e Gestão Governamental

40h Transferida para a ASPLAN em  
maio /2015

Ana Lúcia de Lima Silva Contadora Especialista em Políticas Públi-
cas e Gestão  Governamental

40 h Em atividade

Carlos Roberto Vilas Boas 
Suzarte

Contador Técnico Universitário 30h Em Atividade

Edenilta Cerqueira dos 
Santos

Contadora Analista Universitário 40h Em Atividade

Miguel Ferreira da Silva 
Neto

Administrador Analista Universitário 40h Transferido para a PROAD em ju-
lho/2013

Samara de Oliveira S. Mas-
carenhas

Contadora Analista Universitário 30h Transferida para a PROEX em feve-
reiro/2013

Fonte: Relatório de Gestão AUDICON, 2011-2015
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A capacitação dos integrantes da AUDICON ocorreu conforme descrito no Quadro 05, a seguir, e visou o aper-
feiçoamento técnico da equipe, com o intuito de atualizar os conteúdos relacionados ao desenvolvimento das ações 
de auditoria, contribuindo diretamente no desenvolvimento das ati vidades do setor.

QUaDRO 04 – CAPACITAçÕES DOS SERVIDORES DA AUDICON, 2011 A 2015
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VALORIZAÇÃO DOS 
SERVIDORES TÉCNICO

-ADMINISTRATIVOS
E DOCENTES

Política permanente de gestão de pessoas, orientada para 
a valorização dos servidores e para a defesa das carreiras 
técnico-administrativa e docente...
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GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 2011-2015
 
 
 

Ações de Valorização dos Recursos Humanos

Durante a Gestão 2011-2015 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 alcançados; 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.

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 Unidades envolvidos diretamente 
com os 5 processos pré-definidos. No workshop, após algumas discussões, foram validados 6 processos, 
em vez de 5, a serem analisados, mapeados e redesenhados pela consultoria, a saber: manutenção pre-
dial; formação, desenvolvimento e conservação do acervo bibliográfico; compras; execução de viagens; 
diárias; e manutenção de equipamentos de informática.

A metodologia da consultoria prévia com servidores e dirigentes de Unidades, envolvidos diretamen-
te 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 ferra-
mentas; e o acompanhamento das melhorias nos processos.

Através do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos Específicos 
da UEFS, homologado em junho de 2010, a Assessoria Técnica de Recursos Humanos – ATRH conseguiu 
suprir parte da demanda solicitada pelos setores administrativos e acadêmicos. Entre os anos de 2011 e 
2014, foram convocados 385 concursados, sendo 160 analistas universitários e 225 técnicos, conforme os 
Gráficos8 e 9 :

 

GRÁFICO 8- DEMONSTRATIVO DE CONVOCADOS (TÉCNICOS E ANALISTAS),2011-2014

Fonte: UEFS/GRH/PROAD, 2011-2015. 
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GRÁFICO 9-TOTAL DE CONVOCADOS NO CONCURSO 2010, NO PERÍDOO 2011-2014

        Fonte: UEFS/GRH/PROAD, 2011-2015.

Nos anos de 2011 e 2012, a Assessoria Técnica de Recursos Humanos – ATRH, enquanto setor 
responsável por treinamento e desenvolvimento, estimulou e incentivou a capacitação dos servidores da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Consoante a essa visão, a ATRH vem autorizando o 
apoio institucional para que os servidores possam se atualizar, complementar ou ampliar as competências 
necessárias para o bom desempenho profissional. 

Ainda pensando em crescimento pessoal e principalmente em qualificar para o trabalho, a ATRH, 
sempre que possível, realiza parcerias com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB para 
trazer até a UEFS algumas capacitações. Assim, contempla uma maior gama de pessoas, ao mesmo tempo 
em que evita dispêndios por parte da Universidade com diárias, inscrições e passagens aéreas. E quando 
isso não é possível, autoriza o apoio institucional para capacitações externas, tendo em vista a atualização, 
complementação ou ampliação das competências necessárias para o bom desempenho profissional. 

Essas ações de capacitação continuaram em 2013 e 2014, quando a assessoria passa a ser a Gerên-
cia de Recursos Humanos - GRH através da fusão das antigas Assessoria Técnica de Recursos Humanos –
ATRH) e Subgerência de Desenvolvimento de Pessoal – SDP.Nessa nova configuração de Gerência, a GRH 
foi subdividida, de acordo com atribuições afins. Dessa forma, foram instituídas 04 (quatro) subgerências:  

a) Subgerência de Admissão e Acompanhamento de Pessoas; 

b) Subgerência de Direitos e Benefícios;

c) Subgerência de Pagamento; 

d) Subgerência de Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida. 

 
 Esta última merece uma atenção especial, tendo em vista possuir atribuições que não existiam an-
tes da junção das extintas ATRH e SDP. 

No ano de 2014, agora a então GRH, deu continuidade aos processos de  capacitação interna 
beneficiando 181 servidores. Os eventos de capacitação foram ofertados apenas no segundo semestre, 
envolvendo seminários e cursos presenciais. Em outubro, 92 servidores foram capacitados internamente, 
enquanto que em novembro, 61, e dezembro, 28 capacitados.
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 Em 2015, 121 servidores participaram dos cursos de capacitação promovidos pela GRH e outros 94 
realizaram curso de capacitação externa, sendo empenhados  R$ 94.296,80 ( noventa e quatro mil, duzen-
tos e noventa e seis reais e oitenta  centavos) para a promoção e execução de tais atividades.

Compete ainda à Gerência de Recursos Humanos – GRH, o acompanhamento dos processos ad-
ministrativos relativos às mudanças de regime, tanto de servidores docentes quanto servidores técnicos, e 
avanços verticais e horizontais na carreira docente. Assim, tem-se que, no período de 2011 a 2015, foram 
realizados um total de 1.039 processos, distribuídos conforme o gráfico abaixo:

 
GRÁFICO 10-PROGRESSÕES, PROMOÇÕES E MUDANÇAS DE REGIME DOS SERVIDORES DA UEFS (TÉCNICOS, ANA-
LISTAS E DOCENTES), 2011-2015.

 
 

Fonte:  Elaborado a partir de dados da UEFS/PROAD/GRH, 2011- 2015

OUTRAS AÇÕES REALIZADAS

Dentre as ações executadas pela GRH, cabe destacar outras ocorridas no decurso de 2013-2015, 
que por sua relevância, consolidam o compromisso dessa Gerencia na busca pela valorização dos docen-
tes e técnicos da UEFS. 

Em 2013, foi realizado o planejamento de implantação do Programa Mais Futuro UEFS, somente 
implantado em 2014, mas com assinatura do Convênio em 2013. O Programa é uma iniciativa da SAEB e 
das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), 
com o objetivo de promover a ampliação das oportunidades de inserção no mundo do trabalho formal para 
adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, oriundos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade 
social. 

No caso específico da UEFS, foram selecionados 83 jovens, que foram aprovados numa seleção 
pública e distribuídos entre 05 (cinco) setores do Campus (PROGRAD, PPPG, UNINFRA, Subgerência de 
Patrimônio e Biblioteca Central). Como benefícios do Programa, destacam-se: remuneração mensal, plano 
de saúde, além de 400 horas de capacitação técnico-profissional continuada.

   Em 2014, além das ações relacionadas ao Programa Mais UEFS, cabem destaque a realização da  
1ª Semana de Saúde e Segurança do Trabalho UEFS com o tema “Qualidade de vida para todos!”, ocorrida 
entre os dias 10 e 11 de abril, bem como da Iª Volta da UEFS, evento que contou com a participação de 
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300 competidores e objetivou o estimulo a qualidade de vida e uma maior aproximação da  UEFS com a 
comunidade externa.

Em 2015, merecem destaque algumas ações realizadas pela GRH, a exemplo da  2° SEMANA DE 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO da UEFS – SESAST, evento que contou com um público de 200 
inscritos e teve o apoio da PROPAAE; a IIª Volta da UEFS, que teve a participação de 500 corredores, sen-
do  um evento homologado pela Federação Baiana de Atletismo, compondo sua agenda de eventos, entre 
outros.
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ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Consolidar iniciativas que garantam qualidade de condi-
ções de estudo e permanência para estudantes que ingres-
sam, independentemente de sua classe social de origem...
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ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Consolidar iniciativas que garantam qualidade de condi-
ções de estudo e permanência para estudantes que ingres-
sam, independentemente de sua classe social de origem...
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POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

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 per-
manência dos que nela ingressam, viabilizando igualdade de oportunidades em todos os níveis. Nesse 
sentido, assegurara continuidade do estudante na instituição é uma das grandes preocupações da gestão 
atual. 

INCENTIVOS ESTUDANTIS
 
 
Formulação do programa das bolsas oferecidas pela UEFS, pau-
tado num processo contínuo de acompanhamento e avaliação 
das demandas estudantis e institucionais...

Atualmente, a UEFS oferece ao alunado Bolsas Institucionais e Bolsas Interinstitucionais, como 
forma de garantir a participação do estudante nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura. No 
quadro 5 estão destacadas as modalidades de Bolsas disponibilizadas pela instituição, e que vem, ao longo 
de seu processo de implantação e acompanhamento, solidificando o compromisso da UEFS com a promo-
ção da permanência estudantil e da qualidade formativa de seus discentes.

Abaixo segue o Quadro 5, com o demonstrativo dos Programas de Bolsas Institucionais.

QUADRO 05- RELAÇÃO DE INCENTIVOS-BOLSAS INSTITUCIONAIS E INTERISTITUCIONAIS VIGENTES 
NA UEFS, 2011-2015

MODALIDADE DE BOLSAS INSTITUCIONAIS
Bolsa Arte e Cultura Bolsa Intercâmbio
Bolsa Auxílio Especial Bolsa Monitoria
Bolsa Estágio Acadêmico Bolsa PROBIC/UEFS
Bolsa Extensão

MODALIDADE DE BOLSAS INTERINSTITUCIONAIS
Bolsa FAPESB Bolsa PET/Saúde
Bolsa Ic/Junior Bolsa PIBID
Bolsa Ic/Junior Ensino Médio Bolsa PIBIC Cnpq
Bolsa PET/MEC Bolsa PIBIT
Bolsa Topa

 
Fonte: UEFS/PPPG/PROEX/PROGRAD/PROPAAE/CUCA, 2014-2015
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PROPAAE 

A nível institucional, até o ano de 2013, era a Unidade de Organização e Desenvolvimento Comu-
nitário (UNDEC) que possuía como atribuição a prestação de serviços de assessoria na proposição e no 
estabelecimento de políticas relacionadas à integração e promoção social da Comunidade Universitária 
(servidores técnico-administrativos, professores e estudantes), além de coordenar, promover e acompa-
nhar o desenvolvimento e a execução de programas sociais da UEFS.

No ano de 2014, ocorreu a reorganização do trabalho desse setor, com a constituição da Pró-Reito-
ria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis – PROPAAE, que tem como principais finalidades “conso-
lidar e implementar as políticas de ações afirmativas e de assistência estudantil visando garantir o acesso, 
a permanência e a pós-permanência de estudantes da graduação; planejar e propor as políticas de ações 
afirmativas, assistência estudantil, permanência, esportivas, culturais e de formação complementar, dirigi-
das a estudantes da UEFS, de acordo com as políticas institucionais”.

Essa Pró-Reitoria compreende as ações afirmativas enquanto um conjunto de políticas, sejam ema-
nadas pelo Estado ou pela iniciativa privada, dirigidas a grupos sociais com histórico comprovado de discri-
minação e exclusão social, no sentido de promover justiça social e igualdade de oportunidade. 

A respectiva Pró-Reitoria, para colocar em prática os seus objetivos, interage com os vários órgãos/
setores da UEFS e com a comunidade externa através da Divisão de Ação Comunitária (DIAC), Coordena-
ção de Integração Comunitária (CICOM), Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE), Serviço de Apoio 
Psicopedagógico (SAP), Serviço de Assistência Jurídica, Serviço Social, Serviço de Saúde Universitário 
(SESU), Centro de Educação Básica da UEFS (CEB-Creche e CEB-Escola). 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

A UEFS, por meio da Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE) presta assistência estudantil, 
oferecendo orientação e igualdade de oportunidades, baseada na política de acesso e permanência da 
UEFS. Dentre as atividades realizadas pela CODAE, destacam-se: o apoio logístico a estudantes; acesso 
à Residência Universitária; e apoio às atividades e eventos acadêmicos, políticos e científicos, organizados 
pelas entidades estudantis, objetivando contribuir para o processo de formação humana e profissional, bem 
como social, através da integração dos estudantes e da garantia de respeito ao seu direito de acesso livre 
e democrático aos espaços de atuação institucional desta Universidade.

PROGRAMA DE CONCESSÃO  DE  PASSAGENS TERRESTRES

As ações realizadas pela CODAE, em parceria com o CICOM, viabilizam a concessão de passa-
gens terrestres a estudantes para participação em eventos acadêmicos e atividades de pesquisa.

No ano de 2011, o Programa de Concessão de Passagens Terrestres viabilizou um total de 1.335 
passagens terrestres, sendo investidos o montante total de R$ 158.167,46(cento e cinqüenta e oito mil, 
cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Além das passagens terrestres individuais, no 
respectivo período, foi liberada ajuda parcial de custo para locação de ônibus para seis diretórios acadê-
micos e um grupo de estudantes da Residência Universitária, totalizando um custo total de R$ 29.759,00 
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(vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta e nove reais); e para passagens aéreas, no valor de R$ 77.759,41 
(setenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos). Todas as ações em 
conjunto consistiram num investimento total de R$ 265.685,87(duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos 
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

No ano de 2012, o Programa de Concessão de Passagens Terrestres viabilizou um total de 489 pas-
sagens terrestres para apoio à participação de estudantes em eventos acadêmicos, sendo investido, neste 
sentido, o montante de R$ 92.089,73 (noventa e dois mil, oitenta e nove reais e setenta e três centavos). 
Foi liberada ajuda parcial de custos para locação de ônibus de R$ 42.150,00 (quarenta e dois mil, cento 
e cinqüenta reais) para dez diretórios acadêmicos e 113 passagens aéreas, que totalizaram o montante 
de R$ 52.042,24 (cinqüenta e dois mil, quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Os investimentos 
totais neste sentido somaram R$ 186.218,97 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e noventa 
e sete centavos).

No ano de 2013, um total de 607 passagens terrestres foram concedidas para estudantes, profes-
sores e funcionários participarem de eventos acadêmicos. Para estudantes, o total de passagens foi de 
333. No geral, o montante investido na concessão foi de R$ 66.470,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e 
setenta reais). Um total de 122 passagens áreas foram liberadas para estudantes, totalizando R$ 122.865, 
08 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oito centavos). Foram ainda atendidos, no 
respectivo período, um total de 1346 discentes, que fizeram viagem em ônibus e/ou micro-ônibus, totalizan-
do um custo anual de R$ 74.207,96(setenta e quatro mil, duzentos e sete reais e noventa e sete centavos).

Durante o ano de 2014, a PROPAE investiu um total de R$198.897,63 (cento e noventa e oito mil, 
oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), entre passagens aéreas e terrestres;

Em  2015, o processo de restrição orçamentária inibiu a foram disponibilizadas 539 passagens 
terrestres  que somaram R$ 55.602,22 (cinqüenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos).

BOLSAS INSTITUCIONAIS 

A PROPAE/CODAE ainda é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento dos programas 
de Bolsas Institucionais, que viabilizam a permanência do estudante na instituição e no processo de acom-
panhamento de sua vivência acadêmica. Dentre elas, merecem destaque as Bolsas Estágio Acadêmico 
eas Bolsas Auxílio Especial (disponibilizada apenas para estudantes residentes).

O programa de Bolsa Estágio vem, ao longo da Gestão 2011-2015, alcançando um maior número 
de estudantes, consolidando o papel da UNDEC /CODES no apoio ao desenvolvimento da permanência 
estudantil e estímulo a capacitação discente. No ano de 2011, um total de 1.101 estudantes foram bene-
ficiados pelos programas, em 2012, um total de 132 vagas foram disponibilizadas, agregando-se maiores 
perspectivas de integração aos interessados. No período de janeiro a dezembro de 2013, um total de 1.190 
vagas foram ocupadas, e, em 2014, esse número foi de 998.

O programa de Bolsa Auxílio Especial, oferta um total de 98 bolsas mensais aos estudantes da ins-
tituição, sendo concedidos no período de 2011-2015 quase cinco mil bolsas, havendo uma média de 945 
bolsas efetivamente utilizadas pelos estudantes  por ano. 
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COORDENAÇÃO  DE  INTEGRAÇÃO  COMUNITÁRIA 

A Coordenação de Integração Comunitária - CICOM é responsável pela promoção de atividades de 
integração e valorização de servidores (técnico-administrativos e professores) da UEFS e seus dependentes, 
desenvolvendo, também, ações através de contratos e convênios firmados entre a UEFS e empresas/
entidades extracampus, a exemplo da Casa do Professor, Serviço de Assistência Jurídica, cantinas e o 
Restaurante Universitário.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

O serviço de Assistência Jurídica (SAJ) tem por objetivo realizar atividades de orientação jurídica, 
acompanhamento de processos administrativos e ajuizamentos de ações judiciais na Comarca de Feira 
de Santana e região, relacionados a atendimento das necessidades de servidores técnico-administrativos, 
analistas universitários, professores e dependentes dentro das demandas das relações de seus vínculos 
institucionais com a UEFS. 

Durante a gestão 2011 a 2015, dando continuidade ao seu compromisso com a informação, a mo-
ralidade do ato prático no âmbito do serviço público prestado pela UEFS, quer por meio de contratos, 
convênios celebrados, quer por meio das atividades realizadas pelos seus servidores, prestou vários aten-
dimentos desde consultas a diligências e emissão de pareceres.

Merece destaque, nesse período, a participação da SAJ na Semana Nacional de Conciliação, 
em2011, bem como os serviços realizados em parceria com o Judiciário,o Ministério Público, a Prefeitura 
Municipal e suas Secretarias, dentre outros órgãos, que vem proporcionando a ampliação das demandas 
de atividades realizadas pela SAJao longo da gestão 2011-2015, incorporando-se a elas o atendimento 
jurídico-social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA ALIMENTAÇÃO

Programa de alimentação para estudantes, pautado na implementação de 
um restaurante universitário em sistema bandejão de caráter popular, asse-
gurando a qualidade nutricional, atendimento satisfatório e acessibilidade 
do serviço...

Na gestão 2011-2015, novas perspectivas são elencadas aos serviços realizados pelo Programa 
Institucional de Bolsa Alimentação, destacando-se, nesse contexto, o processo de ampliação e reinaugura-
ção do Restaurante Universitário, ocorrido em 2013, que passou a ter capacidade de atendimento de 240 
lugares.Na Tabela 56é apresentado o quantitativo de Bolsas Alimentação da UEFS, concedidas no período 
2011 -2015:

TABELA 57- QUANTITATIVO DE BOLSAS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO UEFS, 2011-2015

ANO

BOLSAS DIÁRIAS

SUBSÍDIOS INTEGRAIS

BOLSAS DIÁRIAS

SUBSÍDIOS PARCIAIS TOTAL

Café Almoço Jantar Café Almoço Jantar
2011 300 300 300 250 1.200 350 2.700
2012 300 300 300 250 1.200 350 2.700
2013 380 380 380 250 1200 390 2.980
2014 380 380 380 250 1200 390 2.980
2015 380 380 380 250 1200 390 2.980

Fonte: UEFS/UNDEC/PROPAE,dados extraídos dos Relatórios de Atividades 2011-2014 e dados da PROPAAE-2015.

A Tabela 58 apresenta os custos  do Programa Bolsa Alimentação no período 2011-2015.

TABELA 58-  CUSTOS DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTAÇÃO  2011-2015  EM REAIS  ( R$) 

CUSTOS 2011 2012* 2013 2014 2015

Integrais 183.972,16 47.910,67 183.487,50 531.738,18 529.689,57

Parciais 556.414,73 115890,63 542.793,40 1.607.367,87 1.559.165,32

TOTAL 740.386,89 163.801,30* 726.280,90 2.139.146, 05 2.088.854,89 
Fonte:  Elaborado a partir dos Relatórios de  Atividades - UEFS/PROPAAE-2011-2015
* dados disponíveis do período e que constam no relatório de atividades UEFS de 2012,  referes-se ate 11/04/2012

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

 O Programa de Residência Universitária assegura moradia a estudantes comprovadamente caren-
tes, mediante avaliação socioeconômica.

Na Tabela 59 é apresentado o demonstrativo de vagas ocupadas pelo programa no período de 
2011-2015
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TABELA 59- DEMONSTRATIVO DE VAGAS OCUPADAS POR SEXO RESI-UNDEC, 2011-2015

SEXO 2011 2012 2013 2014 2015

Feminino 76 85 72 72 97

Masculino 86 61 49 51 69

Residência Indígena 17 15 20 20 21

Casa do índio (Feira VI) -- -- 6 06 -

TOTAL 179 161 147 149 187
 
Fonte: Elaborado a partir dos Relatórios de Atividade- UEFS 2011 a 2014 e dados da PROPAAE, 2015.

SERVIÇO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO 

O SESU é um serviço de atenção primária à saúde, que atende a comunidade universitária, pres-
tando atendimentos e procedimentos que visam à prevenção, proteção e promoção da saúde, pautadas na 
linha preventiva e, quando possível, também na linha curativa. 

Para a realização de suas atividades o SESU conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, 
composta por profissionais médicos, enfermeiras, odontólogos, psicólogas, assistente social, técnicos de 
enfermagem, nutricionista e pessoal técnico-administrativo.

No ano de 2011, o SESU registrou um total de 43.847atendimentos realizados, abrangendo os da 
enfermagem, ginecologia, médicos, nutricionista, PPIDCV, Psicologia, Serviço Social e Sesu-Odonto. 

No ano de 2013, o total de atendimentos realizados abrangeu 30.516 beneficiários, destacando-se 
entre os serviços de atendimentos realizados pelo programa de assistência à saúde: enfermagem, nutrição, 
psicologia, PPIDCV e programa de saúde reprodutiva.

Em 2014, mereceu destaque, entre as atividades realizadas pelo Sesu, o papel realizado pelo 
NAPP/Serviço Social, na construção de um Barema, instrumento para análise e resultado dos processos 
de seleção. 

Em 2015, um total de 11.727 atendimentos  a estudantes foram realizados no SESU, cabendo 
destaque entres eles, aqueles realizados pela equipe de enfermagem que alcançou no respectivo ano, um 
total de 9.936 registros.

SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

O Serviço de apoio Psicopedagógico (SAP) visa proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos 
discentes que procuram pelos serviços oferecidos, proporcionando um atendimento individualizado, objeti-
vando uma maior reflexão sobre as dificuldades ou deficiências de aprendizagem que estejam interferindo 
no desempenho acadêmico. 

Os serviços oferecidos pelo SAP abrangem Palestras, Oficinas,Grupos de Estudos, Atendimentos 
Individualizados,além de um monitoramento junto aos estudantes que possuem Bolsa Auxílio Especial.
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SERVIÇO SOCIAL

O serviço social, no período 2011-2015, manteve seu papel no apoio e implementação de projetos que visam, de forma 
interdisciplinar, atender à demanda da comunidade universitária em face a informações e à disponibilização de serviços especia-
lizados de apoio ao estabelecimento de práticas e ações educativas no fomento à saúde e promoção da qualidade de vida, ao 
suporte educacional inclusivo, ao respeito à cidadania, entre outros. 

No período compreendido entre os anos 2011 a 2014, vários projetos e ações foram realizados, merecendo destaque, em  
2011, para os projetos: “Diagnósticos da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores da UEFS”,encerrado no primeiro trimestre 
de 2013, e “Educação Inclusiva e Serviço Social”; e, em 2012, para as atividades dos Projetos: “A Importância da Equipe Multidis-
ciplinar e de Apoio Familiar para as  Pessoas com Sofrimento Psíquico da Comunidade Universitária”;e “O Serviço Social, Escola 
e Família: na busca pela efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Centro de Educação Básica– CEB-Escola”, que 
foram concluídos no respectivo ano. 

O serviço social, em 2013, realizou um total de 2.333 atendimentos e concluiu vários projetos realizados pela UEFS e 
apoiados pela instituição, devido à visibilidade de sua relevância para o atendimento dos objetivos institucionais,  foram eles:“Servi-
ço Social e a Política de Inclusão da Universidade Estadual de Feira de Santana”, que teve como objetivo, contribuir para o fortale-
cimento da política de inclusão da universidade; “Um Novo Olhar para a Saúde Mental”, cujo objetivo foi acolher os estudantes com 
transtornos mentais da UEFS,de autoria das estagiárias da Faculdade Nobre –FAN; e “Substâncias Psicoativas: Riscos e Danos”, 
de autoria das estagiárias da Universidade Anhanguera– UNIDERP, cujo objetivo foi sensibilizar a Comunidade Universitária sobre 
os malefícios que as substâncias psicoativas causam no ser humano, sob supervisão técnica das Assistentes Sociais do Setor.

Em 2014, o Serviço social realizou um total de 1.794 atendimentos e executou os seguintes projetos: “A Importância da 
Inclusão de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais”, de autoria das estagiárias da FAN: Beatriz Barbosa de Araújo, 
Jaqueline Santana de Jesus e Robissânia Santos Souza;e “Acolhimento dos Recém-Ingressos da Residência Universitária por Pro-
cesso Seletivo 2014”, das estagiárias da FAN: Késsia Daianne S. Conceição, Priscila Santos Costa e Tamires Gonçalves Santos; 
ambos os projetos sob a supervisão da assistente social, Kátia Maria de Freitas J. Carvalho. 

Em 2015,  foi realizado um total de 784 atendimentos, sendo  assistidos 515  estudantes,  228  técnicos administrativos da 
UEFS, 30 professores da UEFS e 11 pessoas da comunidade externa.

 
 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

A Assessoria Especial de Relações Institucionais– AERI, da Universidade Estadual de Feira 
de Santana – UEFS, é um órgão vinculado ao Gabinete do Reitor, cuja finalidade precípua é ampliar e 
consolidar a internacionalização e os laços de cooperação institucionais.

Sua atuação reflete os princípios do Programa da atual Gestão da UEFS, realizando ações voltadas 
à construção de uma universidade autônoma, socialmente referenciada e democrática. Um dos mais 
significativos objetivos deste programa é consolidar a UEFS como um espaço de produção e socialização 
do conhecimento.

Apresentam-se, a seguir, as ações desenvolvidas pela Assessoria Especial de Relações Institucio-
nais – AERI, nos exercícios de 2011 a 2015, tendo-se como objetivos:

a) Construir e manter a memória da AERI, com o registro de ideias, atividades e resultados 
mais significativos do período; 

b) Apresentar os dados qualitativos e quantitativos que possibilitem refletir sobre sua atua-
ção como organismo estratégico da UEFS; e

c) Prestar contas de suas ações à Administração Superior, às instituições parceiras e à so-
ciedade em geral. 
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 Para isso, contextualizamos a linha do tempo de ações desenvolvidas e apresentamos os marcos 
relevantes que expressam o desempenho da AERI no período.

A implantação do Programa Ciência sem Fronteiras, em 2011, exerceu um forte impacto nas ações 
executadas por esta Assessoria, uma vez que a demanda por mobilidade estudantil ampliou substancial-
mente, modificando o direcionamento das atividades usualmente desenvolvidas e expandindo o foco para 
a internacionalização. Devido ao fluxo crescente de pedidos de orientações e inscrições no Programa, 
tornou-se necessário realocar algumas atividades para outros setores específicos da UEFS, a exemplo 
da manutenção dos convênios nacionais, que passou para a Gerência de Convênios e Contratos, recém-
criada. O Ciência sem Fronteiras é um programa do governo federal, que busca promover a consolidação, 
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira, por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.

Nesta perspectiva, a AERI direcionou seu perfil nesta Gestão para desempenhar atividades típicas 
de uma Assessoria Internacional, na medida em que passou a compreender a Cooperação Internacional 
como de extrema importância dentro de sua estratégia global, seguindo a tendência das universidades 
brasileiras mais bem posicionadas nos rankings de universidades. Alguns dos institutos que realizam medi-
das de desempenho de universidades vêm incluindo o item “internacionalização” como um dos parâmetros 
avaliados.

Esse novo perfil da AERI foi mais bem compreendido e estruturado a partir da realização do planeja-
mento estratégico do setor, coordenado pela ASPLAN, iniciado em 2013, o que possibilitou o norteamento 
de novas atividades desenvolvidas pela AERI no exercício atual.

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

O desenvolvimento da internacionalização da UEFS tem sido pautado numa perspectiva proativa, 
buscando sempre novas oportunidades, no intuito da melhoria da qualidade e excelência acadêmica, deli-
neado por um processo contínuo e em permanente mudança, que tem em conta o papel do Ensino Superior 
para o desenvolvimento da sociedade, sua finalidade, interesses, as motivações institucionais e, por conse-
guinte, os benefícios pretendidos. 

Esse processo contínuo tem se pautado em ações que buscam nortear e criar condições para esse 
desenvolvimento em nível institucional e, ao mesmo tempo, sensibilizar e mobilizar a comunidade acadê-
mica. O início da Gestão foi marcado pelo estabelecimento de normas que regulamentam o Programa de 
Mobilidade Estudantil dos Cursos de Graduação para Instituições estrangeiras (CONSEPE 177/2011), o 
Componente Curricular Mobilidade Acadêmica (CONSEPE 178/2011), o Programa Institucional de Bolsa 
Intercâmbio Internacional (CONSEPE 179/2011) e a Bolsa Intercâmbio (CONSAD 008/2013).

Em 2012 e 2013, duas iniciativas organizacionais foram empreendidas: a criação da Comissão In-
terna de Cooperação Internacional – CCInt (Portaria 1536/2012) e o início do desenvolvimento da Política 
de internacionalização da UEFS. 

O desenvolvimento da Política de Internacionalização tem por objetivo traduzir o esforço institucio-
nal, sistemático e sustentado, destinado a promover a internacionalização da Instituição em um enquadra-
mento teórico e estratégico. 
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Como parte desse processo, ocorreu a criação da Comissão Interna de Cooperação Internacional 
- CCInt que atua como órgão consultivo na avaliação dos planos, metas e procedimentos necessários ao 
atendimento das demandas do Programa de Intercâmbio e Mobilidade Estudantil da UEFS. 

Em 2015, consolidando-se os esforços na implementação das atividades de intercambio da UEFS 
foi instituída a Bolsa Intercâmbio para alunos estrangeiros através da Resolução CONSAD 01/2015, tendo 
a finalidade de apoiar financeiramente a permanência do aluno internacional para o período de mobilidade 
estudantil na UEFS, nos programas que prevêem reciprocidade de hospedagem e alimentação.

GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em fevereiro de 2013, foi realizado, juntamente com a equipe da ASPLAN, um encontro para dar 
início ao planejamento estratégico (PE) das ações, organização de trabalho e metas a serem atingidas pela 
AERI. Nesse primeiro encontro, as metas foram distribuídas, após análise pela equipe, por critérios de prio-
ridade e relevância. Observou-se, entre as seis metas apontadas como mais importantes, a recorrência de 
aspectos relacionados à internacionalização. Destaca-se aqui: a primeira, “Ampliar as opções de convênios 
e acordos de cooperação em âmbito nacional e internacional”; a segunda, “Criar a Política de Internaciona-
lização na UEFS”; e a terceira, “Aprimorar as normas/resoluções de Mobilidade”. 

A execução do Planejamento Estratégico serviu também para revisar a estrutura de organização da 
AERI, e com autocrítica foi possível definir os fatores restritivos e os impulsionadores, internos e externos, 
para o crescimento da Assessoria. 

A Figura 10 apresenta o organograma das atribuições elaborado para atender todas as demandas 
internas e externas:
 
FIGURA 10- ORGANOGRAMA DE ATRIBUIÇÕES AERI

Fonte: AERI/UEFS, 2015.
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O organograma da Figura 10 serviu de base para a criação do organograma das novas coordena-
ções criadas a partir dos quatro eixos de ações: mobilidade estudantil externa, mobilidade estudantil inter-
na, ações institucionais e organização/divulgação de eventos.

O organograma da Figura 11 apresenta a nova estruturação da AERI e a alocação do quadro funcio-
nal nas coordenações criadas:
 
 
FIGURa 11- ESTRUTURA DAS COORDENAçõES AERI

 

AERI/UEFS

Giorgio Pitombo

Fonte:  AERI-Coordenação de Relações Institucionais, 2015.

Esta coordenação tem como objetivo principal articular/acompanhar convênios firmados entre a 
UEFS e Instituições nacionais e internacionais. No período 2011-2015 foram firmados 59 convênios em 17 
países O Quadro 6 relaciona as IES que possuem convênio bilateral com a UEFS, por país:

QUADRO 06-RELAÇÃO DE CONVÊNIOS INTERNACIONAIS FIRMADOS, 2011 a 2015

ÁUSTRIA:

•	 Universität Salzburg

aRGeNTINa:

•	 Universidad Nacional del Nordeste 

•	 Universidad Nacional de Villa Maria

•	 Universidad Nacional da Patagônia San Juan Bosco (EM TRAMITAçãO)

•	 Fundación Argentina para el Desarollo de La Educacíon para Educación e da Cultura (EM TRAMITAçãO)

bÉlGICa:

•	 Universidade Católica de Louvain

beNIN: 
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•	 UniversityofAbomey-Calavi

CaNaDÁ:

•	 Universitédu Québec à Montréal (RENOVAçãO)

•	 St Thomas University

CaMaRÕeS:

•	 Université de Yaoundé 

CONGO: 

•	 Université de Lubumbashi

•	 Université Marien Ngouabi

COlÔMbIa

•	 Universidad del Vale (EM TRAMITAçãO)

CUbA

• Centro Nacional para La Produccíon de Animales de Laboratorio – CENPALAB

• Instituto de Oceanología – IDO

• Union Nacional de Arquitectos e Ingenieros de La Construccion – UNAICC

• Instituto Nacional Alejandro de Humboldt

• Universidad Camagüey 

eSPaNHa:

•	 Universidade de Cantabria

•	 Universidade de Salamanca 

•	 Universidade de Santiago de Compostela (RENOVAçãO)

•	 Insitut catalã de Paleocologia Humana i Evoluciò Social

•	 Universitat Autònoma de Barcelona – UAB (RENOVAçãO EM TRAMITAçãO)

•	 Universidad de Valladolid (NOVO)

•	 Universidad de Cadiz (EM TRAMITAçãO)

•	 eSTaDOS UNIDOS:

•	 Michigan State University

•	 University of North Carolina 

•	 University of Mississipi

•	 North Dakota State University

•	 Claflin University

•	 California State University (EM TRAMITAçãO)

•	 City University of New York (EM TRAMITAçãO)
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FRaNÇa:

•	 Université Montpellier 2

•	 Université Pierre Mendès – Grenoble II

•	 Université Rennes II 

•	 Université de Cergy-Pontoise

•	 Universitè d’ Artois

ITÁlIa:

•	 Università degli Studi di Firenze 

•	 Università degli Studi di RomaTorVergata

•	 Università di Pisa (EM TRAMITAçãO)

MaRROCOS:

•	 Université Cadi Ayyad (NOVO)

MÉXICO: 

•	 Universidad de Guadalajara

•	 Universidad Nacional Autónoma de México 

•	 Universidad Veracruzana

•	 Instituto de Ecologia – INECOL (NOVO)

PORTUGal:

•	 Instituto Politécnico de Bragança – IPB (RENOVAçãO EM TRAMITAçãO)

•	 IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

•	 ISEC - Instituto Superior de Educação e Ciências 

• Universidade Autônoma de Lisboa 

• Universidade de Coimbra

•	 Universidade de évora

•	 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro -UTAD

•	 Universidade do Minho 

•	 Universidade de Lisboa

•	 Universidade do Porto (NOVO)

•	 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – FLUL (EM TRAMITAçãO)

•	 Universidade Nova Lisboa (NOVO)

•	 Instituto Superior Técnico – IST (RENOVAçãO)

URUGUAI

•	 Universidad ORT Uruguay (RENOVAçãO EM TRAMITAçãO)

Fonte: UEFS/AERI,2015
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 Um destaque nesse período foi a adesão a novas redes de cooperação que ampliaram de forma significati-
va a atuação da UEFS nos cenários nacional e internacional e, por conseguinte, as possibilidades de mobilidade em no-
vas áreas, nomeadamente, Consórcio IBRASIL, Grupo GCUB e Rede AUF. Salienta-se o papel da (Associação das As-
sessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais) (FAUBAI) e daAssociação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais(ABRUEM),que têm atuado ao longo desses anos como elementos integradores 
para essas novas adesões. O Quadro 8 lista e descreve essas redes de cooperação, em que a UEFS participou no período: 
 
QUADRO 07- DEMONSTRATIVO DAS REDES DE COOPERAÇÃO NAS QUAIS A UEFS PARTICIPOU

REDE DE COOPERAÇÃO OBJETIVO

Consórcio IBRASIL

Projeto desenvolvido no âmbito Erasmus Mundus 
Ação 2, para mobilidade de estudantes, docentes 
e pessoal administrativo das IES brasileiras e eu-
ropeias, que surgiu de uma colaboração extensa e 
madura entre universidades brasileiras e europeias. 
É composta por 11 Instituições de Ensino Superior 
brasileiras e 9 europeias, de diferentes países, de 
diferentes idiomas: espanhol, português, francês, 
romeno, italiano, alemão, eslovaco e grego. Essa 
diversidade linguística existe ao lado da geográfica, 
que ajudou a criar essa associação com base em 
programas atrativos e de alta qualidade nas áreas de 
Educação, treinamento de professores, Engenharia 
e Tecnologia.

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras– GCUB

Associação de Dirigentes Universitários,criada com 
o objetivo de promover a integração interinstitucional 
e internacional, mediante programas de mobilidade 
docente e discente, contribuindopara o processo de 
Internacionalização Soberana da Rede Universitária 
Nacional,com suas contrapartes estrangeiras.

Agence Universitaire de la Francophonie  – AUF

Uma das mais importantes associações de estabe-
lecimentos de Ensino Superior e de investigação no 
mundo, e que visa consolidar uma comunidade uni-
versitária internacional de língua francesa, que pro-
duz e transmite conhecimento.

Associação das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assun-
tos Internacionais – FAUBAI

Tem a finalidade de promover o aperfeiçoamento do 
intercâmbio e da cooperação internacionais como 
instrumentos para a melhoria do ensino, da pesqui-
sa, da extensão e da administração das instituições 
filiadas, procurando estimular o constante aperfei-
çoamento da gestão do intercâmbio e da cooperação 
internacionais.

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Muni-
cipais – ABRUEM

Proporcionar um espaço de encontro e discussão em 
que os reitores das 41 universidades públicas brasi-
leiras que lhe são filiadas troquem informações, dis-
cutam e aprofundem temas prioritários da agenda do 
Ensino Superior e decidam sobre ações de interesse 
comum.

Fonte: Relatório de Gestão 2011-2015 AERI/UEFS.

COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE INTERNA E ESTUDANTES INTERNACIONAIS

Tendo como objetivo principal incrementar o número de estudantes internacionais que recebemos 
na UEFS para períodos de mobilidade, compreendendo que este é um aspecto fundamental para a conso-
lidação do processo de internacionalização da UEFS. 

Tal iniciativa surgiu como uma tentativa de estabelecer os preceitos da internacionalização em casa, 
como forma de proporcionar à comunidade acadêmica a experiência internacional, através da presença 
de estudantes de outros países em nossa instituição, assim como o enriquecimento cultural e acadêmico. 



150

Nessa visão, é atribuição desta Coordenação recepcionar devidamente os estudantes internacio-
nais na UEFS, ajudando-os com documentos, traduções, trâmites burocráticos e quaisquer outras deman-
das que surjam neste sentido.

Entre 2011 e 2014, a UEFS recebeu 21 (vinte e um) estudantes internacionais para estudar em seus 
programas de Pós-graduação, apoiados por editais próprios e/ou por órgãos de fomento, conforme veri-
ficamos no Quadro 8. Já para cursos de graduação, a UEFS recebeu, neste mesmo período, 15 (quinze) 
estudantes internacionais.

QUADRO 08-QUANTITATIVO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS RECEBIDOS PELAS UEFS, 2011 E 2014

ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA PAÍS DE PROCEDÊNCIA QUANTITATIVO

Programa Pós-Graduação de Biotecnologia Cuba 01

Botânica

Panamá

Bolívia

Cuba

01

03

01

Saúde Coletiva

EUA

Colômbia

Guatemala

01

01

01

PPGM

Bolívia

Cuba

Moçambique

Chile

México

Peru

Venezuela

01

04

02

01

02

01

01

ESTUDANTES INTERNACIONAIS DE GRADUAÇÃO

CURSO PAÍS DE PROCEDÊNCIA QUANTITATIVO

Administração (01 Semestre) Portugal 04

Educação Física (01 semestre) Portugal 03

Biologia (imersão 30 dias) Estados Unidos 07

Matemática (estágio) França 01

Fonte: UEFS/AERI,2014.

 No ano de 2015, a UEFS recebeu 06 (seis) estudantes internacionais, por editais próprios e/ou ór-
gãos de fomentos, como CAPES e GCUB – Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras. Na graduação, 



151

no Curso de Direito, e nos programas de Pós-Graduação, como no de Botânica (PPGBot), de Modelagem 
em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM) e de Saúde Coletiva (PPGSC), procedentes da Colômbia, 
Guatemala, Venezuela, Peru e Cuba.

Outra modalidade de estudantes internacionais é o Programa de Imersão. Neste ano 04 (quatro) 
estudantes norteamericanos da City University of New York (Cuny) realizaram, durante um mês, atividades 
de pesquisa, orientados por pesquisadores de nossa Instituição.

COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE EXTERNA

Esta coordenação tem por objetivo fomentar a inserção internacional da UEFS, através do envio de 
estudantes para períodos de mobilidade acadêmica em universidades com referência internacional, con-
veniadas bilateralmente ou com os Programas de mobilidade Nacionais e Internacionais aos quais a UEFS 
aderiu, no sentido de incentivar a melhoria da formação do corpo discente, bem como o aprofundamento 
de suas relações internacionais. 

As suas atribuições compreendem, desde a divulgação das oportunidades no exterior, bem como 
todo o processo de seleção e orientação dos procedimentos necessários, até o momento do embarque dos 
candidatos selecionados. 

Neste sentido, esta coordenação vem promovendo esforços no fortalecimento de uma cultura volta-
da aos pressupostos da internacionalização universitária, desempenhando um importante papel de interlo-
cução para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolvendo ferramentas para a 
celebração de parcerias e, também, de socialização da informação com os demais setores e departamen-
tos.

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos intercâmbios realizados entre 2007 e 2015. Ao longo 
desse período, observa-se o crescimento exponencial do quantitativo de estudantes em intercâmbio (por 
semestre e por ano), totalizando 461 intercâmbios realizados, como resultado das ações implementadas 
para incentivar a cultura institucional da internacionalização da educação superior, oportunizando, além de 
novos conhecimentos técnicos, aprendizados múltiplos e transdisciplinares. Esse crescimento demonstra 
os avanços rumo a uma cultura de internacionalização, concretizada na gestão de 2011 a 2015.

GRÁFICO 11- EVOLUÇÃO ANUAL DO INTERCÂMBIO NA UEFS  POR PROGRAMA

            Fonte: UEFS/AERI, 2015.
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Como pode ser observado nos Gráficos 12 a seguir, o desenvolvimento da mobilidade em nossa 
Universidade tem se pautado na sua abrangência em todas as áreas de conhecimento da UEFS, visto que 
o intercâmbio estudantil já perpassou por todos os cursos de graduação, bem como na diversificação das 
áreas geográficas dos países de destino.

GRÁFICO 12- MOBILIDADE ACADÊMICA POR  CURSO,2007-2015

             Fonte:  UEFS/AERI,-2015.

Atualmente, existem na UEFS 05 Programas de Mobilidade que ofertam oportunidades de 
intercâmbio para alunos de Graduação e que são resultados da visão e proatividade desta coordenação:

	Programas de Bolsas Institucionais UEFS;

	Programa Ciência sem Fronteiras – CAPES/CNPq;

	Programa Bolsas Ibero-Americanas Santander;

	Programa BRACOL – Grupo Coimbra;

	Programa IBRASIL - Erasmus.

Os Programas de Bolsas Institucionais UEFS, Santander e BRACOL concedem juntos, anualmente, 
58 bolsas de intercâmbio. Por sua vez, os Programas Ciências sem Fronteiras(CSF) e o IBRASIL não 
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oferecem número de bolsas pré-fixadas, por se tratarem de chamadas públicas, nas quais o número de 
bolsas obtidas depende do desempenho dos candidatos nos processos seletivos.

Com o advento do Programa Ciência sem Fronteiras, houve um aumento no número de intercâm-
bios realizados pela UEFS, associado à ampliação da oferta de países e instituições de destino, para além 
daquelas que a UEFS tem convênios de cooperação já estabelecidos. 

Todavia, ao longo desse período, foram identificados alguns obstáculos para o desenvolvimento da 
mobilidade, especialmente, as barreiras linguísticas. 

Como alternativas para superação desse obstáculo, destacam-se a promoção de duas ações de 
incentivo ao estudo de línguas no campus: implantação do Programa (PROFALE, em convênio com a 
FAPESB, visando a realização de cursos preparatórios para exames de proficiência e o aumento de bolsas 
de monitoria concedidas pela PROEX para o Programa Portal da UEFS, que tem como objetivo o ensino-
aprendizagem de línguas modernas para a cidadania, inclusão social e o diálogo multi e intercultural. Tais 
ações proporcionaram o aumento da oferta de turmas para os idiomas inglês, francês e espanhol.

Outra iniciativa da UEFS foi solicitar o credenciamento como centro aplicador do teste de proficiência 
TOEFL, que proporcionará aos estudantes uma maior qualificação para o ingresso no Programa Ciência sem 
Fronteiras. O exame TOEFL é realizado pela ETS Global, sendo o teste de língua inglesa mais amplamente 
respeitado no mundo, reconhecido por mais de 9.000 Instituições de Ensino Superior, universidades e 
agências em mais de 130 países, inclusive Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos.

Dentro dessa mesma iniciativa, foi realizado também o credenciamento junto ao Programa Inglês 
sem Fronteiras, do Ministério da Educação, para a aplicação dos testes gratuitos de proficiência, como 
forma de diagnóstico do nível de conhecimento do idioma inglês no Ensino Superior brasileiro.




