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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Instalada numa região que abrange 78 municípios, a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) apresenta-se como uma instituição multi-campi, possuindo 

três centros de formação e produção do conhecimento, localizados nos municípios de 

Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista. A UESB tem buscado atender à demanda de 

profissionais de nível superior em áreas distintas, contando em 2011 com quarenta e três 

cursos de graduação regular (dezenove cursos de licenciatura e vinte quatro cursos de 

bacharelado) e oferecendo também sete cursos de graduação de oferta especial e vinte 

sete programas de pós-graduação, doze stricto sensu e quinze lato sensu, os quais têm 

dirigido suas ações para o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estimulada pelo desafio de responder às necessidades emergentes de uma 

sociedade competitiva, sem perder a qualidade no processo de formação, a UESB 

implementa seu projeto de auto-avaliação como um processo de autocrítica acerca de 

sua dinâmica institucional. 

Por meio de diagnóstico do desempenho docente, discente, da gestão e da infra-

estrutura física da instituição apresentado neste relatório, a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), criada em 16 de fevereiro de 2006 (Portaria Nº 241), busca a 

socialização das informações obtidas, com vistas a subsidiar o aperfeiçoamento de 

práticas e ações dirigidas a uma atuação pautada em princípios qualitativos. Sem perder 

a dimensão de globalidade a auto-avaliação da UESB teve como eixo norteador a 

Graduação. Nesse sentido, sobressai-se a avaliação dos cursos oferecidos pela 

universidade sob a percepção de sua comunidade acadêmica, os quais devem exprimir 

sua atuação e o elo articulador com a sociedade. 

A CPA/UESB conduziu a fase diagnóstica desse processo através da 

sensibilização e participação da comunidade acadêmica para o emprego subseqüente 

dos instrumentos de auto-avaliação. Para tanto, foi realizado um ciclo de atividades, 
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envolvendo os três campi. A execução das atividades previstas na etapa diagnóstica da 

auto-avaliação envolveu também a elaboração final dos questionários, usados como 

instrumento de produção de dados, dirigidos às distintas categorias da comunidade 

acadêmica, inclusive às Pró-Reitorias, representando a administração central, além de 

diretores de Departamentos e Coordenadores de Colegiados. Estes questionários 

abrangeram aspectos relacionados à dinâmica dos cursos, desempenho dos docentes e 

discentes, da gestão e da infra-estrutura física da instituição, assim como da sua atuação 

na pesquisa e extensão, visando trazer subsídios que exprimam o perfil da UESB. 

Para estimar o número de estudantes de graduação e pós-graduação que 

responderiam aos questionários, foi utilizada a seguinte fórmula:  

n = (Z2. 2.N)/(d2.(N-1)+ Z2. 2), sendo n=número de indivíduos da amostra, Z= 

Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado, =desvio padrão 

populacional da variável estudada, d=margem de erro ou erro máximo de estimativa e 

N=tamanho da população estudada. Dentre os estudantes de graduação foram 

considerados aqueles com período curricular igual ou superior a seis semestres no curso. 

Entre os estudantes de pós-graduação foi considerado o número total de alunos em cada 

curso no momento da pesquisa. Para estimar o número de docentes e de funcionários 

técnico-administrativos que responderiam aos questionários, foi adotado um critério 

amostral não probabilístico por acessibilidade. Assim, participaram da avaliação 30% 

dos docentes do quantitativo por departamento sendo estes obrigatoriamente efetivos 

com ao menos cinco anos de atuação na instituição. Entre os funcionários, responderam 

ao questionário um pouco mais de trinta por cento dos funcionários tanto efetivos 

quanto não efetivos. 

Ao longo deste documento são apresentados indicadores de atuação das Pró-

Reitorias de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação e Extensão, seguidos por análises 

baseadas nas percepções colhidas dos alunos, funcionários técnico-administrativos e 

professores, nas quais se procura identificar como as ações estratégicas e operacionais 

na UESB são conduzidas. 
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A natureza temporária dos indicadores selecionados numa avaliação faz dela um 

processo permanente e contínuo que deverá ser estimulado para implementar uma 

cultura de auto-avaliação que possa embasar princípios norteadores e definir 

perspectivas com a participação de toda a comunidade e neste sentido, possa servir 

como subsídio para a administração da universidade a fim de propiciar a superação das 

dificuldades e aperfeiçoamento das ações de melhoria das várias dimensões 

institucional. 

 

UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

A UESB tem sua sede na cidade de Vitória da Conquista, situada na Região 

Sudoeste do Estado da Bahia. É a terceira cidade do Estado com uma população 

estimada em mais de 308 mil habitantes, distando 510 km da capital Salvador e possui 

um comércio bem dinâmico que constitui um centro de atração populacional. 

A abrangência espacial da Região Sudoeste, centralizada em Vitória da 

Conquista, é muito ampla, com uma relação direta com mais de 60 municípios. A UESB 

possui mais dois campi, sendo um na cidade de Jequié, importante polo comercial e de 

serviços da região, com uma população com cerca de 150 mil habitantes e, outro, na 

cidade de Itapetinga, que se destaca como polo pastoril do Estado, com população com 

cerca de 70 mil habitantes. 

Em 1969 com a interiorização do Ensino Superior contida no Plano Integral de 

Educação do Governo do Estado da Bahia, ocorre a instalação das Faculdades de 

Formação de Professores, nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de 

Santana e Alagoinhas, que se somava à Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco (FAMESF), criada na década de 50. Mas somente em 1980 veio a falar-se em 



Avaliação Institucional da UESB __________________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 10 

universidade, quando o Poder Executivo instituiu uma Fundação para “criar e manter 

uma universidade no Sudoeste do Estado”. 

A Fundação Educacional do Sudoeste é criada com o objetivo de “implantar e 

manter uma Universidade no Sudoeste, incorporando ao seu patrimônio os bens e 

direitos pertencentes às Faculdades existentes em Vitória da Conquista e Jequié”. 

Em 1980 a Fundação Educacional do Sudoeste é extinta, como mantenedora da 

Universidade, sendo criada a Autarquia Universidade do Sudoeste. O Regulamento de 

Implantação dessa Universidade foi aprovado em 25/08/81, pelo Decreto nº. 28.169, 

sendo a ela incorporadas as Faculdades de Formação de Professores, a Faculdade de 

Administração e outras unidades que viessem a ser instituídas e a ela vinculadas. 

Com a constituição da Autarquia são implantados, também, as Escolas de 

Agronomia, em Vitória da Conquista, Zootecnia, em Itapetinga, e Enfermagem, em 

Jequié.  

No início de 1984 a UESB é autorizada pelo Conselho Estadual de Educação 

para o funcionamento em sistema multi-campi, vinculada à Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado. 

O seu credenciamento veio ocorrer em 1998. Em 2003, foi encaminhado o 

processo de Recredenciamento ao Conselho Estadual de Educação, sendo concretizado 

pelo Decreto nº 9.996, de 02 de maio de 2006, por um período de 08 (oito) anos. 

 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem como missão produzir, 

sistematizar e socializar conhecimentos, para a formação de profissionais e cidadãos, 

visando à promoção do desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida. 
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Seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está articulado por eixos 

norteadores que asseguram a autonomia universitária e que permitem a construção de 

uma universidade democrática, participativa e solidária, capaz de fomentar mudanças 

qualitativas que possibilitem a construção de uma sociedade igualitária, com ações 

dirigidas ao aperfeiçoamento e transformação da realidade social das regiões de 

abrangência institucional, estadual e nacional. 
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Figura 1. Organograma da UESB 
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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA AVALIAÇÃO  

INSTITUCIONAL NA UESB 

 

Os debates em torno da Avaliação Institucional (AI) na UESB foram iniciados 

no ano de 1993, durante a administração do Professor Pedro de Souza Gusmão, 

momento em que vigorava o Ato Administrativo 002/93 do Governo da Bahia, 

representado pelo Governador Antônio Carlos Magalhães, que suspendera o Regime de 

Dedicação Exclusiva dos Docentes da UESB. 

Naquela época, o movimento docente da UESB lutava pelo restabelecimento do 

regime de tempo integral com Dedicação Exclusiva aos professores, buscando, junto a 

Associação dos Docentes do Ensino superior-Sindicato Nacional (ANDES-SN) apoio 

jurídico e político que ajudassem na solução do problema. 

 Muitos dos processos de AI desenvolvidos no início dos anos 90 (notadamente 

o processo de AI da USP) tiveram o uso dos seus resultados de maneira equivocada. A 

esses procedimentos reagiram o ANDES-SN e as Seções Sindicais diretamente 

atingidas, dentre elas a Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

(ADUSP), bem como uma série de intelectuais brasileiros (Cardoso, 1991; Balzan e 

Dias Sobrinho, 1994; dentre outros). 

Com base nas deliberações do sindicato e entendendo a importância de se 

estabelecer, no âmbito da UESB, um debate ético e sério sobre a AI, a Associação dos 

Docentes da UESB (ADUSB), juntamente com a Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) e Comissão Pró-DCE, por meio de projeto coordenado pelo 

Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH), promoveu em Vitória da 

Conquista, em oito e nove de fevereiro de 1994, o Seminário de Avaliação Institucional 

"UESB reconstituindo sua identidade". Os dois dias de debates apontaram para a 

comunidade da UESB a necessidade de começar a criar espaços institucionais de 

discussão em torno da Avaliação Institucional.  
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No início do ano de 1995, a Comissão de Transição Administrativa da UESB, 

em seu relatório final, produzido com vistas a estabelecer diretrizes para a nova gestão, 

apontou, como um dos vetores importantes a serem implementados, durante o primeiro 

mandato do Prof. Waldenor Alves Pereira Filho (1995-1999), a Avaliação Institucional 

na UESB.  

Nos dias 13 e 14 de novembro de 1995, as universidades estaduais da Bahia, 

junto com a Coordenação de Educação Superior da Secretaria de Educação e Cultura da 

Bahia (SEC/BA), promoveram, em Salvador, uma Reunião Técnica sobre Avaliação 

Institucional, que contou com a presença do Presidente do Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação e membros do Comitê Assessor do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Baianas (PAIUB). O Professor Dilvo Ristoff discutiu amplamente os 

princípios do PAIUB, motivando as Universidades (UESB e UNEB1) a aderirem ao 

Programa. Naquela reunião foram apresentados os relatos da experiência de AI em 

desenvolvimento na UEFS2 e na UESC3.  

No ano de 1996, a UESB, após submeter à aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e nomear Comissão Técnica, composta por docentes e 

técnicos dos três campi, apresentou ao PAIUB/MEC proposta de trabalho com vistas a 

implementar o Programa de Avaliação Institucional da UESB em 1996. A referida 

proposta foi aprovada pelo MEC, naquele ano, para ser implementada durante o ano de 

1997.  

A despeito dos esforços empreendidos, a Comissão Técnica de Avaliação 

Institucional não conseguiu, durante o ano de 1997, obter grandes avanços. Acreditamos 

que tal fato tenha ocorrido porque, paralelo aos trabalhos da Comissão, outras formas de 

avaliação estavam em curso na UESB naquele ano, como por exemplo, o Seminário de 

Avaliação Institucional, em virtude da Reestruturação das Universidades Estaduais da 

 
1  UNEB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
2  UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana 
3  UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz 
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Bahia, estabelecida na Lei Estadual nº 7.176, de 10/09/1997, em decorrência do 

credenciamento da Universidade, o que veio ocorrer em 25/05/1998, através do parecer 

CEE 008/98 de 12/05/1998 e Decreto Estadual nº 7.344 de 27/05/1998.  

No que se refere à Avaliação Institucional, de acordo com o previsto e aprovado 

pelo PAIUB, naquele ano, deveria ser executada a etapa de sensibilização da 

comunidade para a avaliação. Com esse intento, foram realizadas algumas reuniões 

técnicas com os colegas de curso, com vistas a discutir diretrizes para elaboração de 

projetos pedagógicos e envolver os coordenadores de colegiados em um processo de 

avaliação dos cursos de graduação. O projeto de AI de 1996 previa que a avaliação 

fosse iniciada pelos cursos de graduação e, só depois se voltasse para a avaliação das 

atividades de pesquisa e de extensão, conforme orientação do Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação e da Comissão Nacional de Avaliação. 

Nos anos de 1996 e 1997, em âmbito federal, foram grandes os números de leis, 

decretos e portarias publicadas que regulamentavam formas diversas de avaliação das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Em grande monta, as normas e leis publicadas 

pelo MEC, durante esses anos, promoveram a extinção do PAIUB, a criação do 

"Provão", o estabelecimento de normas para o credenciamento e recredenciamento de 

cursos das IES, além dos polêmicos critérios para a avaliação da pós-graduação, e 

permitiram uma interferência direta do governo federal nas instituições, ferindo a 

autonomia universitária e interferindo no trabalho das comissões de AI.  

Ciente de que era preciso acatar as normas estabelecidas pelo MEC (tendo em 

vista o processo de credenciamento e criação de novos cursos em andamento), a UESB, 

assim o fez. Entretanto, tendo presente a necessidade de avaliar a instituição, nesse 

ínterim, buscou alternativas para a retomada do processo de avaliação, desta feita pela 

via do planejamento estratégico, que contou com a participação de representantes da 

comunidade interna e da avaliação feita pela comunidade externa, sobre o 

funcionamento administrativo e infra-estrutural da universidade.  
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O planejamento estratégico foi realizado durante os anos de 1995 a 1997, 

envolvendo todos os setores administrativos e acadêmicos da universidade. Além de 

contribuírem para definir a missão da UESB, os representantes dos diversos setores 

apontaram os pontos fracos e fortes da Universidade, bem como as oportunidades que 

deveriam ser aproveitadas para pôr em prática os objetivos institucionais.  

Baseada numa reforma administrativa e política, ao final de 1997 e início de 

1998, a UESB redimensionou objetivos e modificou a metodologia de planejamento da 

instituição. No início de 1998, os seminários de Planejamento Estratégico deram lugar à 

"Conferência de Busca do Futuro" e, a partir de meados daquele mesmo ano, aos 

seminários "Perspectivas e desafios" que buscaram "fazer um diagnóstico da situação da 

UESB, elaborando um documento orientador da política acadêmico-administrativa da 

universidade" (Projeto de Avaliação Institucional na UESB, 2001, p.7). 

Enquanto a UESB realizava avaliação pela via administrativa, utilizando-se de 

diferentes metodologias de planejamento institucional, no âmbito federal, consolidava-

se o sistema nacional de avaliação do ensino superior que se enraizava técnica e 

politicamente no interior das universidades. Ao final de 1999, seguindo as diretrizes da 

política do governo federal, o Conselho Estadual de Educação/Câmara de Educação 

Superior organizou as Normas Gerais para Avaliação de Ensino Superior do Estado da 

Bahia, estabelecendo o processo regular de avaliação, com resultados publicados como 

condição fundamental para que as instituições de educação superior se habilitassem a 

credenciamento, recredenciamento ou reconhecimento dos seus cursos.  

Mais uma vez, pressionada pelas normas estabelecidas pelo sistema de ensino 

durante o ano de 2000 e início de 2001, a UESB decidiu resgatar o Projeto de AI 

aprovado pelo PAIUB no ano de 1996 e, após discuti-lo, modificá-lo, ampliando o seu 

raio de ação, organizando uma nova versão a partir dos trabalhos realizados pela nova 

comissão de avaliação sob a coordenação da Assessoria Especial de Intercambio e 

Programas Estratégicos - ASSERE e da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD. 
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No final do segundo semestre de 2001, após apresentar e debater o Projeto de 

Avaliação da UESB em seminários organizados e realizados nos campi de Jequié, 

Itapetinga e Vitória da Conquista, e receber contribuições dos diferentes departamentos 

e colegiados da universidade, o projeto elaborado foi reavaliado e reelaborado à luz das 

críticas apresentadas. 

A então denominada Comissão de Avaliação Institucional Interna, CAVI, 

encontrava-se, no entanto, numa fase de renovação dos seus quadros com a 

incorporação de profissionais da área de humanas, em especial educação e ciências 

sociais e este novo quadro julgou o projeto que encontrou pronto inexequível por faltar-

lhe uma fundamentação teórica adequada ao acúmulo de conhecimentos sobre processos 

avaliativos nacionais e internacionais, conduzidos por inúmeras universidades no 

decorrer da década de noventa. Faltava-lhe também uma fundamentação metodológica 

que permitisse superar as ultrapassadas dicotomias paradigmáticas entre teoria e prática 

e entre quantitativo e qualitativo. 

Em reuniões posteriores, decidiu-se pela elaboração de um novo projeto, o qual 

foi assumido pela CAVI e apresentado à comunidade acadêmica em 2002. Entretanto, 

eventos do processo político institucional inviabilizaram, no decorrer deste ano, o 

prosseguimento do processo avaliativo. Assim, o projeto ficou arquivado até que as 

exigências do recredenciamento forçaram uma retomada dos trabalhos. Em dezembro 

de 2002, aprovou-se o texto do Projeto de Avaliação Institucional na UESB 

concomitante ao relatório de recredenciamento, no qual o projeto passou a figurar como 

um dos anexos centrais.  

Ao final do ano de 2005, uma nova comissão foi constituída, agora denominada 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), a qual se impôs como primeira tarefa a 

elaboração dos questionários para a avaliação interna. No exercício de 2006, o processo 

de auto-avaliação foi efetivamente iniciado, buscando-se neste momento, sensibilizar a 

comunidade acadêmica para participar de um ciclo de debates, sobre avaliação 

institucional na UESB, que ocorreu no mês de março e foi realizado nos três campi. 
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Concomitantemente, os questionários foram finalizados e ante a premência de iniciar 

efetivamente a avaliação, como exigência externa do MEC, procedeu-se à coleta de 

informações e avaliação junto aos segmentos de toda a comunidade acadêmica. 

Em uma população total de 7119 graduandos, obteve-se uma amostra com 2002 

(35,56%) participantes. A amostra colhida entre os professores perfez um total de 306 

participantes, 36,8 % do total de 831 professores. Entre os servidores técnico-

administrativos, obteve-se uma amostra de 244 participantes, 41,4% do total de 589 

deste segmento na UESB. 

Em relação à pós-graduação, foram entrevistados 46 alunos de três cursos stricto 

sensu, Mestrados de Agronomia, Química e Zootecnia e dois cursos lato sensu, 

Gerontologia e Geriatria; e A Construção do Conhecimento e o Ensino de Ciências, 

sendo 12 estudantes do Campus de Vitória da Conquista, 3 de Itapetinga e 31 de Jequié.  

No ano de 2008, a CPA apresentou os resultados da Auto-avaliação da UESB, 

em um relatório legitimando a avaliação naquele triênio. 

Agora é apresentado à comunidade o resultado da avaliação institucional 

realizada do triênio 2009 a 2011. Neste processo, cuja pesquisa e coleta de dados 

aconteceu entre os anos de 2011-2012, participaram 3.090 (três mil e noventa) 

respondentes ao todo: Professores – 306; Servidores técnico-administrativos – 244 e 

Estudantes – 2.540, (Sendo: 2.479 alunos de graduação; 45 alunos da pós-graduação e 

15 egressos – total 2.540 discentes). 

Neste ano de 2012, durante os meses de março à maio a CPA/UESB conduziu a 

fase diagnóstica do processo de auto-avaliação através da sensibilização da comunidade 

acadêmica para o emprego subseqüente dos instrumentos de auto-avaliação. Para tanto, 

foi realizado uma maciça campanha de divulgação do processo avaliativo, junto à 

comunidade acadêmica, utilizando-se para tal: cartazes, faixas, divulgação na página da 

Universidade, passagens nas salas de aulas dos diversos cursos da universidade nos três 

campi com distribuição de material e, participação em reuniões de Departamentos e 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 19 

Colegiados.   

Para a execução da avaliação disponibilizamos na página da UESB, no sítio 

http://www.uesb.br/cpa/, destinado exclusivamente para a CPA, no período de março de 

2011 a outubro de 2012, os questionários que seriam usados como instrumento de coleta 

de dados, dirigidos às distintas categorias da comunidade acadêmica, inclusive às Pró-

Reitorias, representando a administração central, além de diretores de Departamentos e 

Coordenadores de Colegiados. 

Estes questionários abrangeram aspectos relacionados à dinâmica dos cursos, 

desempenho dos docentes e discentes, da gestão e da infra-estrutura física da instituição, 

assim como da sua atuação na pesquisa e extensão, visando trazer subsídios que 

exprimam o perfil da UESB. 

Encontramos dificuldades neste período de respostas aos questionários para a 

efetivação da avaliação podemos citar: 1) conseguir sensibilizar a comunidade 

acadêmica, principalmente do corpo docente, para a importância da avaliação 

institucional; 2) estrutura multi-campi da instituição, exigindo uma grande mobilização 

para concretização desta avaliação; 3) pouca participação do representante discente e 

dos representantes da comunidade externa na comissão de avaliação; 4) dificuldade de 

reunir os membros da comissão, em virtude de outros compromissos assumidos, o que 

retardou o processo de avaliação e confecção do relatório e; 5) pouca participação dos 

órgãos colegiados da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uesb.br/cpa/
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INDICADORES DE ATUAÇÃO DA UESB NA GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

 

Ensino de Graduação 

 

A UESB procura articular organicamente as diferentes dimensões do processo 

ensino-aprendizagem através do desenvolvimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas no âmbito dos seus cursos, contribuindo para uma formação acadêmica 

dinâmica e de qualidade, fomentando ações e concepções pedagógicas 

interdisciplinares, com ênfase na formação de um profissional competente, crítico e 

atuante socialmente. 

 

Cursos de Graduação 

No ano de 2008, a Universidade ofereceu 36 cursos de graduação, distribuídos entre os 

três campi: 

Tabela 1. Cursos de Graduação oferecidos nos três campi: 2003-2012 

Campus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vitória da Conquista 14 17 17 17 17 17 

Jequié 09 11 12 12 12 13 

Itapetinga 03 06 06 06 06 06 

TOTAL 26 34 35 35 35 36 

       

Campus 2009 2010 2011 2012   

Vitória da Conquista 18 20 20 20   

Jequié 14 15 15 16   

Itapetinga 07 08 09 09   

TOTAL 39 43 44 45   

Fonte: PROGRAD. 
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Situação legal dos cursos de graduação 

 

Atualmente, apenas os cursos recém-criados ainda não passaram pelo processo 

de reconhecimento, estando em situação regular, conforme estabelece a legislação em 

vigor. Assim, dos atuais 36 cursos oferecidos, 27 são reconhecidos. 

 

Número de vagas 

A UESB ofereceu, em 2007, 1.665 vagas nos diversos cursos de graduação, 

sendo 875 vagas no Campus de Vitória da Conquista, 540 vagas no Campus de Jequié e 

250 vagas no Campus de Itapetinga. 

Tabela 2. Número de vagas oferecidas nos três campi: 2003-2012. 

Campus 2003 2004 2005 2006 2007 

Vitória da Conquista 800 830 875 875 875 

Jequié 450 490 540 540 540 

Itapetinga 180 230 250 250 250 

TOTAL 1.430 1.550 1.635 1.665 1.665 

      

Campus 2008 2009 2010 2011 2012 

Vitória da Conquista 685 960 1020 1.103   578 

Jequié 435 636 676    718   419 

Itapetinga 185 290 310     335   187 

TOTAL 1.305 1.886 2006 2.156 1.184 

Fonte: PROGRAD. 

 

Programa de Bolsa de Monitoria 

 

 O Programa de Bolsa de Monitoria da UESB atua junto aos diversos 

Departamentos Acadêmicos, sendo considerado um elemento importante para a 

melhoria da qualidade do ensino de Graduação, oportunizando aos discentes a iniciação 

em atividades de docência, possibilitando maior integração entre professores e alunos, e 

contribuindo na formação dos discentes. 
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Tabela 3. Quantidade de Bolsa de Monitoria: 2003 a 2006 e 2010. 

Ano Quantidade de bolsas Ano Quantidade de bolsas 

2003.I 67 + 6 voluntários 2005.I 116 + 11 voluntários 

2003.II 75 + 2 voluntários 2005.II 119 + 9 voluntários 

2004.I 103 + 7 voluntários 2006.I 125 + 10 voluntários 

2004.II 115 + 12 voluntários 2010.1 260 

Fonte: PROGRAD. 

 

Acesso ao Ensino Superior Concurso Vestibular 

 

 Verificamos o constante crescimento na procura pelos cursos de graduação 

oferecidos pela UESB, o que pode ser comprovado pelo número de candidatos inscritos 

para o Vestibular. Observamos que os candidatos de diversos estados, tais como Minas 

Gerais, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, têm 

procurado o ingresso nesta Instituição. 

 

Tabela 4. Número de Inscritos por campus: 2003-2012. 

Campus 2003 2004.1 2004.2 2005 2006 

Vitória da Conquista 10.767 10.826 3.310 10.852 10.257 

Jequié 6.405 6.999 1.031 5.796 5.628 

Itapetinga 1.831 1.677 319 1.427 1.289 

TOTAL 18.703 19.502 4.660 18.075 17.174 

      

Campus 2010.1 2010.2 2011.1 2011.2 2012 

Vitória da Conquista 
10163 4022 

8.081 5.479 6.724 

Jequié 
  4068 2645 

4.719 2.936 3.254 

Itapetinga 
  1053    649 

1.380    892 2.258 

TOTAL 15.284  7.322 14.180 9.307 11.929 

Fonte: PROGRAD. 
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Dada a atual política de oferta de novos cursos, oferecidos em diversas áreas de 

atuação profissional, a matrícula da Universidade tem crescido a cada ano, podendo ser 

verificado na tabela 5. 

 

Tabela 5 . Alunos Matriculados nos Cursos de Graduação por Campus: 2002-2012. 

Campus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010    2011.1   2012 

Vit. Conquista 3340 3440 3579 3600 3635 3730 3890 4039 4354    4.190      4.660 

Jequié 1882 1871 1910 1928 1968 2015 2151 2250 2427     2.534     2.780 

Itapetinga    641   709   784   832   865   911   954   981 1062     1.057     1.447 

Fonte: GA/ PROGRAD. 

 

Projeto Institucional de Formação de Professores 

 

 No ano de 2005, a Pró-Reitoria de Graduação da UESB concebeu uma nova 

arquitetura organizacional, implantando e implementando, entre outras ações, um novo 

setor responsável pelo planejamento, organização, controle e direção de Programas e 

Projetos de caráter especial temporário - a Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE.  

 Atualmente, entre os vários Projetos administrados por este setor, destacam-se o 

Programa Institucional de Formação para Professores (Redes Estadual e Municipal de 

Ensino) e os Cursos de Educação à Distância (Convênio UESB/UFRPE – Licenciatura 

em Física e UESB/UNB – Curso de Formação Continuada em Mídias na Educação). 

 A Secretaria de Educação da Bahia, ao firmar convênios, sob a interveniência do 

Instituto Anísio Teixeira - IAT, com as diversas Instituições Públicas de Ensino 

Superior do Estado, implantou, ainda no primeiro semestre do ano de 2004, nesta 

Universidade, a I Etapa do Programa de Formação para Professores da Rede Pública 

Estadual de Ensino, com os cursos de Letras e Matemática no Campus de Vitória da 
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Conquista e, no Campus de Jequié, os cursos de Letras, Matemática e Ciências 

Biológicas. 

Em sua Etapa II, operacionalizada no ano de 2005, este Programa contemplou a 

abertura do novo Curso de Letras com Inglês no Campus de Jequié, e mais uma turma 

do Curso de Ciências Biológicas em Vitória da Conquista. 

 Ainda neste mesmo ano, foram firmados convênios entre a UESB e as 

Prefeituras Municipais de Vitória da Conquista e Jequié, no intuito de habilitar 

professores em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Posteriormente, através da Coordenadoria de Projetos Especiais, a Pró-Reitoria 

de Graduação convergiu esforços no intuito de ampliar o seu Projeto de Formação para 

Professores, ofertando assim, em primeiro momento, 200 (duzentas) vagas no Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, na modalidade presencial Fora de Sede, em convênio 

com o Município de Poções (no ano de 2005) e 100 (cem) vagas em convênio com o 

Município de Itapetinga (no ano de 2006), sendo as aulas presenciais realizadas no 

Campus de Itapetinga. 

Tabela 6. Evolução no Quantitativo de Alunos matriculados no Programa de Formação para Professores 

da UESB – 2004 a 2012. 

Ano 
Alunos                                          Alunos                                          Alunos 

 Matriculados           Ano            Matriculados               Ano          Matriculados 

2004 302                            2007                  934                        2010                 934 

2005 643                            2008                  934                        2011                 934 

2006 899                            2009                  934                        2012                 934 

Obs: Em 2009.2 O Governo Estadual criou a Plataforma Freire em virtude do cancelamento dos 

convênios, inclusive da Formação de Professores. A partir desta data, passou a ser PAFOR. Após conlcuir 

uma turma, abre outra. Motivo este que os alunos matriculados permaneceram o mesmo entre 2007-2012. 

Fonte: Coordenadoria de Projetos Especiais –CPE. 
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Cursos de Educação à Distância 

 

Curso de Licenciatura em Física – Modalidade à Distância (Convênio 

UESB/UFRPE) 

 Este Curso está sendo oferecido mediante a Cooperação Técnico-Administrativa 

e Financeira entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Na modalidade de Ensino à 

Distância, tal Curso visa a formar o professor-educador e o pesquisador com 

conhecimento sólido na sua área específica e adequado à formação pedagógica, visando 

a prepará-lo para o trabalho na escola de Ensino Fundamental e Médio e para a 

investigação científica. 

 Atualmente, existem 90 (noventa) estudantes regularmente matriculados neste 

Curso (Figura 2), sendo todos estes professores em efetivo exercício docente nas Redes 

Municipais e/ou Estadual de Ensino. 

  

Figura 2: Alunos matriculados no curso de licenciatura em Física, modalidade à distância (Convênio 

UESB\UFRPE). 

 Fonte: Coordenadoria de Projetos Especiais, 2006. 
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Curso de Formação Continuada em Mídias na Educação – Modalidade à Distância 

(Convênio UESB/FADCT/UNB) 

 

 Este Curso será oferecido mediante a Cooperação Técnico-Administrativa e 

Financeira entre a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a 

Universidade de Brasília (UNB). Trata-se de um programa de formação continuada de 

professores cujo objetivo é proporcionar vivência pedagógica articulada nas diferentes 

mídias (TV e vídeo, rádio, informática e material impresso) e em suas linguagens 

específicas, permeada pela interatividade e pela experiência multimidiática, tanto do 

ponto de vista da leitura crítica quanto da capacidade de autoria e de estímulo à autoria 

dos alunos.  O programa será oferecido, inicialmente, em versão para a Web, no 

ambiente E-proinfo. 

 Inicialmente, a UESB vai implementar, através da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FADCT), ainda nesse ano de 2006, os 

módulos do Programa para os professores das redes estadual de educação pública, 

atendendo a um total de 700 profissionais na Bahia. 

 

Corpo Docente Permanente e Temporário 

 

A carreira docente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está 

regulamentada pela Lei nº. 8.352/02, decretos estaduais e normas internas da 

Universidade, fixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

O quadro de pessoal docente da UESB compreende professores integrantes da 

carreira do magistério (corpo docente permanente) e os temporários (substitutos e 

visitantes). 
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Tabela 7. Docente permanente e temporário no período letivo de 2007.1. 

Categoria 

Efetivos Reda 

Aux Ass Adj Tit Pl Total Visitante Substituto Total 

245 317 161 52 1 776 0 58 58 

Fonte: Prograd/Junho/2007 – Tabela editada pela CPA. 

 

Evolução no Quadro Permanente de Docentes: 2002-2012 

DEPT. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DCE 33 32 43 44 43 46 44 45 47 47 51 

DCN 25 27 46 58 68 77 80 85 105 107 123 

DCSA 52 52 67 74 74 76 74 74 78 76 78 

DEAS 11 11 11 12 11 12 12 13 13 13 13 

DELL 28 30 36 41 43 46 43 43 47 52 50 

DFCH 55 53 60 62 61 64 64 64 67 69 75 

DFZ 26 25 26 26 26 31 31 31 32 33 33 

DG 22 23 27 27 25 27 27 27 27 27 28 

DH 24 26 28 27 27 27 27 27 27 26 26 

DCB 43 45 49 52 52 52 51 56 64 70 72 

DCHL 50 48 61 68 70 69 67 70 73 81 79 

DQE 33 34 47 49 48 53 52 54 61 64 74 

DS 68 67 87 108 112 119 124 135 161 163 177 

DEBI 46 47 50 59 67 67 68 76 91 93 93 

DTRA 29 28 34 34 32 33 33 33 33 34 35 

Total 545 548 672 741 759 799 797 833 926 955 1007 

Fonte: GA/PROGRAD. 
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     Evolução no Quadro Temporário de Docentes: 2002 a 2012 

DEPT. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DCE 9 11 7 7 5 6 9 5 1 1 4 

DCN 5 8 4 5 2 3 12 10 25 25 6 

DCSA 17 26 12 6 5 4 7 5 3 3 10 

DEAS 2 2 1 1 1 1 3 1 0 1 1 

DELL 6 6 5 4 4 4 8 5 5 5 3 

DFCH 6 7 8 10 10 6 7 7 8 8 4 

DFZ 3 4 2 0 0 0 2 1 0 0 1 

DG 4 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 

DH 2 3 4 6 5 3 4 2 1 1 4 

DCB 6 5 5 7 7 5 10 8 6 7 1 

DCHL 9 10 6 6 7 7 8 6 5 5 9 

DQE 6 7 3 6 6 5 13 12 8 9 3 

DS 18 33 20 12 14 6 27 19 10 13 8 

DEBI 9 10 8 8 9 5 22 15 5 8 7 

DTRA 7 5 5 5 5 3 6 4 3 3 2 

Total 109 141 93 88 83 61 143 103 84 93 

 

68 

Fonte: GA/PROGRAD 

 
 

Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 

A Lei 5.382, de 02 de setembro de 2002, institui o plano de Carreira do 

Magistério Superior no âmbito do estado da Bahia. Dessa forma, os Departamentos 

distribuem as vagas conforme a especificidade da legislação: 20 (vinte) horas semanais, 

40 (quarenta) horas semanais e Dedicação Exclusiva (DE). 
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Tabela 8. Corpo docente por regime de trabalho. 

Categoria 

Efetivo Temporário 

DE 40h 20h Total 
Substituto Visitante  

Total 

 40h 20h Total DE 40h 20h Total 

483 242 51 776 58 0 58 0 0 0 0 58 

Fonte: Prograd/ Junho/2007– Tabela editada pela CPA. 

 

Qualificação do Corpo Docente 

 

A política de valorização docente é estabelecida em conformidade ao que 

estabelece o Plano de Cargos e Salários do Magistério Superior das Universidades 

Estaduais da Bahia – Lei 8.352/02. Promoção, progressão e outros incentivos 

constituem importante iniciativa quanto às ações de valorização docente, assegurando a 

melhoria do desempenho profissional e conseqüentemente a melhoria da qualidade do 

ensino. 

Tabela 09. Corpo docente por departamento e titulação. 

Departamento 

Categoria 

Efetivos Reda 

Total 

GERAL 

  

GRAD ESP MS DT PÓS-D TOTAL 

SUBSTITUTO 

GRAD ESP 

M

S 

D

T TOTAL 

DCE   5 32 7   44 2 3     5 49 

DCN   35 26 10   71   2     2 73 

DCSA 3 36 34 2   75   4     4 79 

DEAS   4 6 2   12     1   1 13 

DELL   8 21 16   45   1 1   2 47 

DFCH 1 15 33 13   62   4 1   5 67 

DFZ   1 10 17   28         0 28 

DG   6 18 3   27   3     3 30 

DH 2 2 18 5   27 1 2     3 30 

DCB   9 23 18 2 52 3 1 1   5 57 
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DCHL   31 31 5 1 68   6   1 7 75 

DQE   10 26 14   50 1 4     5 55 

DS 1 61 49 8   119 1 5 1   7 126 

DEBI 1 18 25 19   63 1 4 1   6 69 

DTRA   5 11 16 1 33     3   3 36 

TOTAL 8 246 363 155 4 776 9 39 9 1 58 834 

Fonte: GA/PROGRAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Diretrizes da Graduação 

 

As diretrizes adotadas ao ensino de graduação na UESB convergem na formação 

de profissionais nos vários ramos de conhecimento, voltados para uma atuação eficaz e 

crítica no mundo em mudanças. 

A qualidade de ensino não é pautada em uma formação tecnicista, mas voltada 

para a formação de um profissional comprometido com a utilização de conhecimentos 

para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Assim, a PROGRAD tem adotado uma política acadêmica visando à melhoria da 

qualidade do ensino nos cursos de graduação da UESB. 

Entre as ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação, podemos 

destacar: 

1. Consolidar o funcionamento dos cursos de graduação através de uma avaliação 

permanente e conjunta com os Colegiados e Departamentos, a fim de atualizar e 

adequar os currículos às novas realidades sociais, bem como ao que preconiza as 

diretrizes curriculares vigentes; 

2. Promover uma política de expansão do ensino de graduação com a criação de 

novos cursos; 
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3. Acompanhar os trabalhos relativos à Avaliação Institucional interna, a fim de 

diagnosticar as principais ações a serem desencadeadas, com vistas à sua 

articulação com a missão e finalidade da instituição; 

4. Fomentar a participação docente em cursos de metodologia, bem como na 

participação em seminários nacionais de diretrizes curriculares; 

5. Realizar ações no sentido de ampliar o quadro permanente do corpo docente; 

6. Executar seleção e concurso público, com vistas à contratação e nomeação de 

professores, respectivamente; 

7. Melhorar as condições das instalações físicas e dos laboratórios existentes; 

8. Promover encontros, feiras, jornadas e outros eventos, a fim de divulgar a 

UESB, bem como a sua interação com a comunidade; 

9. Propor a criação e ou readequação de resoluções de caráter acadêmico, relativas 

às normas de funcionamento dos cursos, instrumentalizando discentes e 

Colegiados acerca de procedimentos a serem adotados; 

10. Acompanhar os processos de reconhecimento e ou renovação de reconhecimento 

dos cursos de graduação da UESB. 

 

 

INDICADORES DE ATUAÇÃO DA UESB NA EXTENSÃO   

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
 

A extensão foi objetivo de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa 

e Extensão – PREPE no período de 1988 a 1997. A ela competia planejar, coordenar e 

supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Com o 

advento da Lei 7.176 de 10 de setembro de 1997, foi criada a Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários – PROEX, extinguindo-se a PREPE e redistribuindo as 
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responsabilidades da Pesquisa, Graduação e Extensão para as Pró-reitorias de Pesquisa e 

pós-Graduação, Graduação e Extensão e Assuntos Comunitários, respectivamente. 

 Ligada a PREPE e responsável pela organização, orientação e coordenação das 

atividades de extensão estava a Gerência de extensão e Assuntos Comunitários – 

GEAC, que deu origem, posteriormente à PROEX. 

  

A Extensão no período de 1991 – 1995 

 Na gestão do professor Pedro de Souza Gusmão, para o período de 1991-1995, a 

Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – PREPE teve como Pró-Reitora a 

professora Anate Charnet Gonçalves da Silva e a Gerência de Extensão e Assuntos 

Comunitários – GEAC esteve sobre a responsabilidade da Técnica Administrativa 

Milene de Cássia Silveira Gusmão. 

 Inicialmente, conforme “Relatório Quadriênio 1991-1995 da PREPE de abril de 

1995”, a UESB se empenhou em planejar ações objetivando implementar e integrar o 

ensino, a pesquisa e a extensão na UESB. Para tanto se fez uma avaliação geral, a fim 

de dar continuidade as atividades desenvolvidas que apresentavam resultados 

favoráveis. Os departamentos, os colegiados de cursos e os vários setores da 

universidade construíram na instalação processual de uma política acadêmica e 

institucional que estabeleceu metas, objetivos e prioridades que deveriam ser 

alcançadas. 

 A proposta da PREPE buscava a eficiência e a eficácia nas ações que seriam 

desenvolvidas, objetivando sistematizar e operacionalizar as seguintes políticas 

extensionistas: 

• Incentivo ao desenvolvimento de atividades de extensão contínua e de eventos; 

• Apoio às ações de desenvolvimento comunitário; 

• Desenvolvimento de ações culturais; 
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• Estimulo e apoio ao corpo discente, através de programas específicos de bolsas 

de monitoria, de extensão e iniciação cientifica. 

Com o objetivo de descentralizar as decisões no âmbito da PREPE foram criados 

e institucionalizados os comitês assessores que tendiam a legitimar e contemplar a 

competência técnica na análise dos projetos nas diversas áreas de conhecimento. 

Com o intuito de institucionalizar e normalizar a extensão, foi aprovada a 

resolução do CONSEPE 09/90, priorizando as ações de cunho contínuo. Esta estimulou 

o envio de projetos através de contratos com departamentos dos três campi, 

confeccionou formulários de projetos e relatórios, buscou a liberação de recursos 

materiais e apoio financeiro para execução das ações e a divulgação desses projetos. 

Em 1991, através da Subgerência de Assuntos Culturais – SASC – foi 

implantado o serviço do Museu Regional de Vitória da Conquista. Em 1992, o museu 

foi instalado no casarão de Dona Henriqueta Prates, situado na Praça Tancredo Neves, 

Nº 114, onde foram implantados os subprojetos de “Grupos de Arte”, “Museu vai à 

escola”, “Quartas Musicais” e “Conquista era assim”. 

Ainda em 1992, foram retomados os projetos Balcão de Emprego Temporário e 

o Programa de Bolsa de Extensão, bem como reelaborado o manual do aluno e aberto 

espaço para monitoria de eventos, atendendo a uma política voltada à comunidade 

estudantil implementada pela Subgerência de assuntos Estudantis – SAE. 

Também neste mesmo ano, foi criada a Coordenação de Prestação de Serviços – 

CPS, com a atribuição de acompanhar, viabilizar e registrar os convênios e contratos 

dos serviços prestados pela UESB. 

Em 1993, foi viabilizada a instalação dos espaços físicos próprios para a Creche 

e Escola Bem Querer, no Campus de Vitória da Conquista, nesta oportunidade foram 

firmadas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação para a implantação de 

projetos nos dois setores. 
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Em 1994, para atender a necessidade de viabilizar a infra-estrutura de projetos 

como PROLER, UNIVERSIDADE VIVA e PROANAGÉ, bem como acompanhar os 

programas e projetos institucionais, foi criada a Coordenação de Programas e Projetos – 

CPP. 

 Também em 1994, foi criada a Coordenação de Educação Física, Esporte e 

Recreação – CEFER com a finalidade de coordenar as atividades de educação física, 

esporte e recreação visando ao intercambio entre comunidades universitárias e regional. 

 

A Extensão no período de 1995-1997 

 Com a gestão do Professor Waldenor Alves Pereira Filho para o período de 1995 

a 1999, a Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão – PREPE passou a ter como Pró-

Reitor o Professor Lucas Batista Pereira e a Gerência de Extensão e Assuntos 

Comunitários – GEAC esteve sob a responsabilidade da Professora Rita de Cássia 

Mendes Pereira. 

 A GEAC encontrava-se organizada em quatro subgerências e três coordenações, 

sendo elas: Subgerência de Extensão, Subgerência de Ação Comunitária, Subgerência 

de Assuntos Estudantis, Subgerência de Assuntos Sócio-Culturais, Coordenação de 

Prestação de Serviços, Coordenação de Programas e Projetos e Coordenação de 

Educação Física, Esportes e Recreação. Conforme “Relatório Geral das atividades da 

GEAC de 1995-1997” a Gerência de Extensão e Assuntos Comunitários era auxiliada 

por um comitê de extensão ao qual era atribuída a responsabilidade da análise técnica e 

atribuições dos recursos financeiros aos diferentes projetos. 

 Em 1996, a PREPE elaborou, com o apoio da Assessoria de Planejamento um 

planejamento estratégico identificando a missão, os ambientes em que a Pró-Reitoria 

estava inserida, questões estratégicas que seriam desenvolvidas, bem como 

proporcionou a operacionalização deste planejamento. 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 35 

 A partir de junho de 1996, a Coordenação de Programas e Projetos além da 

Assessoria Técnica e Controle Financeiro dos então chamados Projetos Institucionais, 

que naquela época eram em número de oito, passaram a ser responsáveis pelos 

programas pedagógicos da Creche e Escolinha Bem Querer. A gerência entendia que 

era uma tarefa prioritária integrar as diversas ações diluídas nos três campi, que por falta 

de uma coordenação geral, se perdiam isoladas, muitas vezes repetitivas e para uma 

clientela não bem definida. Deveriam, assim, ser integradas em projetos institucionais. 

 Diversos profissionais e personalidades oriundas de várias partes do país, e do 

exterior, foram convidados a visitar a universidade, ministrando cursos, palestras e 

conferências através de projetos de extensão promovidos pela UESB. 

 Com o objetivo de captar, externamente, recursos financeiros para subsidiar os 

programas já existentes, em 1997 foi criada a Assessoria da PREPE. 

 Com o propósito de conceder maior autonomia na definição de objetivos e 

metas, e maior capacidade de gestão e capitação de recursos, em outubro de 1995, foi 

encaminhado para o CONSU, e aprovado, o projeto da criação da Diretoria do Museu 

Regional de Vitória da Conquista. 

 Em 18 de dezembro de 1995, foi instalado o Comitê de Cultura da UESB depois 

de uma consulta ampla aos diversos setores da universidade e de uma articulação com 

os diversos segmentos da comunidade, com a responsabilidade de assessorar a 

GEAC/SASC nos processos de análise técnica e atribuição de recursos para projetos de 

cultura. 

 Objetivando aprofundar as discussões teóricas sobre a extensão da GEAC e o 

Comitê de Extensão participaram de diversos encontros nacionais de extensão, e em 

1996 realizou-se o I Encontro Interno sobre Extensão e Prestação de Serviços que deu 

origem a diversos encaminhamentos como sugestões para reformulação das normas, 

trâmites necessários para realização das ações e papéis dos diversos segmentos (GEAC, 

Comitê e Câmara de Extensão) no julgamento e acompanhamento das atividades 
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extensionistas, bem como a necessidade de reformulação das normas internas de 

prestação de serviços e da criação da Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão da 

UESB, que entre suas finalidades teria a captação e administração de recursos oriundos 

da prestação de serviços. 

 Também em 1996, foi realizado um Seminário de Política Cultural com ampla 

participação da comunidade universitária, órgãos promotores e financiadores da 

comunidade em geral. Foram criados os Grupos de Arte da UESB, nos três campi 

chegando a funcionar um total de sete grupos. Também foi encaminhado edital para a 

Fundação Cultural do Estado da Bahia, propondo a instituição de um Prêmio Literário 

UESB. 

 Ainda em 1996, foi realizado o Fórum Empresarial de Incentivo a Cultura, em 

Vitória da Conquista e em Jequié, com o objetivo de divulgar entre empresários e 

artistas, as leis federais de incentivo à cultura. Como tarefas apontadas pelo Fórum, 

ficaram a confecção de cartilhas elucidativas sobre as leis federal e estadual de 

incentivo a cultura e a produção de um vídeo sobre a lei do mecenato, a ser distribuído 

às entidades empresariais da região. 

 Neste período, foram feitos exaustivos trabalhos de centralização das 

informações, cadastramento e incentivo à implantação de programas e projetos de 

prestação de serviços, que resultou na elaboração do Catálogo de Serviços da UESB. 

Foi encaminhado o Programa de Qualificação de Trabalhadores da Região do Sudoeste 

da Bahia marcando a inclusão da UESB no Programa Nacional de Qualificação de 

Trabalhadores do SETRAS. 

 As condições finais para estes dois anos de gestão, sob a responsabilidade da 

Professora Rita de Cássia Mendes, apontavam para sugestões no sentido de estabelecer 

prioridades para rearticular e incrementar os projetos existentes junto aos 

Departamentos, bem como fazer gestões junto aos setores administrativos para 

articulação de infra-estrutura mínima de modo garantir o pleno êxito das atividades. 
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Também argumentava sobre a incompatibilidade da CPP coordenar diversos projetos e 

fazer o acompanhamento pedagógico simultaneamente, sugerindo assim, a divisão dessa 

coordenação em duas, uma administrativa e uma pedagógica. 

 No tocante à relação da UESB com os discentes, sugeriu-se a realização de um 

seminário para tratar da política estudantil e de apoio ao discente que deveria ser 

adotada pela UESB. Quanto às distribuições das Subgerências de Ação Comunitária, 

que se limitavam à administração da Creche Bem Querer, a então Gerente de extensão 

entendia ser indispensável para as definições das metas e ações prioritárias da Creche 

Bem Querer a transformação daquele setor em órgão suplementar. 

A Extensão no período de 1998-2001 

 Com a publicação da Lei 7.176, que apresentava o indicativo de reestruturação 

das universidades baianas, foi adotado um novo modelo organizacional para as Pró-

Reitorias da UESB, assim co Conselho Universitário – CONSU através da resolução 

08/97 de 22/12/1997 cria a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – 

PROEX. 

 A Professora Éster Maria de Figueiredo Sousa passou a responder pela Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e a estrutura organizacional desta Pró-

Reitoria passou a ser composta pelos seguintes setores: 

Secretaria da Pró-Reitoria 

Gerência de Extensão e Assuntos Culturais, com os subsetores: 

Secretaria 

Subgerência de Extensão 

Coordenação de Prestação de Serviços 

Coordenação de Programas e Projetos 

Coordenação de Cultura de Vitória da Conquista 
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Coordenação de Cultura de Jequié 

Gerência de Assuntos Comunitários, com subsetores: 

Secretaria 

Subgerência de Assuntos Estudantis 

Subgerência de Ação Comunitária 

Para o desenvolvimento de atividades a Pró-Reitoria passou a contar com o 

apoio dos seguintes órgãos suplementares: 

Museu Regional de Vitória da Conquista, com os subsetores: 

Secretaria 

Coordenação de Pesquisa 

Coordenação Pedagógica 

Coordenação de Acervo e Memória (previsão de ser criado) 

Diretoria da Produtora Universitária de Vídeo, com subsetores: 

Secretaria 

Coordenação de Produção de vídeo 

Coordenação de Tecnologias Educacionais (previsão de ser criado) 

Diretoria de Creche (previsão de ser criado), com subsetores: 

Coordenação de Creche Vitória da Conquista 

Coordenação de Creche Jequié 

Conforme o documento “Conhecendo a UESB”, criado pela Pró-Reitoria de 

Administração e Recursos Humanos veiculada internamente em 1998, competia à Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários a responsabilidade pela 

superintendência, orientação e avaliação das atividades de extensão, cultura e prestação 
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de serviços da UESB. À Gerência de Assuntos Comunitários competia a 

responsabilidade do acompanhamento e apoio aos estudantes, tendo também a tarefa de 

coordenar, acompanhar, avaliar e orientar as tarefas da Escola do Bem Querer e das 

Creches da UESB. Aos órgãos suplementares, entendidos como órgãos de auxilio às 

atividades de extensão ligados diretamente à Pró-Reitoria de Extensão cabiam: ao 

Museu Regional ser responsável pela preservação das manifestações artístico-culturais 

da região sudoeste e a Produtora Universitária de Vídeo apoio às atividades acadêmicas 

e de divulgação através da linguagem vídeo gráfica. 

Conforme “Relatório Geral de Atividades UESB 1998”, produzido pela 

Assessoria Técnica de Finanças e Planejamento, naquele ano, deu-se início da 

consolidação das linhas extensionistas da UESB instituindo-se o programa de apoio à 

extensão continuada que se constituía numa chamada através de edital para 

apresentação de projetos conforme as áreas temáticas propostas pelo fórum de Pró-

Reitores de Extensão. 

Em agosto, foi inaugurado o Teatro Glauber Rocha que pretendia fortalecer as 

produções culturais e técnico-cientificas da extensão universitária. No plano 

administrativo, criou-se a Gerência de Assuntos Comunitários, responsável pelos 

programas institucionais da Escola e Creche Bem Querer e pelo programa de apoio aos 

estudantes. 

A área cultural promoveu algumas atividades que colocaram a UESB no cenário 

nacional como os espetáculos Cenas Brasileiras com o maestro João Omar e Elomar 

Figueira, o Concerto com o Pianista Ricardo Castro e o Lançamento do filme nacional 

Central do Brasil. 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento regional socializando e 

difundindo o conhecimento produzido na UESB, foi iniciado o Projeto Universidade 

Itinerante atingindo em torno de 15.000 pessoas em seu primeiro ano. 
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Em outubro de 1998, foi implantada a agenda cultural que consistia numa 

programação contínua com a apresentação de oitenta espetáculos no primeiro ano. 

Também foram feitas gestões junto às DIREC’s 20, 17 e 13, com o fim de viabilizar o 

segundo ano do Circuito Integrado de Musica – CIM que tinha como proposta revelar 

valores artísticos de escolas públicas. 

 A Pró-Reitoria investiu na publicação de vários cadernos e cartilhas, além do 

lançamento do Boletim Informativo PROEX, Agenda do Estudante, Revista do 

Estudante de Letras, Cadernos Literário Heléboro, o Selo Memória Conquistense, entre 

outros. 

Objetivando estimular a participação dos estudantes nos programas em 

atividades de extensão, foram destinados esforços e recursos que viabilizaram a 

participação de cerca de 520 alunos nas mais diversas ações, com destaque especial da 

UESB no Programa Universidade Solidária. 

No ano de 1999, constatou-se aumento das ações extensionistas em torno de 

35%. Os esforços foram direcionados para assegurar a manutenção das atividades que já 

haviam sido desenvolvidas e a ampliação das abrangências destas. Também neste ano, 

em parceria com o DCHL, sob a coordenação da PROEX, foi realizado o concurso 

público para Prefeitura Municipal de Jequié. Em conjunto com a Caixa Econômica 

Federal, foi implantado o programa de desenvolvimento Comunitário que beneficiou 

cerca de 18.500 mutuários da Caixa Econômica federal em oito municípios. 

Foi realizado um seminário de cultura onde foram apontadas as seguintes 

considerações: recomposição do Comete de Cultura, criação de uma Central de 

Memória, reavaliação da Agenda Cultural e proposição para criação do Centro 

Universitário de Cultura e Arte – CUCA. Também foi realizado neste ano o VI 

Congresso de Pesquisa e Extensão – CONPEX. Foram elaborados os boletins 3, 4 e 5 da 

extensão. 
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Neste ano, foi implantado o Programa de Apoio à Extensão, programa que 

envolvia SE, CPP, CPS com o objetivo de projetar atividades de extensão na UESB no 

cenário nacional. Com o apoio da PROEX/GEAC foi montada uma sala no Modulo 

Acadêmico para atendimento especial aos coordenadores do evento. 

Também, neste ano, entrou em vigor a resolução 05/2001 do CONSU, 

reformulando a Resolução anterior da Prestação de Serviços. 

Neste ano, a Coordenação de Esportes, ligada à Gerência de Ação Comunitária, 

se destacou na realização de atividades esportivas e recreativas de apoio a discentes, 

promovendo entre outras a 1ª Corrida Rústica da UESB, Clinica de Aperfeiçoamento 

em Natação e 1º Seminário de Desporto adaptado para deficientes, Caminhada do dia do 

funcionário publico, 2ª Caminhada e 2ª Corrida de Rua UESB/Corisco, torneios de 

futsal e oficinas diversas, realizando também através do Programa de Integração e 

Valorização do Discente o apoio a atletas que estiveram representando a UESB em 

diversas competições. 

Com o objetivo de transformar a Escola do Bem Querer em Escola-Laboratório, 

foi reformulado o Projeto Escola Experimental do Bem Querer, iniciando 

reestruturações metodológicas tendo em vista a atualizar seus objetivos e metas. 

 

A extensão no período de 2002 a 2010 

 

 O ano de 2002 foi atípico na Instituição, marcado por uma série de 

acontecimentos que levaram à antecipação das eleições para reitor, trazendo à 

Administração da UESB, o Professor Abel Rebolças São Jose e a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários, o Professor Paulo Sergio Cavalcanti Costa. 

 Foi montada uma nova estrutura organizacional que deu origem ao quadro que 

se encontra atualmente. A extensão passou por uma avaliação interna na perspectiva de 

redirecionar sua vocação e rever as responsabilidades acadêmicas, sociais e políticas da 
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Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários frente a população da região do 

sudoeste da Bahia. Inicialmente foi extinta a Gerência de Assuntos Comunitários 

ficando sob a responsabilidade da Gerência de Extensão e Assuntos Comunitários a 

Subgerência de Assuntos Estudantis e os assuntos administrativos da Escola e Creche 

Bem Querer, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria. Ainda, foi entendido pela GEAC 

que a Coordenação de Programas e Projetos deveria assumir a parte de encaminhamento 

das ações de todos os projetos e não somente da dos projetos institucionais, como era 

feito ate então, as atividades de Extensão foram redistribuídas entre a SE e a CPP. 

 Também com o intuito de reorganização foi promovido um seminário de 

extensão que contou com a boa parte da participação dos coordenadores de projetos. Na 

área cultural, foi convocada uma Comissão Pró-Comitê de Cultura, que articulou , em 

parceria com a GEAC, o “1º Seminário sobre Política Cultural da UESB” com o 

objetivo de levantar indicativos para a construção da política cultural da UESB. 

 Em janeiro de 2003, assumiu a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários o Professor Carlos Alberto Andrade Freitas, e em maio de 2004, 

reassumiu a Pró-Reitoria o Professor Paulo Sergio C. Costa, neste período a Gerência de 

Extensão e Assuntos Culturais passou pelo gerenciamento de quatro gestores, em 

períodos distintos, Professor Nivaldo V. Santana (junho/2002 a maio/2003), Professora 

Tiyoko Nair (maio/2003 a agosto/2003), Professor Otoniel M. Morais (agosto/2003 a 

outubro/2006) e Técnica-Administrativa Rossana Karla Dias Freitas.  

 A partir do ano de 2003, os recursos financeiros para os projetos de extensão 

passaram a ser distribuídos por editais, divididos em grandes áreas, conforme definição 

do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. 

 Nos meses de março e abril deste ano, foi elaborado pelos servidores da Pró-

Reitoria o Planejamento Estratégico de Extensão para o período de 2003 a 2007. 
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 Em abril e maio, foram firmados os contratos de cessão de uso de bens públicos 

do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima e do Centro Social Urbano Solange H. 

Franco, respectivamente, ficando sob a responsabilidade desta Pró-Reitoria. 

 A Pró-Reitoria implementou os projetos culturais “1º Festival UESB de Música” 

e “Sexta versos e prosas” com o objetivo de dinamizar e enriquecer o cenário cultural da 

região. 

 Foi implantada no Campus de Jequié a Gerência de Extensão, e no Campus de 

Vitória da Conquista é criado o setor de Elaboração de Projetos para captação de 

Recursos Externos. 

 Em maio de 2004, é reativada a Coordenação de Cultura, que estava inativa 

desde 2002. Com o objetivo de dinamizar a elaboração e a captação de recursos na área 

agronômica, foi implantada no setor de Elaboração de Projetos uma Coordenação de 

Projetos Agropecuários. 

 Em julho de 2004, foram colocados sob a responsabilidade da Pró-Reitoria os 

setores: Pro vídeo, Surte, Edições UESB e Digraf. Também este mês o Pró-Reitor 

solicitou a instalação de uma Comissão para Reestruturação Organizacional da Pró-

Reitoria. 

 No ano de 2005, a extensão, seguindo o compromisso institucional de estar em 

conformidade com o Plano Nacional de Extensão, a UESB deu prosseguimento ao 

incentivo do fazer extensionista, disponibilizando do recurso interno no valor de R$ 

440.000,00 (Quatrocentos e quarenta mil reais) e possibilitando a capitação de recurso 

na ordem de R$ 12.500,00,00 (Doze milhões e quinhentos mil reais). 

 A PROEX conseguiu viabilizar diversos projetos culturais, nos seus três campi, 

cumprindo de forma significativa os compromissos assumidos por esta instituição em 

diversas reuniões, encontros e seminários culturais com entidades afins, a exemplo dos 

Cursos de Extensão em Dança, Teatro, Capoeira e Canto Coral. 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 44 

 No período de 21/10 a 01 de novembro, foi realizado o 1º Festival UESB de 

Musica – Universitário, projeto destinado a toda comunidade acadêmica (estudantes, 

professores e técnicos). Um evento dividido em três etapas eliminatórias, sendo a 

primeira no Campus em Jequié, dia 21/10, fechando o CONPEX e as duas seguintes no 

Campus de Vitória da Conquista (26, 27/10), encerrando este grande evento com um 

final memorável no auditório do Teatro Glauber Rocha no dia 01/11 que contou com 

um publico recorde numa media de 3.500 espectadores nas quatro etapas, e a 

participação de grande parte da comunidade acadêmica e externa. O Festival habilitou 

os três primeiros colocados para as semifinais do II Festival Universitário da Bahia – 

UNIFEST, realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves em Salvador, e como 

resultado, dois de nossos candidatos chegaram a final, obtendo as colocações de 5º e 7º 

lugares. Um marco para a história da instituição. 

 Outro projeto cultural coroado de pleno êxito foi a Sexta, Versos e Prosas, um 

projeto aberto a toda comunidade regional, realizado todas as sextas-feiras, a partir das 

18h 30 min., no Foyer do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. 

 Música, teatro, dança, poesia, contos, causos e todas as formas de manifestação 

artística compõem este projeto que tem como principal objetivo oportunizar a livre 

expressão artística, a revelação e o resgate de talentosos expoentes culturais da região. 

O projeto foi realizado durante todo o ano de 2005 e contou com uma media de publico 

de 150 pessoas por evento. 

Foram criados em conjunto com o SURTE (Sistema UESB de Radio e Televisão 

Educativos) e ASCOM (Assessoria de Comunicação) os programas de radio UESB 

Rural e UESB Cultural, levando informação, cultura, lazer e entretenimento para toda 

comunidade de Vitória da Conquista, por meio de uma radio FM local, sempre aos 

sábados (das 07 às 08 horas) e domingos (das 11 às 12 horas) respectivamente, tendo 

como resposta uma grande audiência e muito sucesso. 
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No Teatro Glauber Rocha, este ano, foram realizados 198 eventos, com público 

médio de 59.000 pessoas, num misto de pautas destinadas a seminários, congressos, 

formaturas, shows musicais, espetáculos teatrais e de dança, capoeira, festival de 

musica, exposições de artes plásticas e etc. Enfim, foi um grande ano para nosso TGR. 

O Canto Coral da UESB, além das freqüentes apresentações em diversos eventos 

promovidos pela instituição e demais parceiros, fomentou, mais uma vez, a realização 

de mais uma etapa do tradicional Encontro de Corais, que reúne os principais corais da 

região, realizou a I Semana de Musica da UESB, levando ao Centro de Cultura um 

publico de médio de mais de 2.000 pessoas durante a realização do evento. Oficina de 

canto para crianças, adultos e terceira idade aconteceram este ano, que foi fechado com 

"chave de ouro" com o Projeto Musicalizar é Preciso, um encontro da música popular e 

erudita em nosso Centro de Cultura. O Canto Coral beneficiou este ano, mais de 200 

pessoas ligadas diretamente à instituição e uma infinidade da comunidade externa. 

No mês de novembro, realizamos o Festival de Musica da Bahia (III Festival 

UESB de Música – Edição Nacional), desta vez em sua terceira edição, mais estruturada 

com transmissão ao vivo para todo o estado pela TVE-BA, gravação de CD e DVD, 

também ao vivo e participação de concorrentes vindos de varias partes do território 

nacional. O Festival recebeu moção de aplausos na Câmara de Vereadores de Vitória da 

Conquista e foi considerado mais uma vez, pelo principal site do segmento na América 

Latina, como um dos maiores e melhores festivais do Brasil. A media de publico nas 

três etapas foi de 3.000 pessoas. 

O Projeto Janela Indiscreta, com projeção e comentários de filmes 

cinematográficos gratuitos para toda a comunidade local e acadêmica, já em seu XIII 

ano e atendendo a uma incalculável quantidade de pessoas da comunidade acadêmica, 

onde são realizadas sessões semanais, e demais comunidades da região. Trata-se de um 

grande e consagrado projeto. 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 46 

Neste ano, nós firmamos importante parceria coma Fundação Cultural do Estado 

e apoiamos diversos espetáculos nos segmentos de teatro, dança e exposição de artes em 

geral. Todos estes espetáculos fazem parte do Projeto Circuladô Cultural e levaram ao 

nosso Centro de Cultura mais de 9.000 espectadores durante o ano. 

No mais, vale ressaltar que todos os projetos de extensão e demais eventos 

realizados nesta universidade, durante o ano de 2005, contaram com o apoio cultural da 

Coordenação de Cultura/PROEX. 

O Museu Regional de Vitória da Conquista tem realizado diversos eventos entre 

lançamentos de livros, seminários, cursos, exposições de pintura, comemorações 

folclóricas e cívicas, pesquisas, mesas redondas e etc., possuindo um acervo de 366 

peças, 715 títulos impressos, totalizando 1.076 exemplares na Biblioteca, recebendo 

visitas monitoradas de 1.472 pessoas, visitas à Biblioteca de 2.627 pessoas e visitas ao 

Museu de 5.169 pessoas. 

O Programa de Apoio ao Discente – PAD foi incluído no Programa de gestão 

institucional como um dos treze objetivos gerais da UESB. As principais metas deste 

programa eram integrar os discentes no programa de extensão, pesquisa e cultura, 

proporcionar a vivencia universitária, recepcionar os calouros, promover a participação 

de alunos em eventos, integrar os estudantes no mercado de trabalho e promover 

atividades esportivas e de lazer. 

Também em 1999, a equipe da PROEX reuniu-se em diversas oportunidades 

para elaborar o documento Proposta de Ações e Metas a serem desenvolvidas para o 

período de 1999-2003 – Plano de Extensão, que veio a fazer parte do Plano de 

Atividades 1999-2000 da UESB. Este documento apresentava como metas para 

extensão os seguintes tópicos: 

• Construir coletivamente nova estratégia para a extensão universitária na UESB; 
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• Criar espaço físico e infra-estrutura para implantação de núcleos temáticos de 

extensão, pesquisa e ensino visando integrar as ações de extensão com a 

pesquisa e o ensino; 

• Estruturar um programa de qualificação e requalificação profissional; 

• Estruturar um programa de captação de recursos, prestação de serviços e 

consolidação de parcerias; 

• Implantar programa de avaliação qualitativa e quantitativa da extensão 

universitária; 

• Consolidar o programa de apoio ao discente; 

• Fortalecer as atividades artístico-culturais; 

•  Sistematizar um programa de publicação e divulgação das atividades 

extensionistas; 

• Desenvolver os programas institucionais em conjunto com os departamentos 

acadêmicos. 

Em 2000, foi realizado o V Congresso de Pesquisa e Extensão – CONPEX, que 

contou com a participação de cerca de 1.500 pessoas, neste ano foram desenvolvidos 

cerca de 130 programas e projetos atingindo um quantitativo de aproximadamente 

111.500 pessoas. 

A partir deste ano, o Centro de Aperfeiçoamento Profissional – CAP criado com 

o objetivo de fomentar a valorização e a qualificação de profissionais através de 

programas e projetos e responsável pelo desenvolvimento de grandes programas e 

projetos financiados por órgãos federais, que até então estava diretamente ligado à 

Reitoria da universidade, passou a estar sob a orientação da Pró-Reitoria de Extensão. 
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Em junho deste ano, o Pró-Reitor de Extensão da universidade, foi eleito 

presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitorias de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, para o biênio 2000/2001. 

No ano de 2001, foram realizadas 573 ações de extensão com destaque especial 

para os projetos: PROCIEMA, PROLER, GEP, UESB Itinerante, Agenda Cultural, 

Grupos de Arte e Museu Regional. Além dos programas desenvolvidos, a parceria da 

universidade com a Fundação Cultural do Estado, permitiu que fossem implantadas, no 

Centro de cultura, diversas ações que oportunizaram a comunidade a desenvolver suas 

habilidades artísticas e culturais em áreas como teatro, música, educação, palestras, 

simpósios, seminários, entre outros, possibilitando que 69.485 pessoas pudessem ter 

acesso a estas atividades.  

Propostas para 2007 

• Redefinição e redistribuição de responsabilidades na estrutura dos setores 

que gerenciam os projetos de extensão; 

• Implementar práticas de avaliação dos projetos de extensão vinculando-a 

à avaliação institucional; 

• Mobilizar-se internamente para oferecer condições à interlocução entre a 

comunidade interna e os agentes financiadores externos; 

• Estruturar subsetores para levantamento e assessoria quanto a captação 

de recursos externos; 

• Reformulação da Resolução que tratam de Extensão; 

• Implementar o sistema de informatização interno; 

• Acompanhar a realização dos serviços solicitados aos setores da UESB. 
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INDICADORES DE ATUAÇÃO DA UESB NA PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PPG 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG) é um órgão da Reitoria que 

tem por objetivo a definição, a coordenação e a execução das políticas de pesquisa, pós-

graduação e capacitação de docentes da UESB, executando as atividades e 

desenvolvendo as ações de acordo o organograma abaixo.  

 

Figura 3. Organograma da CPPG 

 
Fonte: PPG 
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Pesquisa 

Registramos, inicialmente, a informação de que as atividades no ano de 2007 

desenvolveram-se em um clima apropriadamente acadêmico/científico em que os 

argumentos, discussões e decisões foram decididos com auxílio da Câmara de Pesquisa 

e Pós-Graduação, assessorada pelos membros do Comitê de Pesquisa (Tabela 10) 

(resolução em fase de aprovação pelo Conselho Universitário) e membros do Comitê 

Interno de Iniciação cientifica (CIIC), regulamentado pela Resolução do CONSEPE no 

33/2006 – que fixa normas para o Programa de Iniciação Científica na UESB 

(PIC/UESB).  

 
Tabela 10. Membros do Comitê de Pesquisa da UESB no ano de 2007. 

Titular Titulação Deptº/Campus 

Elizane de Souza Teles Silva Esp.  GP / Presidente do Comitê 

Ricardo Jucá Chagas DSc. DCB/Jequié 

Edite Lago da Silva Sena DSc. DS/Jequié 

Luzia Aparecida Pando DSc. DQE/Jequié 

Lélea Amaral DSc. DCHL/Jequié 

Ramon Correia de Vasconcelos DSc. DFZ/VCA 

Márcio dos Santos Pedreira Dr. DTRA/Itapetinga 

Sem representação - DEBI/Itapetinga 

Andréa Braz da Costa Ms. DCSA/VCA 

Nirvana Ferraz Santos Sampaio DSc. DELL/VCA 

Ivanor Nunes de Oliveira DSc. DCE/VCA 

Meirilane Rodrigues Maia Ms. DG/VCA 

Cristiano Tagliaferre DSc. DEAS/VCA 

Raquel Pérez-Maluf DSc. DCN/VCA 

Reginaldo de Souza Silva DSc. DFC H/VCA 

Rosalvo Lemos Ms. DH/VCA 

   

Fonte: PPG 
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Registramos, ainda, que, de forma geral, foram reconhecidas transformações 

positivas na relação Órgãos de fomento/Comitê de Pesquisa e CIIC/ 

Docentes/Pesquisadores, com maior transparência nas ações, com aprovação de Projetos 

de Pesquisa, com valor total de R$ 340.000,00 e de bolsas de Iniciação cientifica 

disponíveis, e com publicação de editais específicos que podem proporcionar o 

acolhimento de projetos originados de diferentes áreas de conhecimento.  

Atualmente a UESB, de acordo com a sua capacidade instalada, pode considerar 

as áreas específicas abaixo como prioritárias, buscando se adequar também as 

necessidades da Região Sudoeste em que está inserida.  

 

Áreas consideradas prioritárias no desenvolvimento da Pesquisa da UESB 

• Produção Agropecuária Sustentável; 

• Produção de Ruminantes; 

• Engenharia de Processos de Alimentos; 

• Ciências Sociais (Geração Trabalho e Renda); 

• Agronegócio; 

• Semi-árido; 

• Educação; 

• Meio Ambiente; 

• Saúde; 

• Petróleo, Gás e Bioenergia; 

• Energias Alternativas.  

A UESB possui, atualmente, 429 projetos de pesquisa institucionais em andamento 

e 67 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 

(Tabela 3). A iniciação científica também é valorizada e apoiada pela Instituição, que 

possui 227 alunos bolsistas do programa FAPESB-PIBIC-CNPq-UESB (42 com bolsas 

do CNPq, 150 da FAPESB (IC e IC Jr) e 35 bolsas da UESB.  
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As bolsas foram distribuídas no ano de 2007 de acordo critérios estabelecidos pelo 

Comitê Interno de Iniciação Científica (CIIC), cujos membros participantes estão 

listados na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Membros do Comitê Interno de Iniciação Cientifica (CIIC) da UESB: 2007. 

Membros Departamento Área 

Cristiane Leal dos Santos - Coordenadora PPG 

Elizane de Souza Teles Silva - Vice-Coordenadora GP 

Aureliano José Vieira Pires DTRA Agrárias 

Paulo Luís Souza Carneiro DCB Biológicas 

Genebaldo Sales Nunes  DEBI Exatas e da Terra 

Renata Cristina Ferreira Bonomo DTRA Engenharia 

Adriana Maria de Abreu Barbosa DCHL Humanas 

Zenilda Nogueira Sales DS Saúde 

Sem representação no momento DCSA Sociais Aplicadas 

Vera Pacheco DELL Lingüística 

Fonte: GA/PROGRAD 

 A UESB conta com 67 grupos distribuídos nas áreas de conhecimento 

estabelecidas pelo CNPq.  

 

Tabela 12. Grupos de Pesquisa certificados pela UESB e cadastrados no CNPq. 

Área de Conhecimento Grupos de Pesquisa 

Ciências Agrárias 15 

Ciências Biológicas 09 

Ciências Humanas 15 

Ciências de Saúde 06 

Ciências Exatas e da Terra 14 
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Ciências Sociais e Aplicadas 03 

Lingüística, Letras e Artes 09 

TOTAL 71 

Fonte: PPG 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq 

passou em 2007 para 42. A UESB mantém, ainda, um Programa Interno de Bolsas de 

Iniciação Científica, que passou a contar, desde 2004, com 35 bolsas. A FAPESB/CNPq 

mantém uma cota de 100 bolsas IC e 50 IC JR (Tabela 13). As bolsas de Iniciação 

científica totalizaram, no ano de 2007, 227 bolsas (figura 4).  

Tabela 13. Quantitativo de Bolsas de Iniciação Científica oferecidas pelo Programa Interno da UESB e 

pelas Agências de Fomento (PIBIC/CNPq; FAPESB e UESB): 2000 - 2012    

Ano PIBIC / CNPq FAPESB UESB Total 

2000 25 0 34 59 

2001 25 0 34 59 

2002 22 0 34 59 

2003 22 47 30 99 

2004 22 50 35 107 

2005 32 95 (*) 35 162 

2006 32 150 (*) 35 217 

2007 42 150(*) 35 227 

2008 

2009 
47 

100 

100 

35 

60 

182 

220 

2010 72 143(*) 60 275 

2011 72 120 70 262 

2012 75 176 75 326 

(*) Neste quantitativo estão inclusas as IC Junior FAPESB. 

Fonte: PPG 
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Tabela 14. Distribuição das Bolsas de Iniciação Científica oferecidas pelo Programa Interno da UESB e 

pelas Agências de Fomento (PIBIC/CNPq; FAPESB e UESB) por área de conhecimento, a partir de 

2003. 

 

Área/Órgão PIBIC / CNPq FAPESB UESB TOTAL 

CA 30 115 31 176 

CB 58 77 32 167 

CET 24 57 15 96 

CH 03 26 21 50 

CS 06 21 10 37 

CSA - 01 01 02 

ENG 03 09 17 29 

LLA 13 24 23 60 

Fonte: PPG 

 

Figura 4. Valores Totais/Anuais da Evolução das Bolsas Iniciação Científica da UESB: 2002-2007. 

                  Fonte: PPG 

  

Para o fortalecimento e crescimento institucional, a UESB conta, além das 

bolsas de iniciação científica, com bolsas de apoio técnico, inovação tecnológica, 

recém-doutores, pós-doutores, produtividade de pesquisa, além das que refletem o 

avanço na qualificação docente, que são as de Mestrado e Doutorado.  (Tabelas 15 e 

16).   
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Tabela 15. Recursos Captados em Bolsa de Pesquisa Aprovadas em 2007. 

Tipo de Bolsa 
Órgão de 

Fomento 
Quantidade 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor 

Anual(R$) 

Iniciação Científica CNPq 42 12.600,00 151.200,00 

Iniciação Científica FAPESB 100 35.000,00 420.000,00 

Iniciação Científica Junior FAPESB 50 5.000,00 60.000,00 

Mestrado FAPESB 58 54.520,00 654.240,00 

Doutorado FAPESB 4 5.576,00 66.912,00 

AT2 FAPESB 1 960,00 11.520,00 

AT3 FAPESB 3 2.160,00 25.920,00 

ITC3 FAPESB 1 1.800,00 21.600,00 

Pós-Doutorado FAPESB 1 3.600,00 18.000,00 

PRODOC CAPES 1 3.300,00 23.100,00 

Pesquisador Visitante FAPESB 1 4.600,00 55.200,00 

Mestrado  CNPq 1 940,00 11.280,00 

TOTAL 262 130.056,00 1.497.372,00 

Fonte: PPG 

 

Através destas bolsas, a UESB captou, em 2007, R$ 1.497.372,00 em recurso 

humano investido na melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e 

extensão.  

Com o aumento da produção científica, a UESB passou a ter destaque junto ao 

CNPq, tendo 03 docentes como pesquisadores de produtividade científica (Tabela 16), 

que além de captarem recursos em investimento como bolsa de pesquisa, contribuem 

para uma análise positiva dos órgãos de fomentos, em relação à Universidade, em 

momentos de decisão de quanto deverá ser repassado para Instituição, em recursos, 

bolsas e outras vantagens.  

Como intuito de aumentar este número de docentes bolsistas CNPq e ciente de 

que o nível de produção cientifica influencia neste aumento, a PPG passou a apoiar os 
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docentes vinculados aos cursos de pós-graduação stricto sensu, já recomendados, na 

publicação científica em revistas e/ou periódicos internacionais, qualis A ou B, 

considerada pela área de interesse do Programa,  na CAPES.  

Tabela 16. Bolsas de Produtividade em Pesquisa CNPq.: 2005-2010. 

Área Nome Nível Vigência Situação 

Início Término 

Análise de Traços e 

Química Ambiental 

Valfredo Azevedo 

Lemos 

 

PQ-2 

 

01/03/2005 

 

29/02/2008 

Em folha de 

pagamento 

 

Nutrição e 

Alimentação Animal 

Fabiano Ferreira da 

Silva 
PQ-1D 

 

01/03/2007 

 

28/02/2010 

Em folha de 

pagamento 

 

Pastagem e 

Forragicultura 

Aureliano José 

Vieira Pires 
PQ-2 01/03/2006 28/02/2009 

Em folha de 

pagamento 

 

Fonte: PPG 

A Gerência de Pesquisa da UESB, em 2007, abraçou o conceito de projeto de 

pesquisa, tratando-o como toda proposta de atividade formulada com vista a produzir 

informações que complementam ou superam o conhecimento já produzido e que 

buscam a solução de um problema considerado de relevância social, sendo que esta 

atividade é o meio formal sistemático e intensivo, dirigido ao desenvolvimento de um 

corpo organizado de conhecimentos, já produzido ou em processo de construção.  

 Com capacidade instalada na Instituição, nas diferentes áreas do conhecimento, 

somado ao número de grupos de pesquisa (67) e programas de pós-graduação stricto 

sensu (05), a UESB têm captado recursos em agências fomentadoras de pesquisa de 

qualidade, como FINEP, CAPES, FAPESB e outras.  Com este recurso é possível 

melhorar a infra-estrutura dos laboratórios vinculados a graduação e pós-graduação, 

oferecendo, assim, um ensino de qualidade. Em 2007, a UESB captou cerca de 

R$623.185,16 (Tabela 17) além dos recursos captados em bolsas, R$ 1.497.372,00 

(Tabela 15).   
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Tabela 17. Recursos Captados em Projetos de Pesquisa Aprovados em 2007. 

Área Coordenador 
Órgão de 

Fomento 
Valor (R$) 

Educação Paulo M.M. Teixeira FAPESB 5.840,00 

Ciências Humanas Vitória C. C. Santos FAPESB 7.503,00 

Engenharias Luciano Brito Rodrigues FAPESB 5.600,00 

Agrárias Rosimira dos S. Amaral FAPESB 4.317,00 

Ciências Exatas e da Terra Creuza S. Silva FAPESB 4.997,00 

Agrárias Iolando Brito Fagundes FAPESB 3.200,00 

Ciências Humanas Mary Anne Assis L. de Oliveira FAPESB 3.400,00 

Agrárias Cristiane Leal dos Santos FAPESB 21.348,95 

Agrárias Joel Camilo de Souza Carneiro FAPESB 26.979,21 

Agrárias/Exatas e da Terra 

Fabiano Ferreira da Silva 

Valfredo Azevedo Lemos 

 

FINEP 528.000,00 

Agrárias Ívina Paula Almeida dos Santos CAPES 12.000,00 

  TOTAL 623.185,16 

Fonte: PPG 

 

Os projetos de pesquisa da UESB têm sido executados com apoio financeiro da 

SECTI, FAPESB, CNPq, FINEP, Banco do Nordeste, Petrobrás, EBDA de Itambé, 

Jequié, CENTRECAPRI, propriedades da região sudoeste, EMARC da cidade de 

Itapetinga, Escola Média de Agropecuária Regional da CEPLAC, além de parceiros, 

como algumas empresas privadas locais, que contribuem com a UESB na realização dos 

projetos.  

No Campus de Itapetinga, encontram-se em andamento 103 projetos de pesquisa, 

194 em Vitória da Conquista e 132 em Jequié, totalizando 429 projetos em andamento e 

cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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Com recurso destinado a pesquisa e por meio de Edital de financiamento, a UESB 

destinou R$ 340.000,00 para 64 projetos de pesquisa no ano de 2007, sendo 30 do 

Campus de Vitória da Conquista, 18 em Jequié e 16 em Itapetinga. Na figura 5, é 

possível verificar a distribuição dos projetos aprovados, em número/área de 

conhecimento. 

                 

Figura 5. Número de Projetos de Pesquisa aprovados com recurso interno, no ano                    

                                de 2007, por Campus da UESB. 
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                        Fonte: PPG 

 

 
Tabela 18. Projetos de Pesquisa Cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

homologados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CONSEPE. 

 

Área de Conhecimento 

Campus   

Total Vitória da 

Conquista 

Jequié Itapetinga 

Ciências Agrárias (CA) 

 
54 05 78 137 

Ciências Biológicas (CB) 39 50 08 97 

Ciências Exatas e da Terra (CET)  17 24 06 47 

Ciências Humanas (CH) 44 12 08 64 

Ciências Saúde (CS)  04 31 00 35 

Ciências Sociais Aplicadas (CSA)  07 00 00 07 

Lingüística, Letras e Artes (LLA)  29 10 00 39 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 59 

Engenharias (ENG)  00 00 03 03 

Total 194 132 103 429 

Fonte: PPG 

 

Tabela 19. Projetos de Pesquisa Cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e 

homologados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CONSEPE 2002-2012. 

Área de Conhecimento Ano  

Total 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ciências Agrárias (CA) 

 
13 26 36 72 62 56 265 

Ciências Biológicas (CB) 21 20 14 43 42 25 165 

Ciências Exatas e da Terra (CET)  14 13 11 26 22 16 102 

Ciências Humanas (CH) 12 17 09 28 34 17 117 

Ciências Saúde (CS)  - 04 04 23 10 16 57 

Ciências Sociais Aplicadas (CSA)  02 03 01 05 02 03 16 

Lingüística, Letras e Artes (LLA)  - 01 11 13 13 12 50 

Engenharias (ENG)  - 01 - - - 03 04 

Total 62 85 86 210 185 148 776 

 

Área de Conhecimento Ano  

Total 2008 2009 2010 2011 2012  

Ciências Agrárias (CA) 

 
53 58 69   36   39  255 

Ciências Biológicas (CB) 20 44 45   43   25  177 

Ciências Exatas e da Terra (CET)  28 18 25   14   22  107 

Ciências Humanas (CH) 24 34 43   30   39  170 

Ciências Saúde (CS)  13 17 25   24   22  101 

Ciências Sociais Aplicadas (CSA)  07 03 07   10   05  32 

Lingüística, Letras e Artes (LLA)  20 16 16   15   17  84 

Engenharias (ENG)  05 01 08   00   01  15 

Total 170 191 238 172 170     941 

Fonte: PPG 
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Figura 6 . Número de Projetos de Pesquisa aprovados com recurso interno, no ano de 2007 por área de 

conhecimento. 

 Fonte: PPG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

TOTAL CA CB CET CH CS CSA LLA

64

9
13

24

3 5
1

9No
de

 P
ro

je
to

s 
de

 P
es

qu
is

a

Áreas de Conhecimento

0

10

20

30

40

50

60

70

TOTAL CA CB CET CH CS CSA LLA

64

9
13

24

3 5
1

9No
de

 P
ro

je
to

s 
de

 P
es

qu
is

a

Áreas de Conhecimento



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 61 

Figura 7. Percentual dos Projetos de Pesquisa em andamento por área de conhecimento  e por Campus  

da UESB. 

 Fonte: PPG 

 

 

Pós-Graduação 

Em função dos resultados já alcançados, pode-se afirmar que a pós-graduação se 

constitui numa das realizações mais bem-sucedidas no conjunto do sistema de ensino da 

UESB. Deve-se ressaltar que o desenvolvimento não derivou de um processo 

espontâneo do aumento da pesquisa científica e do aperfeiçoamento da formação de 

quadros, mas foi produto de uma política de qualificação indutiva, em grande medida, 

concedida, conduzida e apoiada por outras Instituições de ensino e fomento.  

A Pós-Graduação da UESB compreende atividades de ensino e pesquisa, 

visando à capacitação de recursos humanos nas diversas áreas do conhecimento, para  

atuarem na docência, na pesquisa e no exercício profissional, capaz de contribuir para o 

processo de transformação da realidade nacional. 

O primeiro curso de pós-graduação stricto sensu da UESB foi criado em 2002 

com a implantação do programa de Agronomia. A partir de então, a pós-graduação 

atingiu acentuada expansão, com a criação de 05 programas. Atualmente, existe no 

sistema de pós-graduação da Instituição, a perspectiva de novos cursos a serem 

implantados, inclusive o primeiro Curso de Doutorado, que poderá ter sua primeira 

turma em 2008. Formando professores e pesquisadores ocorrem aumento da capacidade 

da UESB em relação à inclusão social, avançando para uma sociedade mais justa.  
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Faz-se necessário, a manutenção da qualidade dos cursos considerados bons e 

excelentes, mas faze-se necessário investimento para aqueles que necessitam atingir este 

nível de excelência, ou seja, consolidação e aperfeiçoamento dos cursos que apresentam 

problemas estruturais e/ou de produtividade.  

Em 2002, a UESB contava com 54 docentes com Doutorado e procurou avançar 

na qualificação docente atingindo número de 175 docentes titulados, em 2007 (Tabela 

20 e figura 8).  

Tabela 20.  Evolução do Quadro de docentes Mestres e Doutores da UESB – 2002-2012 

Ano  Mestres Doutores TOTAL 

2002 232 54 286 

2003 268 75 343 

2004 314 99 413 

2005 349 126 475 

2006 358 137 495 

2007 350 175 525 

2008 398 218 616 

2009 375 250 625 

2010 413 285 698 

2011                           418 342 760 

2012 416 386 802 

   

Fonte: PPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 63 

Figura 8. Valores Totais da Evolução do Quadro de Docentes Mestres e Doutores da UESB: 2002-2007. 

 

Fonte: PPG  

 

 
   Tabela 20. Titulação Docente no Ano de 2007. 

Titulação Docente UESB 

Doutores 175 

Mestres 350 

Especialistas 240 

Graduandos 8 

TOTAL 773 

 Fonte: PPG 

 

 Os esforços de qualificação do corpo docente e técnicos administrativos, 

realizados em 2007, por programas institucionais de capacitação foram, em termos 

relativos, o start para a mudança em expansão da UESB, que conta com 101 professores 

afastados para cursar Doutorado e 57 realizando Mestrado, além dos técnicos 

administrativos que também compreendem a importância da qualificação para o 

crescimento pessoal e institucional.  
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 No entanto, estes esforços continuam sendo realizados, mas ainda as restrições 

impostas à contratação de pessoal nas universidades mantêm fora do sistema de pós-

graduação um importante contingente qualificado, além da escassez de recursos, que 

tem caracterizado os setores da educação, ciência e tecnologia, bem como o crescimento 

da demanda de financiamentos em função da expansão da base científica alcançada nos 

últimos anos, geram problemas de adequação e equidade na distribuição de recursos.  

 Apesar do esforço realizado e do notável crescimento obtido pela UESB nos 

últimos anos, a população Uesbiana de cientistas é ainda insuficiente para atender às 

necessidades de desenvolvimento da sociedade regional e baiana, ou seja, a UESB 

necessita de investimentos, pois ainda, mesmo com números progressivos, tem uma 

pós-graduação que não conseguiu atender a sua própria demanda de pesquisadores e 

docentes-doutores, tornando o estado da Bahia internacionalmente competitiva.  

 
Tabela 21. Docentes e Servidores Técnicos Afastados para Cursar Pós-Graduação stricto sensu:2006-

2010. 

 Mestrado Doutorado 

 2006 2007 2006 2007 

Professores 42 57 115 101 

Técnicos 06 12   05    05 

Fonte: PPG 

 
Docentes 

Mestrado 

 

           Doutorado 

 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

31 27  114 102 102 

Técnicos afastados para Pós-Graduação 

Mestrado                                                                                                        Doutorado 

04 02 06    04    06  06 

Fonte: PPG 
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Curso de Pós-Graduação em Cooperação  

MINTER  

• Educação: UFBA /UESB : 20 docentes  

• Ciências Sociais: PUC-SP /UESB: 16 docentes e 04 técnicos administrativos  

COOPERAÇÃO ENTRE IES: para vagas específicas para docentes e técnicos 

administrativos. 

• Mestrado em Políticas Públicas: UNEB/UESB: 02 técnicos administrativos  

• Doutorado em Educação: UFRN/UESB: em 2006 foram aprovados 07 docentes; 

em 2007 aprovados 03 docentes; e para 2008 aguardamos 05 vagas específicas.  

• Doutorado em Ciência da Educação: Universidade de Lisboa: em 2007 

disponibilizadas 04 vagas especificas para docentes da UESB realizarem o 

Doutorado.  

Renorbio - Doutorado Em Rede Do Nordeste 

Área de Biotecnologia 

Ação do FOPROP - Fórum de Pró-Reitores 

www.renorbio.com.br  

Sede: UECE – Fortaleza   

Bahia: UESB, UNIFACS, UFBA e FIOCRUZ 

• Biotecnologia em Agropecuária 

• Biotecnologia em Recursos Naturais  

• Biotecnologia em Saúde 

• Biotecnologia Industrial  

 

http://www.renorbio.com.br/
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – CONVÊNIOS FIRMADOS 

• Universidade de Zaragoza 

• Universidade São Carlos da Guatemala 

• Universidade Bélgica (Liége e Gembloux) 

• Universidade de Évora  

• Universidade de Santiago de Compostela  

• Universidade de Barcelona 

Tabela 22. Curso de Pós-Graduação Stricto sensu recomendados pela CAPES.   

 Itapetinga Vitória da Conquista Jequié 

Total Stricto sensu 02 02 01 

Total Lato sensu 01 09 07 

Fonte: PPG 

 

Tabela 23. Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu já implantados e com previsão de implantação até 

2010.  

Curso Ano de Implantação 

Mestrado em Agronomia 2002 

Mestrado em Zootecnia 2003 

Mestrado em Química 2005 

Mestrado em Engenharia de Alimentos 2006 

Mestrado em Memória: Linguagem e Sociedade 2007 

Mestrado em Ciências Sociais (PUC-SP/UESB) 2007 

Mestrado em Educação (UFBA/UESB) 2007 

Mestrado em Produção Agropecuária Sustentável no Semi-árido 2008 

Doutorado em Zootecnia 2008 

Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento 2008 

Mestrado/Doutorado em Educação 2009 
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Doutorado em Química 2009 

Doutorado em Agronomia 2009 

Doutorado em Engenharia de Alimentos 2010 

Mestrado em Ciência da Computação 2010 

Fonte: PPG 

 

Tabela 24. Alunos Matriculados nos Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu já recomendados pela 

CAPES. 

Cursos de Pós-Graduação 

Implantados e Recomendados 

pela CAPES 

 

Ano de 

Implantação 

 

 

Nível 

 

 

Conceito pela 

CAPES 

 

Alunos 

matriculados 

Agronomia 2002 Mestrado  03 62 

Zootecnia 2003 Mestrado 04 30 

Química 2005 Mestrado 03 21 

Engenharia de Alimentos 2006 Mestrado 03 14 

Memória Linguagem e 

Sociedade 
2007 Mestrado 04 Em seleção 

Agronomia 2002 Mestrado  03 62 

Fonte: PPG 

No quadro atual do ensino de pós-graduação lato sensu, verifica-se a intenção de 

mudanças estruturais, ditas necessárias, em decorrência da sua expansão, que deverá 

continuar, e em face às novas demandas da sociedade, em termos de formação e 

aprofundamento permanentes. A especialização é um segmento importante da pós-

graduação, embora não seja objeto de acompanhamento sistemático.  

A UESB, por meio da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, aprovou, em 2007 

13 cursos de especialização distribuídos nos 03 campi, possuindo alunos de diferentes 

localidades da Região Sudoeste e circunvizinhas.  
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Tabela 25. Alunos Matriculados nos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu 

Especialização Alunos matriculados 

CAMPUS DE ITAPETINGA 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 32 

CAMPUS DE VITORIA DA CONQUISTA 

Analise do Espaço Geográfico 25 

Inglês como Língua Estrangeira 9 

Ciências Ambientais 29 

Educação, Cultura e Memória 38 

Linguagem, Pesquisa e Ensino 18 

CAMPUS DE JEQUIE 

Educação Matemática 30 

Antropologia em Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras 35 

Gerontologia e Geriatria 30 

Construção do Conhecimento e Ensino de Ciências 30 

Leitura 29 

Literatura Infanto-Juvenil 35 

Língua Portuguesa 25 

Fonte: PPG 

 

Objetivo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  

 

 

Fortalecer a base científica da UESB, inserida na Região Sudoeste da Bahia, 

através de uma maior descentralização de recurso para ciência e tecnologia, 

proporcionando implantação de Programas de Pós-Graduação próprios e de interesse 

regional, com o aumento significativo de docentes qualificados, por meio de uma 

política de qualificação docente e com apoio das IES já fortalecidas e de agências que 
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possam fomentar os projetos de pesquisa e bolsa de estudos aos docentes e técnicos 

administrativos.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA: GRADUANDOS 

Amostra: 2.479 respondentes. 

 

Face ao exposto na seção anterior, o período de sensibilização e coleta dos dados 

da Comissão aconteceu no final do ano de 2010 e no primeiro semestre de 2011, sendo 

ouvidos 2.479 alunos dos cursos de graduação dos três campi. Visando a fazer um 

relatório-diagnóstico embasado na vivência acadêmica possibilitada pela UESB, foram 

organizados instrumentos de avaliação dirigidos aos alunos matriculados nos cursos 

oferecidos nos três campi. Conforme demonstra a tabela a seguir (Tabela 26), a maioria 

dos cursos esteve representada. 

Tabela 26. Distribuição dos discentes segundo curso de graduação. 

Curso nº 

Administração 133 

Agronomia 151 

Artes Cênicas    9 

Biologia 240 

Ciências Contábeis   56 

Ciências da Computação    51 

Ciência Sociais      5 

Comunicação    36 

Direito   151 

Economia    81 

Educação Física    48 

Enfermagem    78 

Engenharia Ambiental    45 

Engenharia de Alimentos    63 

Engenharia Florestal    42 

Farmácia    60 
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Filosofia    19 

Física    50 

Fisioterapia    89 

Geografia 103 

História    84 

Letras 173 

Matemática 106 

Medicina    2 

Odontologia  74 

Pedagogia  255 

Química 170 

Sistema de Informação   34 

Zootecnia   68 

Sem informação     2 

Total 2479 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

A amostra realizada correspondeu a 23% dos alunos matriculados, sendo que 

destes um total de 2479 responderam ao questionário.  

Neste contingente, a população feminina correspondeu a 1310 (52,84%), 

enquanto a masculina 1169 (47,16%). A partir dos dados referentes à faixa etária dos 

entrevistados percebeu-se que um maior quantitativo era do grupo etário de 22 a 25 

anos, conforme demonstra a figura a seguir. 
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 Figura 9. Distribuição etária dos alunos da graduação que responderam ao 

questionário. 

 

            Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA. 

 Tabela 27. Distribuição etária da população nos três campi. 

Faixa etária n  

18 a 21 anos  715  

22 a 25 anos  948  

26 a 30 anos  476  

31 ou mais   340  

Total 2.479  

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Considerando a nacionalidade dos discentes percebeu-se que somente 03 não são 

brasileiros, sendo eles um Belga e dois Norte-americanos. Quando avaliado o estado de 

origem dos entrevistados percebeu-se que 2348 (94,72%) são do estado da Bahia, 41 

(1,65%) de São Paulo, 31 (1,25%) de Minas Gerais, 4 de Pernambuco, 4 de Sergipe, 2 

do Espírito Santo, 2 de Goiás, 2 da Paraíba, 2 do Paraná, 1 de Alagoas, 1 do Amazonas, 

1 do Ceará, 1 do Maranhão, 1 do Rio de Janeiro, 1 de Santa Catarina, sendo que 34 não 

informaram a naturalidade. 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 72 

Dos discentes que participaram da avaliação 2370 afirmaram não ser portador de 

necessidades especais enquanto 109 apresentam algum tipo de necessidade especial. 

Quanto ao perfil socioeconômico dos entrevistados verificou-se que 2204 

(88,90%) possuem renda pessoal de até 2 (dois) salários mínimos, 232 (9,36%) entre 2 

(dois) e 5 (cinco) salários mínimos, 33 (1,33%) entre 5 (cindo) e 10 (dez) salários 

mínimos, 9 (0,36%) entre 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos e 1 (0,04%) mais de 20 

salários mínimos. Considerando a renda familiar os valores obtidos foram 1249 

(50,38%) possuem renda pessoal de até 2 (dois) salários mínimos, 862 (34,77%) entre 2 

(dois) e 5 (cinco) salários mínimos, 284 (11,46%) entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários 

mínimos, 62 (2,50%) entre 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos e 22 (0,89%) mais de 

20 salários mínimos. 

      

 

Figura 10. Distribuição da amostra por renda pessoal e familiar. 

 
     Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

A figura 10 ilustra de uma forma geral o perfil socioeconômico dos alunos da 

UESB evidenciando claramente que parcela significativa destes já integra a categoria de 

Número 

de 

pessoas 
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trabalhadores e que são provavelmente oriundos da classe média, uma vez que a renda 

familiar está predominantemente entre 2 (dois) a 10 salários mínimos.   

No que diz respeito à procedência escolar, 62,6% obtiveram toda sua formação 

na rede pública de ensino, 17,5% mesclaram sua formação entre a rede de ensino 

pública e privada, enquanto apenas 19,9% tiveram formação integral no ensino privado. 

Esses dados demonstram que a UESB assegura um razoável acesso ao aluno oriundo do 

ensino público, contando com 80,1% de sua população que ao menos já passou pela 

rede pública de ensino, conforme demonstra a tabela a seguir: 

Tabela 28. Distribuição da amostra por tipo de escola cursada no ensino médio e Campus. 

Tipo escola cursada no ensino médio n % 

Escola pública 1551 62,5 

A maior parte em escola pública 181 7,3 

Escola particular 493 19,8 

A maior parte em escola particular 159 6,4 

Uma parte significativa em cada uma 95 3,8 

Total 2479 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Ao serem perguntados se o curso em que está matriculado é aquele que 

realmente desejava fazer verificou-se que 1873 (75,6%) informaram que sim , contudo 

destes 209 (8,4%) informaram que gostariam de cursá-lo em outra instituição. 

Contrariamente 606 (24,4%) informaram que não estão fazendo o curso que gostariam, 

sendo que estes estão distribuídos em três categorias a primeira comporta 131 (5,3%) 

discentes que optaram pelo curso em virtude da falta de concorrência, a segunda com 90 

(3,6%) por exigência da família ou do trabalho e a última com 385 (15,5%) por falta de 

opção. 

Quando questionados sobre o motivo principal que os levaram a buscar o ensino 

superior percebeu-se que variaram entre a busca da aquisição de conhecimentos 510 

(20,6%), a inserção no mercado de trabalho 910 (36,7%), e a afinidade e identificação 
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com a área de estudos 939 (37,9%), ascensão no emprego atual 60 (2,4%), realização 

pessoal 3 (0,1%) e outros motivos 57 (2,3%). Dos resultados encontrados não foi 

possível estabelecer uma relação entre os níveis de satisfação com a opção feita no 

vestibular e os motivos dessa escolha. 

Ao serem questionados sobre a expectativa profissional ao concluírem a 

graduação verificou-se que 1006 (40,6%) pretendem conseguir um bom emprego sendo 

que 740 (29,9%) na área de formação e 266 (10,7%) em qualquer área independente da 

formação obtida. Percebe-se também que mais da metade 1363 (55%) estudantes 

pensam em ingressar na pós-graduação para melhorar a qualificação ou ingressar na 

carreira acadêmica, 22 (0,9%) pretendem ingressar no serviço público por meio de 

concurso público, 54 (2,2%) não têm expectativa futura, 12 (0,5%) pretendem abrir o 

próprio negócio e 21 (0,8%) possuem outras pretensões. O que chamou a atenção nesta 

última categoria foi que 2 estudantes pretendem usar a formação para ajudar a 

comunidade, 1  fazer a diferença na educação pública e por último 1 que pensa em ter 

um emprego que atenda as necessidades pessoais mas com engajamento social na 

perspectiva da transformação. 

Ao serem questionados sobre as razões que os levaram à universidade, e a 

expectativa de realizar seus objetivos os resultados obtidos foram para 867 (35%) alta e 

que a proposta de capacitação da UESB atenderá aos objetivos deles; 1153 (46,5%) 

razoável, visto que identificaram restrições impostas pela capacitação acadêmica da 

UESB; 157 (6,3%) avaliam como baixa e que a proposta da UESB não atende aos 

objetivos desses alunos; 272 (11%) percebem como indiferente, por reconhecer que o 

esforço pessoal é mais importante que a instituição em que estuda e 30 (1,2%) 

apontaram outras opções de respostas entre as quais podemos destacar aquelas que 

contemplam mais de uma das alternativas apresentadas. 

A se perguntar se o discente sente-se preparado para acompanhar os conteúdos 

trabalhados nas disciplinas cursadas verificou-se que 628 (25,3%) responderam que 

sim, por julgarem que a formação obtida no ensino médio foi suficiente; 1413 (57%) 
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responderam que sim, contudo foi necessário empreender muito esforço pessoal; 233 

(9,4%) afirmaram que não, pois a formação obtida no ensino médio foi muito precária; 

174 (7%) informaram que não, visto que trabalham e não têm tempo de estudar o 

suficiente para acompanhar os conteúdos ministrados e 31(1,3%) apontaram outras 

opções de respostas entre as quais podemos destacar aquelas que contemplam mais de 

uma das alternativas apresentadas. 

A percepção dos discentes com relação ao principal problema da UESB, 

focaram sobre a qualificação profissional e o nível de compromisso dos professores 

com 340 (13,7%) indicações; a grade curricular dos cursos oferecidos correspondeu a 

434 (17,5%); a estrutura física e de laboratórios equivaleu a 346 (14%); a precariedade 

de condições que levam a greves de professores e funcionários, ocasionando freqüentes 

alterações no calendário letivo equivaleu a 1156 (46,6%) e; 203 (8,2%) apontaram 

outras opções de respostas. 

Os discentes que responderam ao questionário avaliaram o conjunto de 

instrumentos pedagógicos do curso ao qual estão vinculados verificando-se que para 

761 (30,7%) as aulas e estudos complementares propostos são mais importante para a 

sua formação; 741 (29,9%) apontaram os estágios; para 687 (27,7%) a iniciação 

científica através da participação em projetos de pesquisa;168 (6,8%) apontam a 

participação em palestras, seminários e outros eventos acadêmicos e 122 (4,9%) 

indicaram alternativas.  

Perguntou-se também que aspectos da estrutura pedagógica e curricular do curso 

deles deveria sofrer alterações com a finalidade de torná-lo melhor, 156 (6,3%) 

declararam que deveria haver redução do número de disciplinas e carga horária de 

aulas; 196 (7,9%) a redução do número de disciplinas com a ampliação da carga horária 

de aulas; 1619 (65,3%) sugerem a alteração das disciplinas, priorizando conteúdos de 

formação específica; para 289 (11,7%) a alteração de disciplinas, priorizando a 

abordagem de conteúdos de formação geral e; 219 (8,8%) indicaram outras respostas. 
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Solicitou-se também aos respondentes que avaliassem a atuação dos professores 

dos cursos ao quais estes alunos se encontram vinculados, quanto ao conhecimento na 

área em que atuam. Destes, 702 (28,3%) responderam que acham a atuação excelente e 

que os professores apresentam domínio em todos os temas abordados; 1366 (55,1%) 

acham a atuação boa, embora apresentem lacunas em alguns temas específicos; 289 

(11,7%) avaliam a atuação como regular, pois acham que os seus professores dominam 

parcialmente os temas abordados e necessitam atualizar-se em alguns conteúdos 

exigidos; apenas 37 (1,5%) entendem que a atuação é ruim. Para estes os docentes não 

dominam os conteúdos estabelecidos nas ementas das disciplinas e; 85 (3,4%) 

respondentes optaram por alternativas diversas. 

  De um modo geral, 505 (20,4%) discentes da amostra, avaliam a atuação dos 

professores da UESB no que se refere à dinâmica das aulas ministradas como excelente 

e com uma boa didática, utilizando os recursos adequadamente e estimulando a 

participação e reflexão dos alunos; 1210 (48,8%) como sendo boa, e com desenvoltura 

didática, entretanto estimula pouco a participação dos alunos na sala; 568 (22,9%) 

avaliam como regular, por possuírem uma didática razoável e não estimularem a 

participação dos alunos; 122 (4,9%) como ruim, pois não usam os recursos disponíveis 

para estimular os alunos e; 74 (3%) optaram por alternativas diversas. 

Foi solicitado aos respondentes que avaliassem o desempenho e o interesse dos 

professores na orientação a estágios supervisionados e/ou monografia de conclusão de 

curso. Obteve-se das respostas dadas que 515 (20,8%) acham que os seus professores 

estão sempre presentes e disponíveis para sanar as suas dúvidas; já 976 (39,4%), 

afirmam que os seus professores estão sempre presentes, mas o número de alunos e o 

tempo disponível os impede de realizar um atendimento adequado; para 544 (21,9%) os 

docentes estão sempre presentes, mas nem sempre disponíveis para ouvir e sanar as 

dúvidas dos alunos; enquanto 444 (17,9%) informaram que os seus professores estão 

muito pouco presentes e são por tanto, pouco disponíveis. 

Para 1029 (41,5%) discentes que participaram da avaliação a atuação dos 

funcionários da UESB é eficiente e que estes cumprem adequadamente as suas funções; 
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851 (34,3%) consideram que estes cumprem as funções pré-estabelecidas, mas deixam a 

desejar na maneira como se relacionam com o público; 506 (20,4%) a atuação é regular 

e que eles poderiam melhorar bastante; 71 (2,9%) informaram que os servidores não 

exercem de modo adequado as funções pré-estabelecidas e prestam um serviço de 

qualidade ruim e; 22 (0,9%) apresentaram outras respostas.  

Nesta etapa do processo de avaliação as perguntas 13, 14, 15 e 16 do 

questionário versam sobre biblioteca, laboratórios de ensino e de informática e recursos 

audiovisuais disponibilizados pela instituição. 

Para 375 (15,1%) alunos pesquisados os contatos mantidos até o momento com a 

biblioteca da UESB levaram-lhes a concluir que a biblioteca é boa e tem respondido 

satisfatoriamente às necessidades deles; 1284 (51,8%) avaliam que a biblioteca tem um 

bom espaço físico e boas instalações, mas o acervo tem um número reduzido de títulos; 

125 (5%) discentes entendem que a biblioteca é razoável. E que embora possua um 

acervo suficiente, a sua utilização é dificultada pelo horário restrito de atendimento ao 

público; 639 (25,8%) consideram o acervo disponível insuficiente para atender às 

necessidades e que o seu espaço físico e instalações não contemplam à demanda 

existente e; 56 (2,3%) informaram outras opções. 

No tocante aos laboratórios de ensino e de informática 349 (14,1%) discentes 

responderam que os laboratórios são bons e respondem às necessidades dos alunos; 747 

(30,1%) dos respondentes disseram que os laboratórios são poucos, entretanto, possuem 

equipamentos adequados; 380 (15,3%) discentes avaliaram que existem em um bom 

número, mas os equipamentos são inadequados para as necessidades do curso; e para 

779 (31,5%) estudantes informaram que os laboratórios são poucos, possuem 

equipamentos inadequados e em número insuficiente e; 224 (9%) dos alunos 

apresentaram outras opções de respostas. 

Quando os espaços avaliados foram os laboratórios de experimentos aplicados às 

respostas forma as seguintes: 295 (11,9%) dos alunos afirmaram que os laboratórios 

referidos são bons e respondem às necessidades dos alunos; 631 (25,4%) dos estudantes 

disseram que são poucos, entretanto, possuem equipamentos adequados; para 453 
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(18,3%) discentes informaram que existem em um bom número, mas os equipamentos 

são inadequados para as necessidades do curso; já para 858 (34,6%) dos estudantes 

garantiram que são poucos, possuem equipamentos inadequados e em número 

insuficiente; no entanto 242 (9,8%) deram outras respostas. 

Quanto aos recursos audiovisuais da UESB, 1246 (50,3%) estudantes 

responderam que a UESB tem bons equipamentos audiovisuais e em número adequado 

às necessidades dos cursos oferecidos; 869 (35,1%) discentes informaram que os 

recursos existentes na UESB são de boa qualidade, mas nem sempre estão disponíveis 

porque o número é reduzido; 214 (8,6%) dos alunos disseram que embora existam 

recursos suficientes, os serviços prestados pelo setor responsável dificultam a utilização; 

para 106 (4,2%) alunos garantem que os recursos existentes na UESB são precários e 

inadequados; 44 (1,8%) alunos deram outras respostas, mas dentre estas duas chamaram 

a atenção, uma por se referir à depredação dos equipamentos por parte de estudantes e a 

outra em relação ao sistema operacional Linux utilizado nos computadores da 

Instituição, que segundo alguns desses estudantes o sistema desconfigura arquivos e até 

apresentações em PowerPoint. 

O próximo item a ser discutido diz respeito à atuação da UESB junto à 

Comunidade nas ações de extensão. Para 596 (24,1%) discentes a UESB tem sim um 

bom número de projetos de grande importância para a comunidade da região; 865 

(34,9%) dos estudantes afirmaram que têm muitos projetos, mas de alcance restrito; 323 

(13%) alunos disseram que tem poucos projetos, mas que em seu conjunto têm um 

impacto importante para a comunidade; 600 (24,2%) dos alunos avaliaram que tem 

poucos projetos que apresentam um alcance de atuação muito limitado; e 95 (3,8%) 

estudantes apresentaram outras respostas.  

Dentre elas chamou a atenção que muitos alunos informam desconhecer a 

existência de projetos de extensão na Instituição. 

Com relação à assistência ao estudante de baixa renda, 173 (7%) estudantes 

acham que a UESB tem contemplado de maneira satisfatória às necessidades do 

estudante carente; 1090 (44%) alunos acham que assistência oferecida atende 
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parcialmente às necessidades e precisa aprimorar seus programas de incentivo e 

permanência nos cursos; 1032 (41,6%) discentes garantem que a UESB tem uma 

atuação precária que precisa ser ampliada; para 71 (2,9%) alunos a UESB não tem 

nenhum programa dirigido ao estudante carente; para 113 (4,5%) alunos informaram 

outras opções. Muitos informaram desconhecimento do programa de assistência 

estudantil. Chamou atenção o atraso no pagamento do auxílio, que chega a alcançar dois 

meses, bem como a necessidade de restaurante universitário. 

Quanto aos serviços prestados pelo setor de transporte da UESB, 203 (8,2%) 

estudantes consideram que são de excelente qualidade, pois a frota de veículos e o 

atendimento do seu corpo técnico atendem plenamente às necessidades; 1537 (62%) 

discentes acham que são de qualidade razoável, mas que a frota de veículos é reduzida, 

no entanto o corpo técnico é qualificado para atender as necessidades; 65 (2,6%) alunos 

acham que são de qualidade razoável que a frota de veículos é suficiente, mas o corpo 

técnico não é qualificado para atender as necessidades; 505 (20,4%) estudantes acham 

que os serviços são de qualidade ruim e que a frota de veículos é reduzida e o corpo 

técnico não é qualificado para atender as necessidades; 169 (6,8%) alunos deram outras 

respostas, dentre elas que não usam ou que não tiveram acesso ao transporte da UESB, 

porém uma delas aborda a necessidade de que os transportes da UESB ofereçam 

acessibilidade aos portadores de necessidade especiais. 

Foi solicitado aos discentes que apontassem necessidades que eles avaliam como 

prioritárias para a UESB, 199 (8%) estudantes apontaram residência universitária; 874 

(35,2%) discentes indicaram restaurante universitário; 811 (32,7%) disseram ser a 

ampliação do número de bolsas de iniciação científica e monitoria; 468 (18,9%) 

estudantes sugeriram a ampliação do programa de assistência ao aluno com a inclusão 

de serviços médico e odontológico; e, 127 (5,2%) apresentaram outras opções, dentre 

elas a melhoria da acessibilidade dos portadores de necessidade especiais; auxílio à mãe 

estudante; ampliação do acervo bibliográfico, dentre outras. 
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Com relação ao oferecimento de condições adequadas de acesso às instalações 

do curso, para o portador de necessidades especiais, 1476 (59,6%) estudantes afirmaram 

que sim e 1003 (40,4%) afirmaram que não. 

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA: EGRESSOS 

Amostra: 15 respondentes. 

 

Visando fazer um relatório-diagnóstico embasado na vivência acadêmica 

possibilitada pela UESB, foi também organizado um instrumento de avaliação dirigido 

aos alunos egressos dos cursos oferecidos nos três campi, desta universidade. Conforme 

demonstra a tabela a seguir (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Distribuição dos egressos segundo curso de graduação. 

Curso nº 

Administração 1 

Agronomia 2 

Economia 1 

Biologia 1 

Enfermagem 1 

Historia 1 

Letras 1 

Ciências 1 

Ciências da Computação 1 

Lic. Em Matemática com Enfoque em Informática 1 

Química 2 

Pedagogia 2 

Total 15 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Quando perguntados em que ano ingressou na UESB, obtivemos as seguintes 

respostas: 1989 (1); 1998 (1); 1999 (1); 2000 (1); 2001 (1); 2003 (2); 2004 (1); 2005 

(3); 2006 (4), perfazendo um total de 15 alunos. Com relação ao ano de conclusão as 
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respostas obtidas foram: 1994 (1); 2002 (1); 2004 (1); 2005 (1); 2006 (1); 2008 (3); 

2009 (2); 2010 (3); 2011 (2). 

Quando o interesse manifestado na avaliação recaiu sobre o perfil profissional, 

Foram utilizadas as perguntas a seguir, obtendo-se para cada uma delas as respectivas 

respostas: 

Além do curso realizado na UESB, você possui outro(s) Curso(s) de Graduação, 

os quinze egressos responderam que não. Para a segunda pergunta Você possui Curso 

de Pós-Graduação, cinco disseram que não e dez responderam que sim. A última 

pergunta desta seção foi, Qual o nível de Pós-Graduação, dez responderam 

especialização e cinco mestrado. 

O interesse agora recaiu sobre a atuação profissional destes egressos, nesta seção 

foram realizadas dezenove perguntas. A primeira pergunta foi sobre a atuação 

profissional, obtendo-se as seguintes respostas: dez são funcionários públicos; dois 

prestadores de serviço; um não atua; um é estudante e; um é aluno de doutorado. 

Quando se procurou saber quando iniciou a atuação desses egressos no mercado 

de trabalho, obtiveram-se os resultados seguintes: cinco informaram que já trabalhavam 

antes de ingressar na graduação na UESB; cinco disseram que começaram a trabalhar 

durante a vigência do curso de graduação; 2 passaram a trabalhar antes de ter três anos 

de formado e; três que só começaram a trabalhar após a conclusão da pós-graduação. 

Quanto ao ingresso no mercado de trabalho sete informaram que se ocorreu na 

área de qualificação do curso de graduação; um na área de qualificação do curso de pós-

graduação; três em área afim à graduação; três em área não correlacionada com a 

formação obtida na UESB e; um informou que não atua. 

No tocante ao ingresso no mercado de trabalho, dez consideraram que o curso de 

graduação escolhido foi fundamental para o ingresso e atuação profissional; um não 

considera que a graduação foi fundamental, mas facilitou o cesso profissional em área 

correlata; dois disseram que não contribuiu para o ingresso no mercado de trabalho, mas 
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foi fundamental para a atuação profissional deles hoje e; dois disseram que não 

contribuiu para o ingresso no mercado de trabalho e não facilitou a atuação profissional 

deles. Para dez deles a graduação promoveu a ascensão profissional e social deles; dois 

disseram que conseguiram apenas ascensão profissional, um apenas ascensão social; um 

que não promoveu ascensão social nem profissional e; um afirmou que teve ascensão 

cultural e social. 

Para nove deles a articulação no meio profissional foi facilitada pela formarão 

obtida na UESB; um afirma que a articulação foi facilitada pela grande aceitação dos 

graduados na UESB na área que eles atuam; quatro informaram que a formação obtida 

na UESB contribui para as suas articulações, mas que não favoreceu esta articulação e; 

um afirmou que a graduação obtida na UESB não promoveu, nem facilitou a sua 

articulação no meio profissional. 

Quanto a sua contribuição profissional desse egresso na área de atuação cinco 

deles consideram excelente, pois sua atuação é efetiva, reconhecida e valorizada no 

ambiente profissional; seis a consideram boa, mas embora contribua efetivamente na 

sua área profissional, a sua capacidade não é aproveitada integralmente; três a 

consideram ruim, já que não contribuiu na sua área de formação profissional porque 

atua em área não relacionada; e um não atua. 

Ainda no tocante ao mercado de trabalho cinco deles acham que existe grande 

carência de profissionais a formação acadêmica deles; quatro acham que embora 

existam muitos profissionais com formação deles, o mercado de trabalho ainda requer 

um número maior de graduados na área; dois acham que existem muitos profissionais 

atuando na área de formação deles apenas em algumas regiões do país e em grandes 

centros urbanos; três acham que existe um excessivo número de profissionais com a 

mesma formação acadêmica deles e um acha que o mercado de trabalho é restrito. 

Foram ainda questionados a respeito da importância da pós-graduação para sua 

atuação profissional, sendo que dez acharam imprescindível; quatro acham muito 

importante e um acha que é importante. Dois egressos acham que para um bom 
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desempenho profissional a graduação deve priorizar o domínio de conteúdos 

específicos; oito a capacidade de relacionar a teoria com a prática; um a busca de 

informações contextualizadas e atualizadas, três a articulação entre conteúdos 

específicos e temas correlacionados e um aborda outra questão. 

Com relação ainda ao desempenho profissional, cinco egressos acham que a 

maior contribuição do curso de graduação esta relacionada ao domínio de conteúdos 

específicos; quatro ao aprofundamento teórico obtido; um a capacitação na área 

específica de atuação; quatro a relação estabelecida entre a teoria e a prática nas 

disciplinas cursadas e um a nenhuma destas alternativas. Para um dos egressos a maior 

deficiência apresentada pelo seu curso de graduação esteva relacionada com a falta de 

domínio de conteúdos básicos pelos professores; para dois deles a falta de embasamento 

e aprofundamento teórico; três acham que é a falta de capacitação técnica na prática 

pedagógica pelos professores; sete indicam a falta de articulação entre a teoria e a 

prática e dois não apresentaram nenhuma das alternativas citadas. 

Com relação à estrutura pedagógica do seu curso de graduação na UESB, sete 

informaram que atendeu parcialmente às necessidades para uma formação adequada. 

Embora exista equilíbrio entre as disciplinas oferecidas, a grade curricular era muito 

extensa para o tempo previsto para conclusão do curso; três informaram que atendeu 

precariamente às necessidades para uma formação adequada. A grade curricular era 

extensa, e a distribuição das disciplinas não observava os pré-requisitos necessários para 

a integralização de conteúdos necessários para uma formação adequada; três disseram 

que não atendeu às necessidades para uma formação adequada. Não existiu equilíbrio 

entre disciplinas de formação geral e formação específica na proposta curricular do 

curso, e a grade era excessivamente extensa e dois informaram outras respostas. 

Com relação a participação em atividades acadêmicas complementares durante a 

realização do curso, somente cinco não participaram desse tipo de atividade. Dos que 

participaram quatro foram em monitoria, pesquisa, extensão e eventos em outras 

instituições; dois participaram de monitoria, pesquisa e eventos em outras instituições; 

três participaram apenas de monitoria e um apenas de atividade de extensão. 
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O principal motivo que os levou a participarem de outras atividades acadêmicas 

durante a graduação para oito deles foi por interesse pessoal; quatro disseram que foi 

através de estímulo de professores; um por estímulo de colegas; um por consequência 

de programas de bolsa oferecidos pela UESB e um informou que não teve interesse em 

fazer. 

As dificuldades encontradas por eles para participarem de outras atividades 

acadêmicas relacionaram-se para nove deles a falta de tempo; para um a falta de 

interesse pessoal; para dois a falta de oportunidades; para um a falta de recursos 

financeiros; um não respondeu e o outro que não teve interesse em fazer tal atividade. 

Com relação as expectativas atendidas pelo curso de graduação concluído na 

UESB, dois informaram que suas expectativas foram atendidas plenamente; 10 

parcialmente , correspondeu às suas expectativas; um que atendeu apenas sob a 

perspectiva de obter um título; um disse que não atendeu as expectativas e um informou 

que poderia ter sido atendida. 

 Quando foram questionados se recomendariam o curso que freqüentou a um 

amigo ou familiar quatorze disseram que sim e um informou que não. 

Foi solicitado aos egressos que avaliassem o curso que concluíram e a 

universidade atribuindo notas de 1 a 5, sendo 1 o valor mínimo e 5 o máximo, para cada 

uma das questões a seguir: 

1. Quanto ao fluxo de comunicação da universidade com a comunidade em que você 

está inserida seis egressos atribuíram nota dois, seis atribuíram nota 3 e três atribuíram 

nota quatro. 

2. Quanto às formas de socialização do conhecimento produzido na universidade para a 

comunidade os resultados obtidos foram cinco egressos atribuíram nota dois, oito 

atribuíram nota três e dois nota quatro. 

3. No tocante a qualidade dos serviços prestados pela universidade, um egresso atribuiu 

nota um e um nota dois; oito atribuíram nota três; três deram nota quatro e dois nota 

cinco. 
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4. Quanto à importância da atuação da UESB para a comunidade dois egressos 

atribuíram nota um e dois nota dois; um atribuiu nota três, cinco atribuíram nota quatro 

e cinco nota cinco. 

5. Para o grau de satisfação da comunidade com a atuação da UESB as notas atribuídas 

foram: duas notas dois, seis notas três, quatro notas quatro; um nota cinco e; dois 

egressos não atribuíram nota.  

6. Com relação ao impacto da produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural no 

desenvolvimento regional dois egressos atribuíram nota um e dois nota dois; seis deram 

nota três e cinco nota quatro. 

7. Ao avaliarem o curso de graduação realizado dois deram nota um, um deu nota dois; 

seis deram nota três e seis nota quatro. 

8. Aqueles que fizeram também pós-graduação na UESB a avaliaram da seguinte 

maneira, dois atribuíram nota três ao curso realizado; seis atribuíram nota quatro, um 

nota cinco e seis não responderam. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA: DOCENTES 

Amostra: 306 respondentes. 

 

A Comissão Própria de Avaliação Institucional – UESB, visando a cumprir seu 

papel de coordenar os processos internos de avaliação institucional, sistematizar e 

prestar informações ao INEP efetivou um trabalho de coleta de dados com a 

comunidade acadêmica (graduandos, pós-graduandos, docentes e técnico-

administrativos), e, apresenta o relatório dos dados coletados entre os docentes dessa 

Instituição. 

Foram aplicados 306 questionários, 147 no Campus de Vitória da Conquista 

(48%), 116 no Campus Jequié (37,9%) e 43 no Campus de Itapetinga (14,1%); 
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distribuição semelhante a do quadro de professores lecionando em cada um dos três 

campi.  

Tabela 46. Distribuição da amostra por Campus. 

Campus Nº de professores Porcentagem 

Vitória da Conquista 147 48,0 

Jequié 116 37,9 

Itapetinga 43 14,1 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Buscou-se uma ampla distribuição entre os diversos departamentos, assim foram 

consultados em Vitória da Conquista: 18 professores no Departamento de Ciências 

Naturais (DCN); 26 no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA); 5 no 

Departamento de Engenharia Agrícolas e Solos (DEAS); 14 no Departamento de 

Língua e Literatura (DELL); 11 no Departamento de Fitotecnia e Zootecnia (DFZ); 13 

no Departamento de Geografia (DG); 20 no Departamento de Ciências Exatas (DCE); 

27 no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH) e 13 no Departamento 

de História (DH). Em Jequié: 26 professores no Departamento de Ciências Biológicas 

(DCB); 26 no Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL); 25 no 

Departamento de Química e Exatas (DQE); 39 no Departamento de Saúde (DS). E, em 

Itapetinga: 15 professores no Departamento de Tecnologia Rural e Animal (DTRA) 15 

e 28 no Departamento de Estudos Básicos e Instrumentais (DEBI), (ver tabela 47, 

abaixo). 

Tabela 47. Distribuição da amostra por departamento e Campus. 

Departamento onde 

está lotado 

Campus Total UESB 

Vitória da 

Conquista Jequié 

Itapetin

ga 

Nº de 

professores Porcentagem 

DCN 18 0 0 18 5,9 

DCSA 26 0 0 26 8,5 

DEAS 5 0 0 5 1,6 

DELL 14 0 0 14 4,6 

DFZ 11 0 0 11 3,6 
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DG 13 0 0 13 4,2 

DCE 20 0 0 20 6,5 

DCB 0 26 0 26 8,5 

DCHL 0 26 0 26 8,5 

DQE 0 25 0 25 8,2 

DS 0 39 0 39 12,7 

DTRA 0 0 15 15 4,9 

DEBI 0 0 28 28 9,2 

DFCH 27 0 0 27 8,8 

DH 13 0 0 13 4,2 

Total 147 116 43 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Nessa distribuição, o que se pôde constatar foi a pouca participação, na pesquisa, 

de professores de departamentos grandes como, por exemplo, o DFCH no Campus de 

Vitória da Conquista e o DS no Campus de Jequié, cujas consultas não alcançaram nem 

50% do quadro docente, para o primeiro departamento, e no caso do DS as consultas 

não alcançaram 40% do corpo docente deste departamento. Assim, os departamentos 

que possuem menor quantitativo de docentes tiveram uma cobertura mais ampla. Como 

a distribuição da população consultada não foi equânime, nos departamentos a UESB, 

isso provoca uma distribuição não normal da população consultada em relação à 

população real. 

 

Estado Civil 

 

No que diz respeito ao estado civil 172 (56,2%) são casados, 93 solteiros (30,4) 

e 22 (7,2%) desquitados.  

 

Formação Acadêmica e Área do conhecimento 

 

A distribuição não corresponde à população real também quanto à formação dos 

que foram consultados em comparação com a formação do quadro de professores. 
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Tais descompassos devem ser compreendidos no sentido mesmo da avaliação 

enquanto um processo social que é a um só tempo de pesquisa, pedagógico e político 

(CAVI, 2002). Assim, a representatividade na avaliação entre diferentes campi, 

departamentos, cursos e áreas de atuação dependerá sempre do engajamento, dos 

diferentes sentimentos de pertença encontrados no quadro de professores. 

Tabela 48. Distribuição da amostra por departamento. 

Departamento onde está lotado Total Departamento onde está lotado Total 

DCN 18 DCHL 26 

DCSA 26 DQE 25 

DEAS 5 DS 39 

DELL 14 DTRA 15 

DFZ 11 DEBI 28 

DG 13 DFCH 27 

DCE 20 DH 13 

DCB 26   

 Total  306 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Os docentes segundo a sua formação acadêmica, de acordo com a classificação 

do CNPq, nas respectivas áreas do conhecimento: 

1. Ciências Agrárias 

Engenheiro Agrônomo    19 professores 

Zootecnia     8 professores 

Veterinária      7 professores 

Engenharia de Alimentos                   6 professores 

 

2.  Ciências Biológicas 

2.1. Ciências Biológicas              31 professores 

 

3. Lingüística, Letras e Artes 

 3.1. Letras                 26 professores 

 

4. Ciências Exatas e da Terra 

 4.1. Química               15 professores 

 4.2. Matemática               12 professores 

 4.3. Física      4 professores 

 4.4. Geologia    3 professores 

 4.5. Ciência da Computação  3 professores 
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5. Ciências da Saúde 

 5.1. Enfermagem    14 professores 

 5.2. Fisioterapia    13 professores 

 5.3. Educação Física     8 professores 

 5.4. Medicina      6 professores 

 5.5. Farmacêutico Bioquímico    2 professores 

 5.6. Odontologia      2 professores 

 

6. Ciências Humanas 

 6.1. Geografia    13 professores 

 6.2. História    12 professores 

 6.3. Filosofia      7 professores 

 6.4. Ciências Sociais     6 professores 

 6.5. Sociologia      3 professores 

 6.6. Psicologia      1 professor 

 6.7. Pedagogia                 18 professores 

 

7. Ciências Sociais Aplicadas 

7.1. Administração     9 professores 

7.2. Ciências Contábeis     6 professores 

7.3. Economia      5 professores 

7.4 Comunicação      4 professores 

7.5. Direito      3 professores 

7.6. Jornalismo       2 professores 

7.7. Arquitetura      1 professor 

 

8. Engenharias 

 8.1. Engenharia Civil      5 professores 

 

9. Não respondeu e Especialistas 

  9.1. Não respondeu     28 professores 

  9.2. Especialista      4 professores 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA. 

 

Admissão e Tempo de magistério na UESB 

Conforme se pode observar na Tabela 49, a seguir, em sete anos, de 2000 a 

2006, houve uma renovação e um aumento de 33,62% no número de docentes na UESB 

(que passou de 116 para 155 professores), muito maior que nos 23 anos anteriores (1977 

a 1999). Contudo, os anos de maior admissão de docentes na UESB foram os de 2004 e 

2005 (18,6% e 11,8%, respectivamente) e o menor 2002 (2,3%). 
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Esse aumento no corpo docente está associado a alguns fatores: o surgimento de 

cursos novos na Universidade em virtude de atender “as novas necessidades de 

demandas cada vez mais diversificadas; a preocupação com a ampliação da demanda e a 

massificação da educação superior e; a integração/unidade entre ensino e pesquisa” 

(AMARAL apud DOURADO e CATANI, 1999, p. 11)4. Temos uma maior 

concentração de docentes com até dez anos de magistério na Instituição (196, conforme 

Tabela 50). 

Tabela 49. Distribuição da amostra por ano de admissão 

Ano de admissão Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 35 11,4 

de 1977 a 1984 33 10,8 

de 1985 a 1989 35 11,4 

de 1990 a 1994 17 5,6 

de 1995 a 1999 31 10,1 

2000 17 5,6 

2001 12 3,9 

2002 7 2,3 

2003 14 4,6 

2004 57 18,6 

2005 36 11,8 

2006 12 3,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

A porcentagem dos docentes que têm até dois anos de magistério na UESB é de 

27,5% , os que têm de 2 a 5 anos ,20,6%, os de 5 a 10 anos, 16,0%, os de 10 a 20, 

19,9%, e os com mais de 20 anos, 15,0% (Tabela 50, abaixo). 

 

Tabela 50. Distribuição da amostra por Número de disciplinas que leciona. 

Anos de magistério na UESB Nº de professores Porcentagem 

 
4  DOURADO, Luiz Fernandes & CATANI, Afrânio Mendes (Orgs.). Universidade Pública: 

Políticas e identidade institucional. UFG: Autores Associados, Goiás, 1999. 
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Não respondeu 3 1,0 

Até 2 anos 84 27,5 

De 2 a 5 anos 63 20,6 

De 5 a 10 anos 49 16,0 

De 10 a 20 anos 61 19,9 

Mais de 20 anos 46 15,0 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Os professores vinculados à UESB a partir do final da década de setenta até 

oitenta correspondem a 25,09%, os da década de noventa 17,71% e os mais recentes 

(2000 a 2006) perfazem 57,20%. Tal desproporção deve-se, em primeiro lugar ao 

próprio processo de crescimento da UESB lento nos primeiros quinze anos e crescendo 

por pulsões nos últimos dez anos (conforme explanado no primeiro parágrafo). Some-se 

a isso a saída de professores para cursar pós-graduação. Desta forma, a maioria de 

professores recentes expressa o próprio estado atual do quadro de professores da UESB. 

 

Oferecimento de disciplinas 

 

Com relação à dinâmica de oferecimento das disciplinas ministradas 37,9% dos 

professores entendem que o oferecimento das disciplinas atende plenamente às 

necessidades da formação profissional dos discentes nos diversos cursos de graduação 

oferecidos pela Instituição; 49,3% acham que atende parcialmente, enquanto 6,9% 

pensam que apenas oferece uma formação razoável aos alunos e 2% pensam mesmo que 

é ruim e deve ser alterada. 

A situação de ofertas de disciplinas equilibra-se entre os docentes que são DE e 

os de regime 40 h, o que expressa uma situação injusta, haja visto que o DE deveria 

dedicar-se mais amplamente à pesquisa e a extensão (na produção do conhecimento), 

diminuindo sua carga horária em sala de aula. 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 92 

O grande mote que permeia a dinâmica do oferecimento de disciplinas está no 

compromisso que a Universidade, promotora da educação superior, segundo Amaral 

(Apud DOURADO; CATANI, 1999, p. 11), tem com a independência intelectual e a 

liberdade acadêmica, elementos preponderantes na condução do ensino e da pesquisa e 

na formação do profissional nesse século XXI. A qualidade das disciplinas oferecidas é 

essencial para o investimento no capital intelectual que perpassa para a formação 

profissional, isto é, para o capital humano. Estes aspectos apontam para um novo 

parâmetro político-pedagógico que vai impactar no próprio processo de financiamento, 

pelo estado, da educação superior. 

 

Qualificação ou Titulação 

 

A qualificação profissional do quadro docente da Universidade é primordial para 

a política de condução do ensino, da pesquisa e da extensão. Por isso, o investimento na 

titulação do quadro docente da UESB é uma condição necessária para a qualificação do 

trabalho docente, mas não é suficiente. É preciso que além da política de qualificação 

implementada nos últimos anos, na UESB, também haja: mais investimento de capital 

do estado no Ensino Superior; melhoria das condições de trabalho; mais envolvimento 

do corpo docente nas atividades acadêmicas; mais financiamentos de programas de 

pesquisa e extensão, entre outras.    

A UESB, embora seja uma Universidade jovem, possui um corpo docente que 

está atingindo boa qualificação. Em relação à titulação obtida, somente 8 são graduados 

(correspondendo a 2,6%),  96 (31,4%) possuem especialização, 123 têm mestrado 

(40,2%) e 79 (25,82%) com doutorado. Destes 79, seis docentes (7,59%) já fizeram pós-

doutorado, que corresponde a 1,96% do total de 306 professores (conforme Tabela 51, 

abaixo). 
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Tabela 51. Distribuição da amostra por maior titulação obtida. 

Maior titulação obtida Nº de professores Porcentagem 

Graduação 8 2,6 

Especialização 96 31,4 

Mestrado 123 40,2 

Doutorado 73 23,9 

Pós-doutorado 6 2,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Sendo assim, a UESB encontra-se numa situação favorável, para fins de 

recredenciamento com 66,01% de professores pós-graduados (202 professores) stricto 

sensu. Na perspectiva de uma universidade que possa concorrer nos editais das agências 

de fomento à pesquisa e a extensão, a UESB enfrenta o que se poderia caracterizar 

como o funil da qualificação, em cujo gargalo acotovelam-se 40,2% de mestres 

desejosos do doutorado e 34% de não possuidores de mestrado que ainda têm que 

cumprir esta etapa para se espremerem no gargalo. Sem doutores não se consegue 

construir um programa de pós-graduação amplo, sem pós-graduação não se atinge os 

níveis de qualidade exigidos pelo CNPq na sua avaliação dos pesquisadores, assim, 

menos verba e incentivos à pesquisa o que gera um círculo vicioso que mantém um bom 

número de potenciais pesquisadores longe da produção de conhecimento qualificada. 

 

Situação funcional 

 

Na distribuição por situação funcional, os efetivos sem cargo administrativo são 

maioria (65,4%). Enquanto os efetivos com cargo administrativo representam apenas 

(18,0%), seguidos pelos selecionados (15,0%) e a minoria visitante (0,3%). 
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Regime de trabalho 

 

No que concerne ao regime de trabalho, a maioria dos docentes consultados 

possui dedicação exclusiva 187 (61,1%). Os demais, 108 (35,3%) têm 40 horas de 

trabalho semanais e 11 (3,6%), 20 horas.  

A Dedicação Exclusiva, regime de trabalho em que está a maioria dos docentes, 

em teoria, marca uma relação do professor/pesquisador com a instituição universitária, 

por ser o regime de trabalho que melhor permite estabelecer um status de ator/autor 

institucional. A UESB encontra-se numa situação estável com mais de 60% do quadro 

nesta situação.  

Um quadro de professores/pesquisadores produtivo, no sentido de capacitado à 

concorrência com os grandes centros de produção de conhecimento exige um percentual 

não DE próximo ao residual estatístico, restringindo-se esse àquelas disciplinas que 

precisam ser ocupadas por agentes sociais que, por força mesmo da profissão técnica 

que lhe permite sua especialização, não mantenham sua trajetória profissional 

exclusivamente na academia: advogados, médicos, jornalistas, juristas, engenheiros. 

Percebe-se que professores que poderiam atuar como DE, dado a carga horária 

de pesquisa e extensão que justificam em seus PITs e RITs como complementar à carga 

horária em sala de aula, estão atuando como 40 h e optando por não oferecer uma 

exclusividade. 

O número de professores selecionados (substitutos) 15% aponta por um lado 

para a pouca participação destes no processo de avaliação, concomitante a uma 

participação expressiva dos que ocupam cargo efetivo com cargo administrativo 18%, 

número que certamente ultrapassa a representatividade destes no quadro funcional com 

um todo. 
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Vinculo empregatício e Mudança de classe 

 

Ao ingressar no quadro docente 205 professores (67,0%) ocupavam a classe de 

auxiliar, atualmente o numero reduziu para 99 (32,4%). Antes os assistentes eram em 

numero de 81 (26,5%) hoje temos 109 (35,6%). Nota-se um crescimento significativo 

também entre os adjuntos, que passaram de 11 (3,6) a 78 (25,5%). Atualmente 17 

(5,6%) ocupam a classe de titular (ver tabelas 52 e 53). 

 

 

Tabela 52. Distribuição da amostra por classe que ocupava ao ingressar no quadro docente da UESB. 

Classe que ocupava ao ingressar no quadro 

docente da UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 9 2,9 

Auxiliar 205 67,0 

Assistente 81 26,5 

Adjunto 11 3,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Tabela 53. Distribuição da amostra por classe ocupada atualmente. 

Classe ocupada atualmente: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 3 1,0 

Auxiliar 99 32,4 

Assistente 109 35,6 

Adjunto 78 25,5 

Titular 17 5,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Dos auxiliares, 47,3% (97 professores) permaneceram na classe desde o 

ingresso, 58 docentes (28,3%) passaram a ser assistentes, 41 professores (20,0%) foram 

promovidos à classe adjunto e 9 docentes (4,4%) promovidos a titulares. Dos 
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assistentes, 49 docentes (60,5%) continuaram a exercer a mesma função, 26 professores 

(32,1%) mudaram de classe passando a ser adjuntos e 6 docentes (7,4%) promovidos 

para titulares.  Apenas 1 docente dos que eram adjuntos, no momento da pesquisa,  

havia sido promovido a titular (ver tabela 54, a seguir). 

 

Tabela 54. Distribuição da amostra por classe ocupada atualmente e ao ingressar no quadro docente da 

UESB. 

Classe ocupada 

atualmente: 

Classe que ocupava ao ingressar no quadro docente da UESB: 

Auxiliar Assistente Adjunto Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Auxiliar 97 47,3 0 0,0 0 0,0 97 32,7 

Assistente 58 28,3 49 60,5 0 0,0 107 36,0 

Adjunto 41 20,0 26 32,1 10 90,9 77 25,9 

Titular 9 4,4 6 7,4 1 9,1 16 5,4 

Total 205 100,0 81 100,0 11 100,0 297 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

A maioria dos 79 doutores (53, 67,1%) ainda ocupa a classe de adjunto; dos 101 

graduados (80 docentes, 79,2%) permanece na classe de auxiliar e dos 123 docentes que 

possuem mestrado (19 professores, 15,45%) continuam na classe de auxiliar (tabela 55). 

 
Tabela 55. Relação entre a classe ocupada atualmente e a maior titulação obtida. 

Classe ocupada 

atualmente: 

 

Maior titulação obtida 

Graduação 

Especia-

lização Mestrado Doutorado 

Pós-

doutorado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 1 12,5 2 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,0 

Auxiliar 7 87,5 73 76,0 19 15,4 0 0,0 0 0,0 99 32,4 

Assistente 0 0,0 7 7,3 87 70,7 15 20,5 0 0,0 109 35,6 

Adjunto 0 0,0 11 11,5 14 11,4 48 65,8 5 83,3 78 25,5 

Titular 0 0,0 3 3,1 3 2,4 10 13,7 1 16,7 17 5,6 

Total 8 100 96 100 123 100 73 100 6 100 306 100 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 



Avaliação Institucional da UESB _____________________________ 

__________________________________________________________ UESB 

 97 

Desde que ingressaram no magistério da UESB, 156 professores (51,0%) dos 

docentes (mais que a metade) permaneceram na mesma classe, 85 docentes (27,8%) 

mudaram de classe uma vez e 56 professores (18,3%) mudaram de classe mais de uma 

vez (olhar tabela 56). 

 

Tabela 56. Número de mudanças de classe desde que ingressou no magistério na UESB. 

Número de mudanças de classe Nº de professores Porcentagem 

0 156 51,0 

1 85 27,8 

2 47 15,4 

3 9 2,9 

Total 297 97,1 

Não respondeu 9 2,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Entre os docentes que mantêm vínculo empregatício com outra instituição e 

dentre os que não mantêm 55 (69,6%) e 102 (45,7%), respectivamente, não mudaram de 

classe. Entre os que mudaram de classe somente uma vez, 18 docentes (22,8%) mantêm 

vínculo empregatício e 67 professores (30,0%) só mantêm vinculo com a UESB. Entre 

aqueles que mudaram de classe mais de uma vez, 54 docentes (24,2%) possuem vínculo 

empregatício somente com a UESB. Sendo que destes, 43 professores (19,3%) 

mudaram de classe duas vezes, 10 deles (4,5%) mudaram de classe três vezes e 1 

docente (0,4%) progrediu quatro vezes nas classes, enquanto que entre os docentes que 

têm vínculo com outra instituição, somente 6 (7,6% dos docentes) conseguiram mudar 

de classe duas vezes (tabela 57, abaixo). 
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Tabela 57. Número de mudanças de classe por vínculo empregatício com outra instituição. 

Número de mudanças de classe 

 

 

Você mantém vínculo empregatício com outra instituição? 

Sim Não Total 

Nº % Nº % Nº % 

Não mudou de classe 55 69,6 102 45,7 157 52,0 

Uma classe 18 22,8 67 30,0 85 28,1 

Duas classes 6 7,6 43 19,3 49 16,2 

Três classes 0 0,0 10 4,5 10 3,3 

Quatro classes 0 0,0 1 0,4 1 0,3 

Total 79 100,0 223 100,0 302 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Os 79 professores que mantêm vínculo empregatício com outra instituição 

representam uma minoria, 25,8%. 

O cruzamento de dados referentes a mudanças na classe ocupada, qualificação e 

regime de trabalho docente, em que se toma como índice a presença ou a ausência de 

vínculo com outras instituições (tabela 57) permitiu depreender importantes significados 

para a análise do quadro docente da UESB. 

Tal universo aponta um ambiente com poucas mudanças de classe, e com 

concentração de mudanças em parte do quadro ficando a maioria sem mudar ou 

mudando de classe esporadicamente durante a carreira. Tal fato é ruim para a 

instituição, pois, é um fato administrativo que a possibilidade de progressão na carreira 

é um dos fatores de ampliação na produtividade de um quadro funcional. A ausência de 

progressão contribui desfavoravelmente para o bem estar dos seus funcionários. 

Este certo mal-estar institucional está vinculado ao número de professores que 

prefere abrir mão da progressão funcional e da própria carreira acadêmica, mormente, e 

somar funções e vínculos em outras instituições. Caso se some o “sobre-trabalho” com a 

diferença de remuneração que se obteria abrindo mão da DE, pode-se aventar que não é 

a remuneração financeira a causa única de esse docente manter vínculos com outra 

instituição, podendo esta atitude estar ligada a uma expectativa baixa de progressão de 
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carreira. Note-se que entre os que mantêm vínculo com outras instituições somando-se 

uma mudança de carreira e duas temos pouco mais que 30% do total (67 docentes), com 

quase 70% de professores (55 deles) que nunca fizeram mudança de classe. Entre os que 

não mantêm vínculo a situação muda com mais de 50% dos professores (121 no total) 

tendo progredido uma, duas, três e até mesmo quatro vezes na carreira (tabela 57, 

acima). 

Grosso modo, ao se comparar os dados referentes à classe de entrada com o de 

classe ocupada se percebe que tem ocorrido uma ascensão funcional como marca das 

trajetórias docentes na Instituição (tabelas 53 e 54). Já que, 67% dos docentes (205 

professores) entraram na instituição como auxiliares, e, apenas 32,4% (99 professores) 

se apresentam na classe auxiliar como a atualmente ocupada. Caso se excluam os 15% 

de substitutos selecionados para vaga de auxiliar, o percentual de progressão de carreira 

é mais conspícuo, decrescendo o índice de auxiliares na razão de 61% como classe de 

entrada e apenas 20,7% como classe ocupada atualmente. 

Dos que ocupam a classe de Adjunto 53,2% (41, do total de 77) entraram como 

Auxiliar, 33,8% (26 docentes em 77) como Assistente e apenas 12,3% (10 professores 

de 77) como Adjunto. Entre os que ocupam a classe de Assistente, 54,2% (58 

professores de 107) entraram como Auxiliar, contra evidentes 45,8% (49 docentes de 

107) que já entraram como Assistente. No caso dos titulares, 56,2% (9 professores de 

um total de 16) entraram como Auxiliar, 37,4% (6 docentes) como Assistente e apenas 

um entrou como Adjunto antes de se tornar Titular.  

Essa leitura dos dados permite qualificar o índice real de mudanças de classe 

ocorridas. A primeira característica que se destaca é o índice de professores auxiliares 

que chegaram a Adjunto e a Titular. Alguns fatores têm que ser levados em 

consideração: durante as duas primeiras décadas de institucionalização a UESB abriu 

vagas, para efetivos no seu quadro de professores, principalmente na classe de Auxiliar. 

Isso se deu por uma orquestração sem maestro boa para o governo do estado que 

concentrava recursos numa classe menos remunerada e mais numerosa, boa para as 
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licenciaturas que marcaram o início da nossa Universidade e são uma de suas principais 

atividades até os nossos dias e para as quais mais professores significavam mais horas-

aula e boa para os que vinham em busca de uma oportunidade de carreira acadêmica e 

que só possuía graduação concluída. Política que perdeu sua razão de ser com a 

ampliação na atual década da oferta de mestres e doutores como participantes nos 

concursos e seleções internas. 

A manutenção de um número maior de vagas para auxiliar, ainda no início da 

atual década, explica, em parte, o alto índice de mudanças de classe que se verifica hoje. 

Além dos que, nas primeiras décadas, entraram como auxiliares e progrediram de 

classe, por qualificação ou por tempo de serviço. Muitos que entravam na atual década 

como Auxiliar possuíam (ou estavam prestes a concluir) Mestrado, Doutorado ou 

realizando atividade de Pós-Doutorado. O que se teve, ao contrário de uma visão de 

grande mobilidade entre as classes, foi à imobilização destes, durante anos, na classe de 

Auxiliar, dada à inexistência de vagas para Adjunto e Assistente. Por fim, mesmo com a 

votação de uma ampliação das vagas na Assembléia Legislativa os que possuíam 

doutorado foram obrigados a passar pela classe de assistente antes de progredirem para 

Adjunto. Outro dado que impressiona é quase metade dos que entraram como 

assistentes permanecerem em sua classe, fato que aponta pro gargalo da pós-graduação 

que comentamos antes. 

 

Progressão na Carreira e Estágio Probatório 

 

Quanto à possibilidade de progressão na carreira durante o estágio probatório, a 

maioria dos entrevistados, (46,4%), 142 professores, julga ser importante para a fixação 

de quadro técnico ou muito importante para atrair pesquisadores, 133 professores, 

(43,5%), para o crescimento da Universidade. 
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Esses 275 professores (89,9%) que consideram importante e/ou muito 

importante à possibilidade de progressão de carreira perspectivada vêm a progressão 

como um instrumento de fixação do quadro funcional e de atração de quadros 

qualificados para a atividade fim da universidade, a saber, a pesquisa, o ensino e a 

extensão (ver também tabela 58). 

Tabela 58. Opinião quanto à possibilidade de progressão na carreira durante o estágio probatório. 

Quanto à possibilidade de progressão na carreira 

durante o estágio probatório: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 23 7,5 

Muito importante, atrai pesquisadores 133 43,5 

Importante, fixação de quadro técnico 142 46,4 

Indiferente, não tem impacto 4 1,3 

Não é importante, independe 2 0,7 

Não é importante, desnecessário 2 0,7 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

Produção Acadêmica 

Após a entrada na UESB, boa parte dos docentes, 234 (76,5%), considera ter 

ocorrido um aumento significativo na produção acadêmica e no número de publicações. 

Destes, 63,1% (193 professores) afirmam ter tido uma maior inserção no meio 

acadêmico e 13,4% (41 professores) uma redução nos contatos mantidos com 

pesquisadores em suas áreas de atuação (tabela 59). 

Tabela 59. Opinião quanto à produção acadêmica, após a sua entrada na UESB. 

Quanto à produção acadêmica, após a sua entrada na 

UESB: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 23 7,5 

Aumento do nº de publicações, maior inserção no meio 

acad. 193 63,1 

Aumento do nº de publicações, redução de contatos 41 13,4 

Diminuição do nº de pub. e integração no meio acad. 17 5,6 
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Diminuição do nº de pub. maior envolvidos. no ensino 24 7,8 

Diminuição do nº de pub. maior envolvidos na 

administração 8 2,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Proposta pedagógica empregada na disciplina 

Com relação à dinâmica de funcionamento das disciplinas ministradas, 151 

professores (49,3%) consideram atender parcialmente aos interesses do curso e 116 

(37,9%) afirmam atender plenamente para a formação adequada dos alunos (tabela 60). 

Tabela 60. Opinião quanto à relação à dinâmica de oferecimento das disciplinas ministradas. 

Com relação à dinâmica de oferecimento das 

disciplinas ministradas: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 6 2,0 

Atende plenamente 116 37,9 

Atende parcialmente 151 49,3 

Formação razoável dos alunos 21 6,9 

É ruim deve ser alterada 6 2,0 

Outra 6 2,0 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Segundo 33,3% dos entrevistados (102 professores), a proposta empregada em 

sua disciplina permite que o enfoque teórico fundamente as atualizações de conceito na 

vida prática. Porém, possibilitar a articulação dos conteúdos trabalhados com os de 

outras disciplinas é o objetivo de 32,7% dos docentes (100 professores) e 54 deles 

(17,6%) são os que promovem o uso de recursos complementares, para o 

aprofundamento de temas específicos de interesse do aluno (tabela 61). 

No que tange à proposta didática empregada na sua disciplina, 33,3% dos 

docentes pesquisados (102 professores) é de opinião que o enfoque teórico fundamenta 
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as atualizações de conceitos, enquanto que 100 docentes (32,7% dos professores) 

pensam que a dinâmica disciplinar permite articulação de conteúdos (ver tabela 61). 

Tabela 61. Opinião quanto à proposta didática empregada na sua disciplina. 

Quanto à proposta didática empregada na sua disciplina: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 35 11,4 

Enfoque teórico fundamenta as atualizações de conceitos 102 33,3 

Permite articulação de conteúdos 100 32,7 

Permite perceber desenvolvimento 12 3,9 

Permite utilizar recursos complementares 54 17,6 

Não atende a nenhuma das alternativas propostas 3 1,0 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

A porcentagem dos docentes que estimulam o pensamento crítico através de 

debates, discussões, leituras, estudos e reflexões para aqueles que permitem que o 

enfoque teórico fundamente as atualizações de conceito na vida prática é de 37,1% (13 

professores). Já 19 docentes (18,6%) permitem articulação de conteúdos que estimulem 

à participação, diálogo e extensão; 25,5% (26 professores) adotam como proposta 

didática, a articulação de conteúdos trabalhados com os de outras disciplinas. Entre os 

que estimulam através do dialogo e participação, 4 professores (33,3%) incentivam o 

uso de recursos complementares como prática extra-classe, para aprofundamento de 

temas específicos de interesse do aluno (tabela 62). 

Tabela 62. Relação entre a proposta didática empregada na disciplina e as estratégias pedagógicas para 

estimular ao pensamento crítico. 

Adota estratégias 

pedagógicas para 

estimular o 

pensamento crítico: 

 

 

Opinião quanto à proposta didática empregada na sua disciplina em relação 

Enfoque 

teórico 

fundamenta 

as 

atualizações 

de conceitos 

Permite 

articulação 

de conteúdos 

Permite 

perceber 

desenvol-

vimento 

Permite 

utilizar 

recursos 

complemen-

tares 

Não atende a 

nenhuma das 

alternativas 

propostas Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Estímulo ao debate, 

discussão, leituras, 

estudos, reflexões 13 37,1 26 25,5 35 35,0 3 25,0 24 44,4 101 33,3 
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Não respondeu 6 17,1 20 19,6 21 21,0 3 25,0 6 11,1 56 18,5 

Estímulo à 

participação, 

diálogo, extensão 7 20,0 19 18,6 16 16,0 4 33,3 9 16,7 55 18,2 

Articulação teoria 

prática 5 14,3 12 11,8 10 10,0 0 0,0 7 13,0 34 11,2 

Sim, genéricas 4 11,4 8 7,8 5 5,0 1 8,3 3 5,6 21 6,9 

Não 0 0,0 7 6,9 1 1,0 1 8,3 1 1,9 10 3,3 

Articulação ensino, 

pesquisa e extensão 0 0,0 3 2,9 4 4,0 0 0,0 3 5,6 10 3,3 

Produção de textos 

e desenvolvimento 

de pesquisa 0 0,0 4 3,9 5 5,0 0 0,0 0 0,0 9 3,0 

Através de 

avaliações, novas 

metodologias 0 0,0 3 2,9 3 3,0 0 0,0 0 0,0 6 2,0 

Melhoramento das 

relações 

interpessoais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,9 1 0,3 

Total 35 100,0 102 100,0 100 100,0 12 100,0 54 100,0 303 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Dos professores que adotam estratégias pedagógicas para revitalizar o 

pensamento crítico em suas atividades, 33,3% (101 professores) estimulam os debates, 

discussões, leituras, estudo, reflexões e 55 docentes (18,2%) à participação, diálogo e 

extensão (tabela 62, acima). 

 

Carga horária 

 

Muitos docentes, 39,5% (121 professores), consideram a carga horária exercida 

em sala de aula, suficiente para um ensino de boa qualidade, enquanto que 117 (38,2%) 

apontam ser a carga horária em sala de aula razoável, embora não atenda às expectativas 

de uma produção integral por parte do aluno. Se a esse segundo grupo de professores 

juntarmos os 13 professores (4,2%) que acham que a carga horária deve ser aumentada, 

temos um grupo de 130 professores, (42,4%), que acham que o tempo dedicado ao 
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ensino não é adequado. E se olharmos por este ponto de vista isto poderá acarretar um 

comprometimento na formação do aluno. No entanto, há uma opinião que diverge das 

três primeiras e que é apresentada por 41 docentes (13,4%) (tabela 63, abaixo) e que 

precisa ser analisada com atenção. Esses docentes em particular, acham que deve haver 

uma redução do tempo dedicado ao ensino, contudo deverão ser fortalecidas outras 

atividades. Possivelmente atividades que complementariam a formação teórica do 

discente. 

 

Tabela 63. Opinião quanto ao tempo dedicado ao ensino (CH em sala de aula) 

Quanto ao tempo dedicado ao ensino (CH em sala de 

aula): Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 10 3,3 

Atende as expectativas e ao ensino de qualidade 121 39,5 

Razoável, não atende produção integral 117 38,2 

Deve ser reduzida, fortalecer outras atividades... 41 13,4 

Deve ser aumentada 13 4,2 

Outra 4 1,3 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Formação dos discentes que ingressam na UESB 

O perfil apresentado pelos alunos ao ingressarem na instituição, segundo 38,6% 

(118) dos docentes, em sua maioria, apresenta uma formação secundaria razoável, a 

ponto de permitir bom andamento do curso. Em contrapartida, 31,4% (96 professores) 

afirmam ser esta formação secundária inadequada, prejudicando parcialmente o 

rendimento nas disciplinas cursadas. Se agregarmos a esta opinião os 11 professores que 

acham a formação secundária deficiente com os 58 docentes que acham os estudantes 

que ingressam na UESB não têm uma formação secundária adequada, teremos 165 

professores que não estão satisfeitos com a formação secundária dos estudantes que 

ingressam na UESB (tabela 64). 
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Tabela 64.Opinião quanto ao perfil apresentado pelos alunos ao ingressarem na UESB. 

Quanto ao perfil apresentado pelos alunos ao ingressarem 

na UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 10 3,3 

Excelente formação secundária 13 4,2 

Razoável formação secundária 118 38,6 

Não apresentam formação secundária adequada 58 19,0 

Formação secundária inadequada 96 31,4 

Formação secundária deficiente 11 3,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Contribuição com o crescimento da UESB 

Quando o assunto é contribuição para o crescimento da UESB, vale ressaltar o 

que está apresentado na tabela 65 abaixo. 

 

Tabela 65. Opinião quanto a sua contribuição para o crescimento da UESB. 

Quanto a sua contribuição para o crescimento da UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 14 4,6 

Prioritária e exclusiva no ensino 19 6,2 

Prioritária no ensino, mas também na extensão 35 11,4 

Prioritária no ensino, mas também na pesquisa 59 19,3 

Distribuída equitativamente no ensino, pesquisa e extensão 162 52,9 

Outra 17 5,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Nessa tabela, pode ser visto que mais da metade dos entrevistados 162 docentes 

(52,9%) responderam que contribuem para o crescimento da Universidade de forma 

eqüitativa, no ensino, pesquisa e extensão. Mas, ainda olhando a tabela 30, vê-se que 35 

professores (11,4%) contribuem prioritariamente no ensino, mas também na extensão e 

59 professores (19,3%) desenvolvem ações prioritárias no ensino, mas também a 
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pesquisa. Contudo quando a tabela analisada é a 66 (apresentada a seguir), o panorama é 

o seguinte: 

 

Tabela 66. Opinião quanto ao tempo dedicado ao ensino e contribuição para o crescimento da UESB. 

Quanto ao tempo 

dedicado ao ensino (CH 

em sala de aula): 

 

Contribuição para o crescimento da UESB. 

Prioritária 

e exclusiva 

no ensino 

Prioritária 

no ensino, 

mas 

também na 

extensão 

Prioritária 

no ensino, 

mas 

também na 

pesquisa 

Distribuída 

equitativa-

mente no 

ensino, 

pesquisa e 

extensão 

Outra Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Atende as expectativas e 

ao ensino de qualidade 
7 36,8 8 22,9 24 40,7 73 45,1 6 35,3 4 1,4 

Razoável,  não atende 

produção integral 
8 42,1 16 45,7 27 45,8 57 35,2 7 41,2 118 40,4 

Deve ser reduzida, 

fortalecer outras 

atividades... 

3 15,8 8 22,9 4 6,8 19 11,7 4 23,5 115 39,4 

Deve ser aumentada 1 5,3 2 5,7 3 5,1 7 4,3 0 0,0 38 13,0 

Não respondeu 0 0,0 1 2,9 0 0,0 3 1,9 0 0,0 4 1,4 

Outra 0 0,0 0 0,0 1 1,7 3 1,9 0 0,0 4 1,4 

Total 19 100 35 100 59 100 162 100 17 100 292 100 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Nesse caso, a maioria dos docentes que contribuem para o crescimento da UESB 

de forma prioritária e exclusiva no ensino é de 42,1%, (8 professores) embora eles 

achem que o tempo dedicado em sala de aula seja razoável, contudo não atende à 

produção integral. Porém para 7 docentes (36,8%), o tempo dedicado ao ensino atende 

as expectativas corresponde ao ensino de qualidade; no ensino mas também na 

extensão, 45,7% (16 professores), concordam que conseguem contribuir para o 

crescimento da UESB, trabalhando nessas duas atividades; no ensino e na pesquisa, 27 

professores, (45,8%) consideram razoável o tempo dedicado  em sala de aula, mas que 
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não atende a produção integral. Entre os que contribuem tanto no ensino, quanto na 

pesquisa e extensão 73 professores (45,1%), consideram o tempo suficiente para 

ministrar aulas com qualidade. 

 

Importância e Papel da UESB na Região Sudoeste 

Quanto à importância da UESB para a região sudoeste, 161 professores (52,6%) 

afirmam ser importante, podendo, ainda, melhorar muito, ao transpor de maneira mais 

incisiva, o distanciamento que, ainda, mantém em relação à comunidade regional. Já 

114 professores (37,3%) consideram de fundamental importância, por a instituição 

exercer um grande impacto social, econômico e tecnológico. Estes dois seguimentos 

apresentam um panorama positivo do papel da universidade. No entanto, três 

seguimentos que juntos representam 25 professores (ou 8,2%) apresentam uma visão 

que contrapõem às anteriores, pois, para 5 docentes (1,6%) a UESB tem uma 

importância razoável porque atende um número pequeno de alunos em relação ao 

universo regional. Dezoito docentes (5,9%) acham essa importância razoável, pois ela 

não tem uma produtividade científica de excelência, o que a impede de atuar de maneira 

mais estratégica no contexto da economia da região. E, dois professores (0,7%) acham 

que ela tem pouca importância, pois é jovem e, ainda, não apresenta resultados que 

demonstrem a sua imprescindibilidade, (ver tabela 67). 

 

Tabela 67. Avaliação da importância da UESB para a região sudoeste. 

Qual é a importância da UESB para a região sudoeste: 
Nº de 

professores 
Porcentagem 

Não respondeu 5 1,6 

Fundamental, grande impacto social, econômico e tecnológico 114 37,3 

Importante, mas pode melhorar 161 52,6 

Importância razoável, pequeno nº de alunos 5 1,6 

Razoável, não tem produtividade científica 18 5,9 

Pouca importância, é jovem 2 0,7 

Outra 1 0,3 

Total 306 100,0 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Ao avaliar o papel da Universidade, na sua região de influência, mais da metade 

dos professores apontaram que a UESB atende parcialmente às necessidades regionais 

(54,9% ou 168 professores), seguidos por aqueles 68 docentes (22,2%) que a 

consideram ainda em fase de construção, tendo a sua atuação restrita a segmentos 

específicos da sociedade. Observemos que a opinião apresentada por este grupo de 68 

professores está em consonância com o que foi apresentado por os 16 professores 

(5,2%) que acham que a UESB atende somente a necessidades localizadas. Seguindo 

nesta mesma linha de pensamento estão 12 docentes (3,9%) que acham que as políticas 

de extensão não estão atreladas às necessidades da região (ver tabela 68). 

Tabela 68. Avaliação do papel da UESB na sua região de influência. 

Você considera a UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 11 3,6 

Atende plenamente as necessidades regionais 31 10,1 

Atende parcialmente 168 54,9 

Atende necessidades localizadas 16 5,2 

Em fase de construção, restrita a segmentos 68 22,2 

Políticas de extensão não atreladas às necessidades da região 12 3,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Quando a questão se pauta na definição da UESB, 94 professores (30,7%) a 

definem como uma universidade comprometida em formar profissionais, para atender às 

necessidades da comunidade regional, se agregarmos a esta concepção àquela realizada 

por os 40 professores (13,1%) que acham que a UESB está comprometida com 

necessidades locais, teremos 134 docentes (43,8%) que entendem a Universidade do 

Sudoeste como uma universidade regional (tabela 69). 

Tabela 69. Como define a UESB. 

Como você definiria a UESB? 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 28 9,2 

Preocupada em interagir com a comunidade externa 90 29,4 

Comprometida com a formação de profissionais para a região 94 30,7 
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Comprometida com as necessidades locais 40 13,1 

Comprometida com o ensino público de qualidade 20 6,5 

Interagir com a comunidade externa através de publicidade 22 7,2 

Outra 12 3,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Em contrapartida, 90 docentes (29,4%) definem a instituição como uma 

universidade preocupada em interagir com a comunidade externa, através de suas ações 

e atividades de extensão, visando a oferecer serviços à comunidade urbana e rural 

(tabela 69, acima). 

De fato, as Universidades Estaduais da Bahia, por estarem arraigadas em muitas 

regiões ou cidades do interior deste Estado, deverão exercer o papel de serem pólos de 

desenvolvimento: social, econômico, humano, tecnológico, dentre outros, das cidades 

e/ou das regiões onde estão instaladas. Já que estas Instituições devem representar pólos 

de produção do conhecimento e por isso mesmo deve provocar mudanças no contexto 

das relações sociais, da produção, da oferta de serviços e do trabalho. No entanto, a 

perspectiva regional não contrapõe a inserção da UESB e dos profissionais nela 

formados no contexto Nacional. 

 

Recursos didáticos e equipamentos 

 

Sobre os recursos paradidáticos e áudios-visuais da UESB, os professores, em 

sua maioria 218 (71,2%), asseguram que esses recursos atendem parcialmente as 

necessidades, por serem de número insuficiente (tabela 70). 

 

Tabela 70. Opinião quanto aos recursos para-didáticos e áudios-visuais na UESB. 

Quanto aos recursos para-didáticos e áudio-visuais na UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 11 3,6 
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Contemplam inteiramente às necessidades 27 8,8 

Não atendem as necessidades, nº reduzido 218 71,2 

Não atendem, disponibilidade dificultada pelo setor 17 5,6 

Ultrapassados e serviços ineficientes 27 8,8 

Inexistem recursos adequados 6 2,0 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 Em relação à qualidade dos laboratórios, 126 professores (41,2%) avaliam como 

razoável, não atendendo a todas as necessidades, enquanto 34,3% (105 docentes) os 

consideram de boa qualidade, embora faltem alguns equipamentos (tabela 71).  

 

Tabela 71. Como você avalia os laboratórios da UESB. 

Como você avalia os laboratórios do seu Campus: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 16 5,2 

Excelentes e contemplam as necessidades 7 2,3 

Boa qualidade, embora faltem alguns equipamentos 105 34,3 

Razoáveis, condições adequadas, não atendem as necessidades 126 41,2 

Ruins, não atendem condições mínimas 23 7,5 

Outra 29 9,5 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 Por área de conhecimento, podemos observar que os graduados em ciências 

humanas e sociais, de todos os campi, atestam em maioria que os equipamentos são 

razoáveis, de condição adequada, porém insuficientes para atender todas as 

necessidades. Enquanto os de ciências exatas encontram-se divididos: Em Vitória da 

Conquista 52,2% (35 professores) afirmam ser de boa qualidade, já 12 professores 

(63,2% dos docentes) de Jequié e 48,0% (12 professores) dos de Itapetinga apontam 

como razoáveis (tabelas 72 e 73). 
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Tabela 72. Avaliação dos laboratórios de Ciências Naturais e Exatas por Campus. 

Avaliação dos laboratórios da área 

de ciências naturais e exatas 

Vitória Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Excelentes e contemplam as 

necessidades 4 7,8 2 2,4 0 0,0 6 4,0 

Boa qualidade, embora faltem 

alguns equipamentos 20 39,2 32 38,1 3 20,0 55 36,7 

Razoáveis, condições adequadas, 

não atendem as necessidades 23 45,1 43 51,2 8 53,3 74 49,3 

Ruins, não atendem condições 

mínimas 4 7,8 7 8,3 4 26,7 15 10,0 

Total 51 100,0 84 100,0 15 100,0 150 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

Tabela 73. Avaliação dos laboratórios de Ciências Humanas por Campus. 

Avaliação dos laboratórios da área 

de ciências humanas 

Vitória Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Excelentes e contemplam as 

necessidades 0 0,0 0 0,0 1 4,0 1 0,9 

Boa qualidade, embora faltem 

alguns equipamentos 35 52,2 5 26,3 10 40,0 50 45,0 

Razoáveis, condições adequadas, 

não atendem as necessidades 28 41,8 12 63,2 12 48,0 52 46,8 

Ruins, não atendem condições 

mínimas 4 6,0 2 10,5 2 8,0 8 7,2 

Total 67 100,0 19 100,0 25 100,0 111 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Biblioteca 

Ao analisar a biblioteca Uesbiana, 131 docentes (42,8%) qualificaram como de 

qualidade razoável, 30,4% (93 docentes) consideraram ter boa qualidade e 55 

professores (18,0%) consideram a biblioteca de qualidade ruim. Embora possua 
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condições físicas razoáveis não dispõe de acervo mínimo exigido para um ensino de 

qualidade (tabela 74).  

Tabela 74. Avaliação da Biblioteca. 

Como você avalia a biblioteca do seu Campus: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 11 3,6 

Excelente qualidade 2 0,7 

Boa qualidade 93 30,4 

Qualidade razoável 131 42,8 

Qualidade ruim 55 18,0 

Péssima qualidade 14 4,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 Dos 147 professoras da área de ciências humanas, 38,8% (57 professores) 

classificam a biblioteca como de qualidade razoável, 25,9% (38 docentes) a classificam 

como de boa qualidade e 23,8% (35 docentes) classificam-na como ruim. Já na área de 

ciências naturais e exatas, dos 159 entrevistados, 46,5% (74 docentes) consideram a 

biblioteca razoável, 34,6% (55 professores) como de boa qualidade e 12,6% (20 

docentes) consideram a biblioteca como ruim (tabelas 75 e 76). 

  

Tabela 75. Avaliação da Biblioteca dos professores da área das Ciências Humanas por Campus. 

Avaliação dos 

laboratórios da 

área de ciências 

humanas 

Vitória Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 4 

       

4,3  1 

      

3,8  1      3,6  6 

      

4,1  

Excelente  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Boa qualidade 26 

     

28,0  6 

    

23,1  6    21,4  38 

    

25,9  

Qualidade 

razoável 32 

     

34,4  12 

    

46,2  13    46,4  57 

    

38,8  

Qualidade ruim 25 

     

26,9  5 

    

19,2  5    17,9  35 

    

23,8  

Péssima qualidade 6 

       

6,5  2 

      

7,7  3    10,7  11 

      

7,5  
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Total 93 

   

100,0  26 

  

100,0  28  100,0  147 

  

100,0  

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Tabela 76. Avaliação da Biblioteca por Campus dos professores da área das Ciências Naturais e Exatas. 

Avaliação dos 

laboratórios da 

área de ciências 

naturais e exatas 

Vitória Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 3 

      

5,6  2 

      

2,2  0 0,0 5 

      

3,1  

Excelente  2 

      

3,7  0 0,0 0 0,0 2 

      

1,3  

Boa qualidade 15 

    

27,8  38 

    

42,2  2 

    

13,3  55 

    

34,6  

Qualidade 

razoável 29 

    

53,7  38 

    

42,2  7 

    

46,7  74 

    

46,5  

Qualidade ruim 5 

      

9,3  12 

    

13,3  3 

    

20,0  20 

    

12,6  

Péssima qualidade 0 0,0 0 0,0 3 

    

20,0  3 

      

1,9  

Total 54   100  90   100 15   100 159   100 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

De modo geral, os professores de Jequié seguidos pelos de Vitória da Conquista 

mostraram-se mais satisfeitos com a biblioteca que os de Itapetinga. Na área de 

humanas 10,7% destes professores (3) avaliam, em Itapetinga, a biblioteca como de 

péssima qualidade, sendo a porcentagem ainda maior na área de exatas, 20,0% (3 

professores). No geral, na UESB, 11 professores (7,5%) da área de humanas e 3 

professores (1,9%) da área de Ciências Naturais e Exatas também avaliam a biblioteca 

da UESB como péssima (tabelas 75 e 76, acima). 

Embora, no cômputo geral, nos três campi da UESB a avaliação da Biblioteca 

seja boa, pois, existe uma variedade de títulos, ainda há carências na quantidade de 

livros e, também, de periódicos. Há necessidade de periódicos, já que a presença destes 

ajudaria bastante na qualificação discente e no aperfeiçoamento docente, na melhoria do 

trabalho docente (ensino, pesquisa). 
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Recursos financeiros para atividades de pesquisa e extensão 

Dos 306 docentes, 125 (40,8%) dos professores opinaram ser a falta de verbas 

para ensino, pesquisa e extensão, o principal problema da universidade. No Campus de 

Jequié, esse número de professores representa 45,7% (53 professores), em Vitória da 

Conquista, 38,8% (57 docentes) e em Itapetinga 15 professores (34,9%). Entre os 

entrevistados, 22,5% (69 pesquisados) apontaram a influência excessiva de ações 

políticas no cotidiano acadêmico, como o segundo problema mais grave (tabelas 77 e 

78). 

Tabela 77. Qual é o principal problema na UESB. 

Qual é o principal problema na UESB? 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 34 11,1 

A estrutura física 31 10,1 

Falta de verbas para ensino, pesquisa e extensão 125 40,8 

Condição multi-campi 23 7,5 

Influência excessiva de ações políticas 69 22,5 

Outra 24 7,8 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 
Tabela 78. Principal problema na UESB por Campus. 

Principal problema na UESB? 

Vitória Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 18 12,2 15 12,9 1 2,3 34 11,1 

A estrutura física 15 10,2 11 9,5 5 11,6 31 10,1 

Falta de verbas para ensino, pesquisa e 

extensão 57 38,8 53 45,7 15 34,9 125 40,8 

Condição multi-campi 4 2,7 14 12,1 5 11,6 23 7,5 

Influência excessiva de ações políticas 39 26,5 16 13,8 14 32,6 69 22,5 

Outra 14 9,5 7 6,0 3 7,0 24 7,8 

Total 147 100,0 116 100,0 43 100,0 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Plano de capacitação e aperfeiçoamento 
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Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento, 102 professores 

(33,3%) dos entrevistados afirmam que a universidade não dispõe de programas de 

aperfeiçoamento interno, mas o estimula externamente e 101 profissionais (33,0%) , 

uma diferença mínima de percentual, consideram que a UESB estimula e contribui de 

forma decisiva, na capacitação dos professores (tabela 79).  

 
Tabela 79. Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento na UESB. 

Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento na 

UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 15 4,9 

A UESB estimula e contribui 101 33,0 

A UESB não dispõe de programas 102 33,3 

Tenho conseguido por iniciativa própria 59 19,3 

A UESB em nada contribui para o aperfeiçoamento 10 3,3 

Outra 19 6,2 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Gestão acadêmica 

Quanto à participação nos planos de gestão da instituição, 34,0% (104 docentes) 

não têm conhecimento integral dos planos, mas apresentam sugestões, no seu 

departamento, que contribuam para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Os que 

não têm conhecimento da existência de planos de gestão são 23,9% (73 professores) e 

23,2% (71 profissionais) embora tenham conhecimento destes planos de gestão, não 

participam ativamente (tabela 80).  

 

Tabela 80. Quanto à sua participação nos planos de gestão da UESB. 

Quanto à sua participação nos planos de gestão da UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 7 2,3 

Participa ativamente 28 9,2 

Tem conhecimento, mas não participa 71 23,2 
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Não tem conhecimento integral dos planos 104 34,0 

Apresenta sugestões, mas não são consideradas 23 7,5 

Não tem conhecimento 73 23,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Dos docentes que têm conhecimento dos planos, mas não participam, 19 deles 

(24,4%) possuem vínculo empregatício com outra instituição. Entre os que não possuem 

conhecimento o percentual é maior, 33,3% (correspondendo a 26 professores). Aqueles 

que não têm conhecimento integral, mas apresentam sugestões, trabalham em sua 

maioria, somente na universidade 36,9% (80 professores), (tabela 81).  

 

Tabela 81. Participação nos planos de gestão da UESB em relação à vínculo empregatício com outra 

instituição. 

Participação nos planos de gestão da UESB: 

Sim Não Total 

Nº % Nº % Nº % 

Participa ativamente 4 5,1 24 11,1 28 9,5 

Tem conhecimento, mas não participa 19 24,4 51 23,5 70 23,7 

Não tem conhecimento integral dos planos 23 29,5 80 36,9 103 34,9 

Apresenta sugestões, mas não são consideradas 6 7,7 17 7,8 23 7,8 

Não tem conhecimento 26 33,3 45 20,7 71 24,1 

Total 78 100,0 217 100,0 295 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

Estrutura administrativa 

A respeito da estrutura administrativa, 112 docentes (36,6%) qualificam como 

razoável, alegando que a estrutura multi-campi e a centralização dos executivos em um 

campus retarda ações previstas, diminui a produtividade para os setores acadêmicos e 

administrativos da instituição. Dos que consideram de boa qualidade ressaltando, 

porém, que a centralização dos setores decisórios em um único campus compromete a 
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prestação dos serviços internos, representam 80 professores (26,1%) dos entrevistados 

(tabela 82). 

Tabela 82. Avaliação da estrutura administrativa da UESB. 

Quanto à estrutura administrativa na UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 15 4,9 

É muito boa, informatização ágil e transparente 21 6,9 

Boa, mas a centralização dificulta e reduz a qualidade 80 26,1 

Razoável, centralização retarda ações 112 36,6 

Ruim e mal aproveitada 60 19,6 

Outra 18 5,9 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Podemos observar que a maior parte dos docentes de cada um dos campus define 

a estrutura administrativa da universidade como razoável: Jequié 46,6% (54 

professores); Itapetinga 41,9% (18 docentes); Vitória da Conquista 40 profissionais 

(27,2%), (tabela 83).  

Tabela 83. Avaliação da estrutura administrativa da UESB por Campus. 

Quanto à estrutura 

administrativa na UESB: 

 

Vitória da 

Conquista Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 13 8,8 0 0,0 2 4,7 15 4,9 

É muito boa, informatização ágil e 

transparente 15 10,2 3 2,6 3 7,0 21 6,9 

Boa, mas a centralização dificulta 

e reduz a qualidade 27 18,4 39 33,6 14 32,6 80 26,1 

Razoável, centralização retarda 

ações 40 27,2 54 46,6 18 41,9 112 36,6 

Ruim e mal aproveitada 39 26,5 17 14,7 4 9,3 60 19,6 

Outra 13 8,8 3 2,6 2 4,7 18 5,9 

Total 147 100,0 116 100,0 43 100,0 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 
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Serviços terceirizados 

Analisando os serviços terceirizados na universidade, 41,5% (127) dos docentes 

definem a terceirização como uma pratica razoável, por contribuir para uma melhor 

prestação dos serviços especializados, embora devesse ser usada somente em alguns 

setores. Enquanto 78 professores (25,5%) acreditam que a terceirização enfraquece a 

estrutura funcional da instituição, e a categoria dos servidores, devendo ser evitada 

(tabela 84).  

 

Tabela 84. Avaliação dos serviços terceirizados na UESB. 

Com relação aos serviços terceirizados na UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 

Não respondeu 10 3,3 

Muito importantes, serviços de qualidade sem custos altos 21 6,9 

Importantes, favorece o aperfeiçoamento, evita acomodação 24 7,8 

Razoável, porém só em alguns setores 127 41,5 

Não deveria ser usada, cria situações de desigualdade  insa. 46 15,0 

Deveria ser evitada, enfraquece a instituição 78 25,5 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

A maior parte dos docentes, de cada um dos campi, avaliaram os serviços 

terceirizados na universidade, como razoáveis: Vitória da Conquista 68 docentes 

(46,3%), Itapetinga 18 professores (41,9%) e Jequié 41 docentes (35,3%), (tabela 85).  

 
Tabela 85. Avaliação dos serviços terceirizados na UESB por Campus. 

Avaliação do espaço físico 

 

Vitória da 

Conquista Jequié Itapetinga UESB 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 6 4,1 2 1,7 2 4,7 10 3,3 

Muito importantes, serviços de 

qualidade sem custos altos 11 7,5 4 3,4 6 14,0 21 6,9 

Importantes, favorece o 

aperfeiçoamento, evita 14 9,5 8 6,9 2 4,7 24 7,8 
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acomodação 

Razoável, porém só em alguns 

setores 68 46,3 41 35,3 18 41,9 127 41,5 

Não deveria ser usada, cria 

situações de desigualdade  insa. 16 10,9 26 22,4 4 9,3 46 15,0 

Deveria ser evitada, enfraquece a 

instituição 32 21,8 35 30,2 11 25,6 78 25,5 

Total 147 100,0 116 100,0 43 100,0 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Espaço físico 

Quanto ao espaço físico, 35,9% dos docentes (110 professores) indicam que o 

espaço físico existente atende parcialmente às necessidades, e 103 professores (33,7%) 

o apontam como insatisfatórios e inadequados, necessitando de uma urgente mudança 

(tabela 86).  

 Entre os entrevistados, os do campus de Vitória da Conquista são os mais 

insatisfeitos, 56 professores (38,1%) argumentam que o espaço físico não tem 

acompanhado as necessidades atuais para a prestação de um bom serviço. A 

porcentagem dos que classifica como razoável, tendo melhorado nos últimos anos, em 

Itapetinga é de 21 professores (48,8%) e em Jequié 51 docentes (44,0%) (tabela 86).  

Tabela 86. Avaliação do espaço físico da UESB. 

Avaliação do espaço físico da UESB: Nº de professores Porcentagem 

Não respondeu 11 3,6 

Adequado e satisfatório 20 6,5 

Satisfatório, mas inadequado 51 16,7 

Atende parcialmente, tem melhorado 110 35,9 

Não tem acompanhado as necessidades 103 33,7 

Outra 11 3,6 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Entre os que classificaram o espaço físico como adequado e satisfatório, e como 

satisfatório, mas inadequado, 8 docentes (38,1%) e 5 docentes (23,8%) respectivamente, 
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consideram a estrutura administrativa muito boa. Aqueles que consideram a estrutura 

administrativa boa 41 professores (52,6%) apontam que o espaço físico atende 

parcialmente as necessidades, e 40 docentes (67,8%) insatisfeitos com o espaço definem 

a estrutura administrativa como ruim e mal aproveitada (Tabela 87).  

 
Tabela 87. Avaliação da estrutura administrativa e espaço físico da UESB. 

Quanto ao espaço 

físico da UESB: 

 

Quanto à estrutura administrativa na UESB 

É muito boa, 

informatizaç

ão ágil e 

transparente 

Boa, mas a 

centralização 

dificulta e 

reduz a qual 

Razoável, 

centralização 

retarda ações 

Ruim e mal 

aproveitada Outra Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Adequado e 

satisfatório 8 38,1 7 9,0 5 4,5 0 0,0 0 0,0 20 7,1 

Satisfatório, mas 

inadequado 5 23,8 17 21,8 19 17,3 6 10,2 1 6,7 48 17,0 

Atende 

parcialmente, tem 

melhorado 8 38,1 41 52,6 46 41,8 10 16,9 3 20,0 108 38,2 

Não tem 

acompanhado as 

necessidades 0 0,0 12 15,4 36 32,7 40 67,8 9 60,0 97 34,3 

Outra 0 0,0 1 1,3 4 3,6 3 5,1 2 13,3 10 3,5 

Total 21 100 78 100 110 100 59 100 15 100 283 100 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

Setor de transporte 

  Em relação ao setor de transporte, constatou-se que 145 professores (47,4%) o 

julga razoável devido à frota reduzida, mas corpo técnico eficiente, e 60 docentes 

(19,6%) avaliam ser ruim, tanto a frota insuficiente quanto o corpo técnico 

desqualificado (tabela 88). 

Tabela 88. Avaliação dos serviços prestados pelo setor de transportes. 

Avaliação dos serviços prestados pelo setor de transportes da 

UESB: 

Nº de 

professores Porcentagem 
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Não respondeu 31 10,1 

Excelente qualidade 14 4,6 

Razoável, frota reduzida, porém corpo técnico qualificado 145 47,4 

Razoável, frota suficiente, corpo técnico não qualificado 33 10,8 

Ruim, frota reduzida, corpo técnico não qualificado 60 19,6 

Outra 23 7,5 

Total 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

A maior parte dos docentes avaliou os serviços prestados pelo setor de 

transporte, por campus, como razoáveis. Observamos que Jequié e Itapetinga têm o 

maior índice de insatisfeito 34 e 12 professores (29,3% e 27,9%) respectivamente, 

enquanto em Vitória da Conquista há o maior número de satisfeitos que definem como 

de excelente qualidade a prestação de serviço (8,8%, 13 professores), (tabela 89).  

 
Tabela 89. Avaliação dos serviços prestados pelo setor de transportes por Campus. 

Avaliação dos serviços 

prestados pelo setor de 

transportes da UESB: 

Vitória da 

Conquista Jequié Itapetinga Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 15 10,2 15 12,9 1 2,3 31 10,1 

Excelente qualidade 13 8,8 1 0,9 0 0,0 14 4,6 

Razoável, frota reduzida, 

porém corpo técnico 

qualificado 73 49,7 52 44,8 20 46,5 145 47,4 

Razoável, frota suficiente, 

corpo técnico não qualificado 20 13,6 10 8,6 3 7,0 33 10,8 

Ruim, frota reduzida, corpo 

técnico não qualificado 14 9,5 34 29,3 12 27,9 60 19,6 

Outra 12 8,2 4 3,4 7 16,3 23 7,5 

Total 147 100,0 116 100,0 43 100,0 306 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

O setor de transporte, aqui avaliado, faz parte do todo UESB e precisa funcionar 

muito bem para que a Universidade possa desenvolver-se como um todo. Embora 

alguns professores achem que ele seja excelente, mas este setor carece de um melhor 
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funcionamento, pelo menos nos campi de Jequié e Itapetinga. Há carência de: 

profissionais qualificados, melhor infra-estrutura para funcionamento (mais veículos), 

melhoria na manutenção dos veículos dentre outros. 

Pode-se depreender do que foi apresentado até agora, que a UESB teve um 

crescimento não só quantitativo, mas também qualitativo e os números apresentados 

comprovam isto, embora em muitos casos esse crescimento tenha ocorrido 

desordenadamente. Isso permite que se infira a falta, portanto, de planejamento 

estratégico pelos diversos setores e órgãos desta Universidade (Departamentos, 

Conselhos superiores, Reitoria e Pró-Reitorias, dentre outros), planejamento este que 

preveja qualificação docente, expansão (criação de novos cursos, construções) além de 

outras questões que podem ser colocadas mais futuramente. Embora a UESB apresente 

um caráter regional e não tem por que não ter, ela tem contribuído, fortemente, com a 

formação e qualificação de profissionais, tanto no âmbito do estado da Bahia quanto 

também no cenário Nacional. Mas, somos uma universidade jovem e temos ainda 

muitos passos a dar e muito que produzir.  

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA: SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Amostra: 244 respondentes. 

 

A Comissão Própria de Avaliação Institucional – UESB, visando a cumprir seu 

papel de coordenar os processos internos de avaliação institucional, sistematizar e 

prestar informações ao INEP efetivou um trabalho de coleta de dados com toda a 

comunidade acadêmica (graduandos, pós-graduandos, docentes e técnico-

administrativos). 
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O total da amostra colhida entre os técnico-administrativos perfez o total de 244 

questionários, sendo 165 do campus de Vitória da Conquista, 49 de Jequié e 30 de 

Itapetinga (Figura 16). 

 

Figura 16. Distribuição da amostra por Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

De maneira geral, a comunidade de servidores da UESB nos três campi foi 

satisfatoriamente representada. Entre os servidores entrevistados, a Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX) foi a que apresentou maior número de representantes (n = 16), 

seguida pela PROGRAD (n = 11) e Almoxarifado (n = 10) (Tabela 90). 

Dos servidores entrevistados em cada campus, a maioria, é natural da cidade 

onde trabalha. Em Jequié, 57,1 % dos servidores da UESB são naturais da mesma 

cidade, em Itapetinga esse percentual perfaz 53,3 % e em Vitória da Conquista perfaz 

44,2 %. Os servidores restantes que compõem cada campus são naturais de cidades 

vizinhas e de várias outras cidades e estados do Brasil. 

Quanto à função dos servidores, a maioria dos entrevistados de todos os campi 

são secretários (as), perfazendo 27,9 % do total, em segundo lugar estão os (as) 

auxiliares administrativos, representando 6,6 %. 

 

 

 

Vitória da 

Conquista

67,6%

Jequie

20,1%

Itapetinga

12,3%
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Tabela 90. Distribuição da amostra pelo setor em que está lotado e atua. 

Setor onde está lotado 

 

Lotado Atua 

Nº % Nº % 

Não respondeu 6 2,5 6 2,5 

ACI 1 0,4 1 0,4 

Almoxarifado 9 3,7 10 4,1 

Assessoria de Comunicação 

(ASCOM) 5 2,0 5 2,0 

Assessoria de planejamento 

(ASPLAN) 4 1,6 3 1,2 

ASSEPE 1 0,4 1 0,4 

Audiovisual 1 0,4 1 0,4 

Biblioteca Central 7 2,9 8 3,3 

Biblioteca Setorial (ITA) 6 2,5 6 2,5 

Biblioteca Setorial (JQE) 3 1,2 3 1,2 

CAAD 4 1,6 4 1,6 

CAP 1 0,4 1 0,4 

CCAGRO 2 0,8 2 0,8 

CCP 1 0,4 1 0,4 

CCU 1 0,4 1 0,4 

Centro de Cultura 5 2,0 5 2,0 

Cerimonial 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Administração 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Biologia 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Ciências Contábeis 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Ciências da 

Computação 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Comunicação Social 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Enfermagem (JQE) 1 0,4 2 0,8 

Colegiado de Eng. Alimentos (ITA) 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Física 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Fisioterapia (JQE) 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Geografia 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Matemática 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Medicina 0 0,0 1 0,4 

Colegiado de Pedagogia  (ITA) 1 0,4 1 0,4 

Colegiado de Pedagogia (JQE) 1 0,4 1 0,4 
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Colegiado de Química (JQE) 1 0,4 1 0,4 

CONSEPE 4 1,6 4 1,6 

DCB (JQE) 1 0,4 1 0,4 

DCE 2 0,8 2 0,8 

DCHL (JQE) 3 1,2 3 1,2 

DCN 5 2,0 4 1,6 

DCSA 2 0,8 2 0,8 

DEAS 2 0,8 2 0,8 

DEBI (ITA) 2 0,8 2 0,8 

DEGRAF 3 1,2 3 1,2 

DELL 2 0,8 2 0,8 

DFCH 3 1,2 3 1,2 

DFZ 6 2,5 6 2,5 

DG 2 0,8 2 0,8 

DH 2 0,8 2 0,8 

DQE (JQE) 3 1,2 3 1,2 

DS (JQE) 3 1,2 2 0,8 

DTRA  (ITA) 4 1,6 4 1,6 

Editora 2 0,8 2 0,8 

Extensão e Cultura 1 0,4 1 0,4 

Laboratório de Sistema Digital 1 0,4 1 0,4 

NUSBE 2 0,8 2 0,8 

PC 1 0,4 1 0,4 

PCJ 2 0,8 2 0,8 

PJ 4 1,6 4 1,6 

Pós-graduação Jequié 1 0,4 1 0,4 

PPG 5 2,0 5 2,0 

PRARH 8 3,3 7 2,9 

Prefeitura de Campus 5 2,0 5 2,0 

Prefeitura do Campus  (ITA) 5 2,0 5 2,0 

Prefeitura do Campus (JQE) 10 4,1 10 4,1 

PROEX 16 6,6 16 6,6 

PROEX Jequié 1 0,4 1 0,4 

PROGRAD 11 4,5 11 4,5 

Projetos 2 0,8 1 0,4 

Protocolo 4 1,6 4 1,6 
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Reitoria 8 3,3 9 3,7 

Secretaria de Cursos 1 0,4 1 0,4 

SEDIC 1 0,4 1 0,4 

SEMO 1 0,4 1 0,4 

Serviços Gerais 5 2,0 5 2,0 

SGC 2 0,8 2 0,8 

ST 1 0,4 1 0,4 

STC 3 1,2 3 1,2 

SUTER-PROVÍDEO 7 2,9 7 2,9 

UECO 1 0,4 1 0,4 

UINFOR (ITA) 3 1,2 3 1,2 

UINFOR (JQE) 4 1,6 4 1,6 

UINFOR (VCA) 4 1,6 4 1,6 

Vigilância 1 0,4 1 0,4 

Total 244 100,0 244 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

A maior ampliação do quadro de funcionários foi observada nos anos de 2005 

(13,5%), 1998 (11,9%), 2004 (11,5%) e 2003 (10,7%). Destes, 36,5% foram admitidos 

através de concurso e 32,4% por contrato temporário; sendo que 83,6% não mantêm 

vínculo empregatício com outra instituição. 

Ao ingressar na UESB, a maioria dos servidores entrevistados, 36,9 %, possuía 

apenas o segundo grau completo e 32% terceiro grau incompleto (Tabela 91). 

Atualmente, a maioria dos servidores que dizia estar cursando algum grau quando 

ingressou na UESB alega que terminou seus cursos (28,3 %) e poucos, a grande 

minoria, disseram que interromperam seus estudos por causa de incompatibilidade de 

horário com o trabalho (5,4 %). Dessa forma, pode-se supor que o trabalho na UESB 

não é um empecilho para que os servidores possam estudar e elevar seu grau de 

escolaridade. Em segundo, lugar estão aqueles servidores que alegam que continuam, 

por opção, com o mesmo grau de escolaridade ao ingressar na UESB (25,8 %, Tabela 

92). Dos servidores entrevistados que apresentam terceiro grau completo, a maioria é 

formada em Administração (12,3%), seguido por Letras (6,1%) e Pedagogia (4,5%). 
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Tabela 91. Distribuição da amostra segundo nível de escolaridade ao ingressar na UESB, por Campus. 

Forma de admissão na UESB 

 

Vitória da 

Conquista Jequié Itapetinga Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primeiro grau completo 7 4,2 5 10,2 2 6,7 14 5,7 

Segundo grau incompleto 19 11,5 7 14,3 0 0,0 26 10,7 

Segundo grau completo 52 31,5 23 46,9 15 50,0 90 36,9 

Terceiro grau incompleto 60 36,4 10 20,4 8 26,7 78 32,0 

Terceiro grau completo 27 16,4 4 8,2 5 16,7 36 14,8 

Total 165 100,0 49 100,0 30 100,0 244 813,3 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 
Tabela 92. Relação entre segundo nível de escolaridade ao ingressar na UESB e mudança de nível após 

ingressar na UESB. 

Mudança de nível 

após ingressar na 

UESB. 

 

Nível de escolaridade ao ingressar na UESB  

Primeiro 

grau 

completo 

Segundo 

grau 

incompleto 

Segundo 

grau 

completo 

Terceiro 

grau 

incompleto 

Terceiro 

grau 

completo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,8 1 0,4 

Sim, já conclui os 

estudos 6 42,9 10 38,5 18 20,0 28 35,9 7 19,4 69 28,3 

Sim, mas 

permaneço 

estudando 2 14,3 13 50,0 23 25,6 22 28,2 2 5,6 62 25,4 

Não interrompi os 

estudos por 

incomp. do horário 2 14,3 1 3,8 5 5,6 4 5,1 1 2,8 13 5,3 

Não, permaneço no 

mesmo nível de 

escol. por opção 4 28,6 1 3,8 33 36,7 13 16,7 12 33,3 63 25,8 

Outra 0 0,0 0 0,0 11 12,2 11 14,1 13 36,1 35 14,3 

Assinalou duas ou 

mais alternativas 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Total 14 100,0 26 100,0 90 100,0 78 100,0 36 100,0 244 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 
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Segundo a maioria dos servidores entrevistados (57,8 %), o emprego na UESB 

proporciona satisfação pessoal, mesmo para aqueles funcionários que possuem outro 

vínculo empregatício (Figura 17). Além disso, 33,6 % desses servidores afirmam que 

permanecem na Universidade porque esta oferece boas condições de trabalho, 

estabilidade (27,5%) e realização profissional (12,7%, Figura 18).  

 

Figura 17. O que o emprego na UESB lhe proporciona, segundo vínculo empregatício com outra 

instituição. 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 
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  Figura 18. Razões para permanecer na UESB, por Campus. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Boas condições

de trabalho

Estabilidade Realização

profissional

Ascensão

funcional

Não respondeu Salários

Compatíveis

Assinalou duas

ou mais

alternativas

Outra

Todos os campi

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 (
%

)

 
Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Ao serem questionados sobre quais as dificuldades para o desempenho funcional 

na instituição, os mesmos servidores relatam que a ausência de boas condições de 

trabalho (22,1%), falta de articulação entre os setores administrativo-acadêmicos 

(20,1%) e os outros setores administrativos (18,9%) como as principais causas (Figura 

19). Entretanto, vemos uma incoerência nas respostas dos servidores quando 

comparamos as questões sobre os motivos para permanecer na UESB e as dificuldades 

no desempenho funcional (Figuras 17 e 18). Observando a figura 18 vemos que a 

maioria dos servidores entrevistados diz que a razão para permanecer na UESB é a boa 

condição de trabalho, mas na figura 19, podemos ver que também a maioria deles disse 

que a maior dificuldade no desempenho funcional na instituição é a ausência de 

condições de trabalho. Dessa forma, não é possível fazer uma conclusão clara quanto à 

resposta dos servidores.  
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Figura 19. A maior dificuldade para o seu desempenho funcional na UESB, por 

Campus. 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Quando questionados sobre seu papel na UESB, a grande maioria dos servidores 

afirmou que é contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela instituição (67,2%) 

e em segundo lugar, contribuir para a execução de ações planejadas pelo setor (15,6%). 

Dessa forma, aparentemente, os servidores compreendem seu papel na instituição, mas 

quando perguntados sobre seu desempenho e produtividade, a maioria deles, 45,9%, 

considera-se razoavelmente produtivo, e que poderiam ser melhor aproveitados. Em 

segundo lugar, estão aqueles servidores que se julgam produtivos, pois aproveitam suas 

habilidades individuais (28,7%). Assim, a instituição, no momento das atribuições de 

funções aos servidores, deveria considerar a formação profissional de cada um, e não 

apenas o cargo que esta oferece a eles. Essa atitude provavelmente aumentaria a 

satisfação dos servidores, pois estariam trabalhando dentro de suas áreas de interesse. 

Em se tratando do desempenho e produtividade de seus colegas, 49,2% disseram 

que os colegas têm um bom desempenho e que prestam bom serviço à instituição. A 
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grande maioria dos servidores também afirma que as relações interpessoais no setor 

onde trabalham são muito boas e que inexistem conflitos (68,9%). Dessa forma, 

podemos concluir que a instituição propicia um bom ambiente de trabalho aos seus 

funcionários e que estes prezam pela harmonia. 

Os servidores também afirmam que conhecem o plano de gestão da instituição 

(29,9%), mas que não participam. Em segundo lugar estão aqueles servidores que dizem 

não conhecer os planos de gestão da instituição, mas que tem sugestões (26,2%). Dessa 

forma, a instituição deveria promover discussões acerca de seu plano de gestão com a 

comunidade acadêmica e administrativa para que houvesse uma difusão das 

necessidades da instituição e onde propostas de mudanças seriam analisadas e realizadas 

por todos os seus integrantes. 

A maioria dos servidores entrevistados (33,6%) afirmam que a instituição 

estimula a capacitação e contribui de forma decisiva no aperfeiçoamento de seus 

funcionários. Entretanto, analisando globalmente os resultados, uma parcela dos 

servidores (25,8%) afirma que tem conseguido por iniciativa própria capacitação 

profissional, sem uma intervenção efetiva da instituição para o seu aperfeiçoamento. 

Entretanto, essa afirmação é pouco conclusiva, uma vez que gera várias interpretações. 

Um exemplo seria de que a pouca contribuição da instituição na capacitação desses 

servidores pode não estar relacionada com a falta de interesse desta, mas simplesmente, 

porque o tipo de capacitação que o servidor deseja não esteja disponível na UESB. 

Dessa forma, a universidade poderia fazer um grande programa para conhecer e 

divulgar as necessidades dos servidores em capacitação. Um segundo passo seria a 

instituição oferecer aos servidores, interna ou externamente, a oportunidade de 

capacitação, o que geraria aumento da qualidade na prestação de serviço e satisfação 

pessoal aos funcionários interessados e contemplados. 

Esse plano estratégico em capacitação dos servidores da instituição 

conseqüentemente aumentaria o nível de motivação destes, pois segundo a maioria, 

31,6% consideram-se desmotivados porque dizem que a UESB [instituição] investe 
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pouco na valorização dos seus funcionários. Em segundo lugar estão aqueles 

funcionários que, embora satisfeitos em suas funções, não percebem motivação entre os 

funcionários (29,1%). Esses resultados apenas acentuam o fato da inexistência de um 

programa específico para a motivação dos servidores da instituição. 

Com relação aos serviços terceirizados na UESB, 24,6% consideram que a 

terceirização é uma prática razoável porque contribui para melhor prestação dos 

serviços especializados; no entanto, deveria ser usada apenas por alguns setores da 

UESB. Em segundo lugar (20,9%), os servidores dizem que o serviço terceirizado é 

muito importante porque traz para a universidade qualidade nos serviços prestados sem 

custos altos com a sua manutenção. Analisando a resposta dos servidores, pode-se 

perceber que entre eles existe pouco corporativismo e a preocupação de que os serviços 

da instituição tenham seriedade e qualidade. Assim, pode-se concluir que para os 

servidores a terceirização é a não acomodação e busca pela qualidade dos serviços 

prestados.  

Quanto ao espaço físico, a grande maioria dos servidores (45,1%) diz que atende 

parcialmente as necessidades da instituição e que tem melhorado bastante nos últimos 

anos. Esse resultado revela que não existe adequação do espaço físico para as 

necessidades atuais e o atendimento aos recursos mínimo da instituição, que precisa 

com urgência ser ampliado. As restrições de espaço para o desempenho das atividades 

administrativas e acadêmicas geram desestabilidade dos alicerces da instituição e deve 

ser revisto. 

Outro problema apontado nessas entrevistas está relacionado ao modelo de 

estrutura administrativa da instituição, pois considerando a média geral dos três campi, 

a maioria dos servidores, 28,3%, disse ser razoável a estrutura multi-campi e que a 

centralização dos setores executivos em um campus retarda ações previstas e diminui a 

produtividade para os setores administrativos e acadêmicos da instituição (Tabela 93). 

Esse padrão também é percebido observando as respostas dos servidores dos campi de 

Jequié (42,9%) e Itapetinga (36,7%). Entretanto, observando o campus de Vitória da 
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Conquista separadamente, a maioria dos servidores entrevistados (29,1%) diz que a 

estrutura administrativa do campus é muito boa e que com o processo de informatização 

tornou-se ágil e transparente. A resposta desses servidores provavelmente é resultado do 

fato de que a Reitoria e as Pró-Reitorias, bem como outros setores centrais e específicos 

da instituição estarem situados no campus de Vitória da Conquista, o que facilita os 

trâmites das atividades administrativas nesse local. Entretanto, o resultado anterior 

confirma a necessidade da descentralização para facilitar o cumprimento das metas e 

melhorar o andamento das tarefas a serem desempenhadas pela instituição. 

Tabela 93. Avaliação da estrutura administrativa na UESB por campus. 

Quanto à estrutura administrativa na 

UESB, você considera que: 

 

Vitória da 

Conquista Jequié Itapetinga Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Não respondeu 12 7,3 0 0,0 0 0,0 12 4,9 

Muito boa 48 29,1 7 14,3 9 30,0 64 26,2 

Boa, porem burocracia acentuada 37 22,4 15 30,6 9 30,0 61 25,0 

Centralização retardam ações 37 22,4 21 42,9 11 36,7 69 28,3 

Ruim e mal aproveitada 20 12,1 5 10,2 1 3,3 26 10,7 

Outra 10 6,1 1 2,0 0 0,0 11 4,5 

Assinalou duas ou mais alternativas 1 0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Total 165 100 49 100 30 100 244 100 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Quanto aos equipamentos e materiais da instituição, a grande maioria dos 

servidores (69,7%) respondeu que são de boa qualidade, mas existem em número 

insuficiente para atender as necessidades da instituição. A maioria dos servidores 

(47,5%) também afirma que consideram os serviços prestados pelo setor de transporte 
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da UESB de qualidade razoável e que a frota de veículos é reduzida, mas consideram 

que o corpo técnico é qualificado para atender as necessidades da instituição. Dessa 

forma, pode-se observar que os recursos da instituição como materiais, equipamentos e 

veículos e a qualidade do corpo técnico são considerados adequados e de boa qualidade, 

mas em número reduzido para o bom funcionamento da instituição. Esse resultado 

indica que a UESB deve realizar uma campanha para conhecer os problemas de 

recursos e aumentar o investimento para essa área na instituição. 

Por fim, quando perguntados como eles definem a instituição, a grande maioria 

(43,9%) respondeu que a considera uma universidade preocupada em interagir com a 

comunidade externa através de suas ações e atividades de extensão visando a oferecer 

serviços à comunidade urbana e rural. Essa afirmação demonstra uma avaliação 

favorável dos servidores para com a UESB, salientando o atendimento da instituição à 

sua principal missão pública. 

 

Pós-graduação 

 

 

Para este relatório foram entrevistados 46 pós-graduandos de três cursos stricto 

sensu, Mestrados de Agronomia, Química e Zootecnia e dois cursos lato sensu, 

Gerontologia e A construção do conhecimento e o ensino de Ciências, sendo 12 

estudantes do campus de Vitória da Conquista, 3 de Itapetinga e 31 de Jequié.  

Entre os entrevistados, nenhum possuía necessidades especiais, a maioria tem 

entre 21 e 26 anos (50%), são solteiros (67%) e do sexo feminino (52,2%).  

A maioria dos estudantes é natural de cidades do estado da Bahia e nelas 

residente (82,6%), concluíram a graduação na UESB (82,6%) e concordam que os 

conteúdos e programas auxiliam na formação pessoal e profissional (52,2%). Esse 

resultado indica que os cursos de graduação e pós-graduação da UESB têm cumprido 

adequadamente seus objetivos primordiais no auxílio da formação profissional e da 
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qualificação da população baiana, principalmente de professores, que representam a 

maioria desses estudantes (43,5%) (Figura 1).  

 

Figura 20. Ocupação atual dos estudantes dos cursos de pós-graduação da UESB. 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

Os estudantes revelaram que obtiveram conhecimento sobre os cursos que 

freqüentam por meio de amigos ou colegas (52,2%) e 34,8% por meio da internet.  

Segundo os estudantes, a maioria (54,3%) considera os critérios adotados na 

seleção para o acesso à pós-graduação como adequados, os quais normalmente 

envolvem avaliação do conhecimento na área e currículo.  

Quanto ao quadro docente dos programas de pós-graduação, a maioria dos 

estudantes (52,2%) considera que os professores possuem nível adequado de 

conhecimento às exigências de uma pós-graduação. Entretanto, salientam que nem 

sempre o docente apresenta qualificação didática adequada para desenvolver o conteúdo 

programático das disciplinas (52,2%) e concordam parcialmente com o método de 

avaliação dos docentes para as disciplinas ministradas (63%) (Figura 2). Esses 

resultados podem indicar que muitos docentes que lecionam nos programas de pós-

graduação, embora tenham conhecimento técnico, provavelmente não apresentam 

enfoque metodológico que possibilite a aprendizagem e avaliação dos discentes. 
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Os alunos também salientam que nem todos os docentes possuem experiência 

profissional em trabalhos que tenham afinidade com a disciplina (47,8%) (Figura 21). 

Esse pode ser considerado um problema comum em vários cursos de pós-graduação no 

país, tanto nos de lato sensu quanto nos stricto sensu, em que as disciplinas exigidas 

pela CAPES para a criação dos programas nem sempre podem ser ministradas por 

docentes com titulação específica na área.  

                    Figura 21. Porcentagem dos estudantes de pós-graduação entrevistados que                 

                    avaliam se o orientador possui qualificação específica para o trabalho   

                    desenvolvido (Q1), disponibilidade para atender às suas necessidades (Q2) 

e  

                    clareza nas diretrizes para o bom desenvolvimento do trabalho (Q3). 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

Quando questionados sobre os orientadores, a maioria considera que o professor 

orientador possui qualificação específica para o trabalho desenvolvido (60,9%), 

disponibilidade para atender às necessidades dos orientados (37%) e clareza nas 
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diretrizes para o bom desenvolvimento do trabalho (41,3%). Esse resultado revela que 

os orientadores, ao orientarem em sua área específica e de afinidade, são mais 

produtivos e reconhecidos pelos alunos (Figura 22). 

 
Figura 22. Porcentagem dos estudantes de pós-graduação entrevistados que avaliam se o corpo docente 

possui nível de conhecimento apropriado às exigências de uma pós-graduação (Q1), é qualificado 

(didaticamente) para desenvolver o conteúdo programático (Q2) e se demonstra experiência profissional 

em trabalhos que tem afinidade com a disciplina (Q3). 

Figura 3. Porcentagem dos estudantes de pós-graduação entrevistados que avaliam se o corpo docente 

possui nível de conhecimento apropriado às exigências de uma pós-graduação (Q1), é qualificado 

(didaticamente) para desenvolver o conteúdo programático (Q2) e se demonstra experiência profissional 

em trabalhos que tem afinidade com a disciplina (Q3). 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 

A maioria dos estudantes concorda que existe equilíbrio entre a distribuição das 

disciplinas de formação geral e específica na proposta curricular (50%). Esse resultado 

demonstra que os cursos de pós-graduação da UESB apresentam estrutura curricular 

adequada para a formação dos estudantes. 
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Entretanto, quando questionados se a UESB disponibiliza bolsas em número 

suficiente junto às agências de fomento e se disponibiliza financiamento para a 

realização de experimentos/trabalhos de campo exigidos para dissertação, a maioria dos 

estudantes, 30,4 e 37% respectivamente, não conseguiram responder as perguntas 

(Figura 4). Isso demonstra que os estudantes não têm sido informados adequadamente 

sobre esses assuntos pelos programas de pós-graduação e pela instituição.  

 

Figura 23. Porcentagem dos estudantes de pós-graduação entrevistados que avaliam se a UESB 

disponibiliza bolsas em número suficiente junto às agências de fomento (Q1), e financiamento para a 

realização de experimentos/trabalhos de campo exigidos para dissertação (Q2). 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Os estudantes também concordam, em sua maioria, que os trabalhos de 

monografia/dissertação têm relevância na pesquisa científica e aplicabilidade prática 

(47,8%). Isso sugere que os trabalhos monográficos e dissertações são de boa qualidade, 

de relevância cientifica e utilidade para a sociedade como um todo. 

Em termos de crescimento pessoal (87%) e aperfeiçoamento profissional 

(76,1%), a grande maioria dos estudantes concorda que é importante estar cursando a 

pós-graduação na UESB. Esse resultado demonstra que os estudantes dos programas de 
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pós-graduação da UESB estão satisfeitos com os cursos e reconhecem a importância 

deste para seu futuro. 

A maioria dos estudantes concorda que o espaço físico disponível para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso é adequado (41,3%). Entretanto, 

concordam em parte que os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso são adequados (54,3%), que os 

laboratórios ou instalações especiais para o desenvolvimento das atividades/aulas do 

curso atendem as necessidades (45,7%) e que os mobiliários e equipamentos para o 

desenvolvimento das atividades do curso são adequados e suficientes (45,7%). A 

maioria também concorda em parte que as instalações para os docentes dos cursos, salas 

de professores, reuniões e gabinetes são adequados (37%), as instalações para 

coordenação de cursos são adequadas (39,1%) e que os auditórios e/ou salas de 

conferências são adequados para o desenvolvimento das atividades do curso. Esses 

resultados indicam que a instituição deve buscar formas de melhorar a qualidade e 

quantidade dos recursos didático-pedagógicos disponíveis, bem como melhorar a 

estrutura logística dos cursos ampliando o número de salas disponíveis tanto para as 

aulas e coordenação, quanto para os estudantes e docentes e investir em equipamentos e 

materiais necessários para manter e aperfeiçoar a qualidade das aulas. 

Os estudantes também concordam em parte que o corpo técnico que atende os 

laboratórios tem um bom nível de qualificação (43,5%). Esse resultado indica que a 

instituição precisa investir na qualificação de seu corpo técnico para melhorar os 

serviços prestados também aos programas de pós-graduação da UESB. 

Os estudantes concordam, em sua maioria, 30,4%, que as instalações sanitárias e 

o serviço de limpeza são suficientes e apropriados, o que demonstra que a higiene da 

instituição é adequada e satisfatória. 

A maioria dos estudantes, entretanto, concorda em parte que a universidade 

oferece condições adequadas de acesso para portadores de necessidades especiais 

(28,3%). Isso indica que a UESB deve aumentar o investimento em reformas físicas e 
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estruturais da instituição para melhorar a acessibilidade para os portadores de 

necessidades especiais.  

Quanto à biblioteca, a maioria dos estudantes concorda em parte que as 

instalações físicas são adequadas (47,8%), que os periódicos são pertinentes em relação 

às disciplinas oferecidas, linhas de pesquisa e bibliografia (39,1%), que as coleções de 

periódicos estão completas e em bom estado de conservação (28,3%) e que o corpo 

técnico da biblioteca é suficiente e capacitado para o atendimento aos alunos (41,3%). 

Esses resultados demonstram que a biblioteca necessita de maior investimento em 

espaço físico, livros, periódicos e corpo técnico para melhorar o suporte aos cursos 

oferecidos pela instituição tanto de graduação, lato sensu e stricto sensu.  

Quando questionados se fariam outro curso de pós-graduação na UESB para dar 

prosseguimento a sua carreira profissional, a grande maioria dos estudantes, (93, 5%), 

responderam que sim. Entre os cursos de interesse, o mais citado pela maioria foi o 

curso de doutorado (26,1%) (Tabela 1), resultado que demonstra o interesse dos 

estudantes em aumentar sua titulação e que a instituição deve investir mais para 

aumentar o número de cursos de doutorado disponíveis.  

 

Tabela 94. Cursos de pós-graduação na UESB que os estudantes entrevistados teriam interesse de cursar. 

Em caso afirmativo, qual? Nº % 

Não assinalou 6 13,0 

Doutorado 12 26,1 

Nutrição e Saúde 3 6,5 

Área de Educação 3 6,5 

Educação Matemática 3 6,5 

Enfermagem do trabalho 2 4,3 

Fisiologia do exercício 2 4,3 

Ciências 2 4,3 

Ecologia 2 4,3 

Mestrado 2 4,3 

Doutorado em Química 1 2,2 

Mestrado em Educação Física 1 2,2 
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Enfermagem em Saúde Pública 1 2,2 

Enfermagem Obstétrica 1 2,2 

Emergência 1 2,2 

Meio Ambiente 1 2,2 

Doutorado em Agronomia 1 2,2 

Engenharia Florestal 1 2,2 

Engenharia Ambiental 1 2,2 

Total 46 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

A maioria dos estudantes afirmou que acompanham as notícias e os eventos 

promovidos pela UESB (84,8%), e que a instituição está em processo de crescimento e 

qualificação (63,0%) (Figura 5). Isso demonstra que os estudantes reconhecem a 

importância da instituição para sua formação profissional e que esta ainda é uma 

universidade jovem e que vem tentando investir no melhoramento da qualidade dos 

cursos que possui, criar novos e aumentar as oportunidades para a inserção dos 

estudantes no mercado de trabalho. 

 

Figura 24. Opinião de estudantes de pós-graduação quando sobre como caracterizam a Uesb 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 
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Quando questionados sobre quais são os pontos fortes da UESB, a maioria dos 

estudantes respondeu que são os professores de ótima qualidade (58,7%) (Figura 6), o 

que demonstra que a instituição tem um corpo docente qualificado e que tem acertado 

na política implementada de seleção e qualificação dos professores. Entretanto, quando 

perguntados sobre quais são os pontos fracos, a maioria considera que são instalações e 

equipamentos insuficientes (Figura 7). A aquisição de equipamentos e ampliação das 

instalações dos cursos de pós-graduação são prioritárias para a melhoria dos cursos da 

instituição, e são reivindicações legítimas e que são, na medida do possível atendidas 

pela UESB. Entretanto, como a instituição está em freqüente expansão existe sempre a 

necessidade de mais investimentos em um tempo que acompanhe a demanda surgida. 

 

Figura 25. Pontos fracos da instituição indicados pelos estudantes de pós-graduação entrevistados.  
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Quando questionados se recomendariam a pós-graduação que realizam a um 

colega profissional da área, a maioria respondeu que sim (95,7%), pois consideram que 

o curso permite crescimento pessoal e profissional (41,3%) (Figura 8). Isso indica que, 

embora existam necessidades de melhorias e adequação nos cursos de pós-graduação 
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oferecidos, estes são satisfatórios e trazem recompensas pessoais e profissionais para os 

estudantes entrevistados. 

 

Figura 26. Motivos pelos quais estudantes de pós-graduação entrevistados recomendariam seus cursos 

para outros colegas da área. 
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Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

 Quando questionados sobre quais seriam as sugestões para o melhoramento da 

qualidade dos cursos de pós-graduação de que participavam, a maioria dos estudantes 

respondeu que seriam aumentos no número de equipamentos de multimídia, ar 

condicionado, salas e internet (15,2%) (Tabela 2). A sugestão de melhoria na estrutura 

logística e de materiais já foi mencionada pelos estudantes anteriormente. 
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Tabela 95. Sugestões de ações e mecanismos que possam melhorar a qualidade do curso pelos estudantes 

de pós-graduação entrevistados. 

Sugestão de ações e mecanismos que possam melhorar a qualidade 

do curso: Nº % 

Não respondeu 15 32,6 

Equip. de multimídia, ar condicionado, mais salas, internet 7 15,2 

Acervo da biblioteca, mais recursos para pesquisa 5 10,9 

Melhorar a qualidade do trabalho dos professores 4 8,7 

Retirar a taxa cobrada dos alunos, pois é universidade pública 2 4,3 

Melhorar o espaço físico 2 4,3 

Deve ter apenas uma disciplina por sala 2 4,3 

Melhoria no acesso aos periódicos 1 2,2 

Humildade dos professores 1 2,2 

Aulas mais dinâmicas 1 2,2 

Material mais barato 1 2,2 

Convidar professores de outras universidades 1 2,2 

Cursos com mais tempo 1 2,2 

Mais atenção por parte dos coordenadores 1 2,2 

Aulas quinzenais 1 2,2 

Melhores técnicas de avaliação 1 2,2 

Total 46 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo/ CPA, 2010 - 2011. 

 

Assim, pode-se concluir que, de acordo com os estudantes dos cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu da UESB, os docentes deveriam lecionar apenas 

disciplinas de sua área específica, pois assim o seu trabalho se torna mais produtivo. 

Além disso, enfatizar a necessidade de ampliação das instalações logísticas da 

instituição, do número de materiais didático pedagógicos, do acervo da biblioteca e 

qualificação do corpo técnico dos cursos, bem como aumentar a acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. Todos esses pleitos são demandas freqüentes de 

muitas universidades públicas, retratando assim a necessidade de maior atenção e mais 

investimentos por parte dos gestores públicos (governos estadual e federal) que 
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deveriam acompanhar o crescimento das instituições de ensino superior e dar prioridade 

de recursos para a educação.  

Entretanto, os alunos concordam que os cursos de pós-graduação da UESB 

devem ser indicados para profissionais de suas áreas afins, que existem bons professores 

e de que a instituição tem um papel fundamental na formação pessoal e profissional da 

região e tem buscado estratégias para melhoria da qualidade de vida da população por 

meio de ações educativas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSAO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Apresenta-se à comunidade acadêmica o resultado da avaliação institucional 

realizada do triênio 2009 a 2011. Neste processo, cuja pesquisa e coleta de dados 

aconteceu entre os anos de 2011 a 2012, participaram: 3.090 (três mil e noventa) 

respondentes ao todo, sendo: Professores – 306, de um total de 831 (36,8 % do total) ; 

Servidores técnico-administrativos – 244 e Estudantes – 2.540, (Sendo: 2.479 alunos de 

graduação; 45 alunos da pós-graduação e 15 egressos) de um total de 7.119 graduandos, 

o que equivale a 35,6% participantes. 

Em relação à pós-graduação, foram entrevistados 46 alunos de três cursos stricto 

sensu, Mestrados de Agronomia, Química e Zootecnia e dois cursos lato sensu, 

Gerontologia e Geriatria; e A Construção do Conhecimento e o Ensino de Ciências, 

sendo 12 estudantes do Campus de Vitória da Conquista, 3 de Itapetinga e 31 de Jequié.  

Para a execução da avaliação institucional, na fase diagnóstica, foi 

disponibilizada uma página da UESB, no sítio http://www.uesb.br/cpa/, no período de 

março de 2011 a outubro de 2012, destinado exclusivamente para a CPA, para avaliação 

de todos os envolvidos. O processo foi conduzido pela CPA/UESB, através de uma 

camapnha de sensibilização e divulgação da comunidade acadêmica utilizando-se 

cartazes, faixas, divulgação na página da Universidade, passagens nas salas de aulas dos 

diversos cursos da universidade nos três campi com distribuição de material e, 

participação em reuniões de Departamentos e Colegiados, que  aconteceu no final do 

ano de 2010 e no primeiro semestre de 2011, para o emprego subseqüente dos 

instrumentos de auto-avaliação.  

Estes questionários abrangeram aspectos relacionados à dinâmica dos cursos, 

desempenho dos docentes e discentes, da gestão e da infra-estrutura física da instituição, 

assim como da sua atuação na pesquisa e extensão, visando trazer subsídios que 

exprimam o perfil da UESB. 

http://www.uesb.br/cpa/
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Principais resultados obtidos entre o corpor discente: Conforme demonstra a 

tabela 26, p. 68 do presente relatório, a grande maioria dos cursos esteve representada 

pela amostra dos 2.479 questionários aplicados aos discentes, sendo que a população 

feminina correspondeu a mais da metade dos entrevistados, 53% enquanto a masculina 

correspondeu a 47%. A partir dos dados referentes à faixa etária dos entrevistados 

percebeu-se que um maior quantitativo era do grupo etário de 22 a 25 anos. 

Os discentes que responderam ao questionário avaliaram o conjunto de 

instrumentos pedagógicos do curso ao qual estão vinculados verificando-se que para um 

terço dos entrevistsados, as aulas e estudos complementares propostos são mais 

importante para a sua formação; o outro terço apontarou os estágios; e para os demais, a 

iniciação científica através da participação em projetos de pesquisa,  a participação em 

palestras, seminários e outros eventos acadêmicos. 

De um modo geral, 20% discentes da amostra, avaliam a atuação dos professores 

da UESB no que se refere à dinâmica das aulas ministradas como excelente e com uma 

boa didática, utilizando os recursos adequadamente e estimulando a participação e 

reflexão dos alunos; aproximadamente a metade dos pesquisados avalia como boa, e 

com desenvoltura didática, entretanto estimula pouco a participação dos alunos na sala; 

Cerca de 23%  avaliam como regular 5% como ruim. 

Para 42% dos discentes que participaram da avaliação, a atuação dos 

funcionários da UESB é eficiente e que estes cumprem adequadamente as suas 

funções; Já 34% consideram que estes cumprem as funções pré-estabelecidas, mas 

deixam a desejar na maneira como se relacionam com o público. Para 20% a atuação é 

regular e que eles poderiam melhorar bastante; Uma minoria informa que os servidores 

não exercem de modo adequado as funções pré-estabelecidas e prestam um serviço de 

qualidade ruim.  

Para mais da metade dos alunos pesquisados, a biblioteca tem um bom espaço 

físico e boas instalações, mas o acervo tem um número reduzido de títulos; Ouro 

indicador relevante, cerca de 26% consideram o acervo disponível insuficiente para 
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atender às necessidades e que o seu espaço físico e instalações não contemplam à 

demanda existente. 

No tocante aos laboratórios de ensino e de informática aproximadamente a 

metade dos discentes responderam que os laboratórios são bons e respondem às 

necessidades dos alunos e também disseram que os laboratórios são poucos, entretanto, 

possuem equipamentos adequados; Os demais, de maneira geral avaliaram que existem 

em um bom número, mas os equipamentos são inadequados para as necessidades do 

curso; e que os laboratórios são poucos, possuem equipamentos inadequados e em 

número insuficiente e.. 

Quanto às ações extensionistas, mais da metade dos alunos se poscionaram que 

a UESB tem sim um bom número de projetos de grande importância para a comunidade 

da região e que têm muitos projetos, mas de alcance restrito. Relevante citar também 

que ¼ dos alunos avaliaram que a Uesb tem poucos projetos que apresentam um alcance 

de atuação muito limitado.  

Com relação à assistência ao estudante de baixa rendaa metade dos  

estudantes  ouvidos acham que a UESB tem contemplado de maneira satisfatória às 

necessidades do estudante carente e/ou que assistência oferecida atende parcialmente às 

necessidades e precisa aprimorar seus programas de incentivo e permanência nos 

cursos. Já os 1032 (41,6%) discentes garantem que a UESB tem uma atuação precária 

que precisa ser ampliada. Os demais apontam que existe a necessiade de aprimorar e 

muito a assistência estudantil. 

Quanto aos serviços prestados pelo setor de transporte da UESB, importante 

destacar que 62% discentes acham que são de qualidade razoável, mas que a frota de 

veículos é reduzida, no entanto o corpo técnico é qualificado para atender as 

necessidades.  

Foi solicitado aos discentes que apontassem necessidades que eles avaliam 

como prioritárias para a UESB, 199 (8%) estudantes apontaram residência 

universitária; 874 (35,2%) discentes indicaram restaurante universitário; 811 (32,7%) 

disseram ser a ampliação do número de bolsas de iniciação científica e monitoria; 468 
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(18,9%) estudantes sugeriram a ampliação do programa de assistência ao aluno com a 

inclusão de serviços médico e odontológico; e, 127 (5,2%) apresentaram outras opções, 

dentre elas a melhoria da acessibilidade dos portadores de necessidade especiais; auxílio 

à mãe estudante; ampliação do acervo bibliográfico, dentre outras. 

Com relação ao oferecimento de condições adequadas de acesso às instalações 

do curso, para o portador de necessidades especiais, 1476 (59,6%) estudantes afirmaram 

que sim e 1003 (40,4%) afirmaram que não. 

No concernente ao quadro de professores, foram aplicados 306 questionários, 

147 no Campus de Vitória da Conquista (48%), 116 no Campus Jequié (37,9%) e 43 no 

Campus de Itapetinga (14,1%); distribuição semelhante a do quadro de professores 

lecionando em cada um dos três campi. O percentual referente às cotas dos 

departamentos se encontram na tabela 46 da página 85. As demais informações 

referentes ao perfil funcional e pessoal do corpo docente se encontram entre as páginas 

85 a 100. 

Após a entrada na UESB, mais de ¾ dos docentes consideram ter ocorrido um 

aumento significativo na produção acadêmica e no número de publicações. Com relação 

à dinâmica de funcionamento das disciplinas ministradas, metade dos professores 

consideramatender parcialmente aos interesses do curso e 38% afirmam atender 

plenamente para a formação adequada dos alunos. Mais da metade dos docentes 

entrevistados responderam que contribuem para o crescimento da Universidade de 

forma eqüitativa, no ensino, pesquisa e extensão. Boa parte aponta que desenvolvem 

ações prioritárias no ensino, mas também a pesquisa. 

Quanto à importância da UESB para a região sudoeste, mais da metade dos 

professores afirmam ser importante, podendo, ainda, melhorar muito, ao transpor de 

maneira mais incisiva, o distanciamento que, ainda, mantém em relação à comunidade 

regional. Já 37 % consideram de fundamental importância, por a instituição exercer um 

grande impacto social, econômico e tecnológico. Estes dois seguimentos apresentam um 

panorama positivo do papel da universidade.  
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Em relação à qualidade dos laboratórios, 41,2% avaliam como razoável, não 

atendendo a todas as necessidades, enquanto 34% os consideram de boa qualidade, 

embora faltem alguns equipamentos . 

Ao analisar a biblioteca Uesbiana, 43% qualificaram como de qualidade 

razoável; 30% consideraram ter boa qualidade e 18,0% consideram a biblioteca de 

qualidade ruim. 40,8% dos professores opinaram ser a falta de verbas para ensino, 

pesquisa e extensão, o principal problema da universidade. Entre os entrevistados, 

22,5% apontaram a influência excessiva de ações políticas no cotidiano acadêmico, 

como o segundo problema mais grave. 

Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento, 1/3 dos professores 

entrevistados afirmam que a universidade não dispõe de programas de aperfeiçoamento 

interno, mas o estimula externamente eoutro 1/3 consideram que a UESB estimula e 

contribui de forma decisiva, na capacitação dos professores. Quanto à participação nos 

planos de gestão da instituição, 1/3  não têm conhecimento integral dos planos, mas 

apresentam sugestões, no seu departamento, que contribuam para melhorar a qualidade 

dos serviços prestados. Os que não têm conhecimento da existência de planos de gestão 

são 23,9% e outros 23,2%  afirmam que embora tenham conhecimento destes planos de 

gestão, eles admitem que não participam ativamente . 

A respeito da estrutura administrativa, 112 docentes qualificaram como 

razoável, alegando que a estrutura multi-campi e a centralização dos executivos em um 

campus retarda ações previstas, diminui a produtividade para os setores acadêmicos e 

administrativos da instituição. Dos que consideram de boa qualidade ressaltando, 

porém, que a centralização dos setores decisórios em um único campus compromete a 

prestação dos serviços internos, representam 80 professores (26,1%) dos entrevistados. 

Analisando os serviços terceirizados na universidade, 42% dos docentes 

definem a terceirização como uma pratica razoável, por contribuir para uma melhor 

prestação dos serviços especializados, embora devesse ser usada somente em alguns 
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setores. Enquanto 25,5% acreditam que a terceirização enfraquece a estrutura funcional 

da instituição, e a categoria dos servidores, devendo ser evitada (tabela 84).  

Quanto ao espaço físico, 36% dos docentes indicam que o espaço físico 

existente atende parcialmente às necessidades, e 33  % o apontam como insatisfatórios e 

inadequados, necessitando de uma urgente mudança.  

Em relação ao de transporte, constatou-se que a metade dos professores o julga 

razoável devido à frota reduzida, mas corpo técnico eficiente e cerca de 20% avaliam 

ser ruim, tanto a frota insuficiente quanto o corpo técnico desqualificado. 

Quanto à amostra dos servidores técnico-administrativos referente ao perfil da 

vida pessoal e funcional que responderam ao questionário se encontra entre as páginas 

122 a 131. Em se tratando do desempenho e produtividade de seus colegas, 

exatamente a metade disse que os colegas têm um bom desempenho e que prestam bom 

serviço à instituição. A grande maioria dos servidores também afirma que as relações 

interpessoais no setor onde trabalham são muito boas e que inexistem conflitos, com 

aproximadamente 70% da amostra. Dessa forma, podemos concluir que a instituição 

propicia um bom ambiente de trabalho aos seus funcionários e que estes prezam pela 

harmonia. 

Cerca de 1/3 dos servidores também afirmam que conhecem o plano de gestão 

da instituição, mas que não participam. Em segundo lugar estão aqueles servidores que 

dizem não conhecer os planos de gestão da instituição, mas que tem sugestões (26,2%). 

Dessa forma, a instituição deveria promover discussões acerca de seu plano de gestão 

com a comunidade acadêmica e administrativa para que houvesse uma difusão das 

necessidades da instituição e onde propostas de mudanças seriam analisadas e realizadas 

por todos os seus integrantes. 

A maioria dos servidores entrevistados (33,6%) afirmam que a instituição 

estimula a capacitação e contribui de forma decisiva no aperfeiçoamento de seus 

funcionários. Entretanto, analisando globalmente os resultados, uma parcela dos 
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servidores (25,8%) afirma que tem conseguido por iniciativa própria capacitação 

profissional, sem uma intervenção efetiva da instituição para o seu aperfeiçoamento.  

Outro problema apontado nessas entrevistas está relacionado ao modelo de 

estrutura administrativa da instituição, pois considerando a média geral dos três 

campi, a maioria dos servidores, 28,3%, disse ser razoável a estrutura multi-campi e que 

a centralização dos setores executivos em um campus retarda ações previstas e diminui 

a produtividade para os setores administrativos e acadêmicos da instituição. 

Quanto aos equipamentos e materiais da instituição, a grande maioria dos 

servidores, com cerca de 70% respondeu que são de boa qualidade, mas existem em 

número insuficiente para atender as necessidades da instituição. A maioria dos 

servidores (47,5%) também afirma que consideram os serviços prestados pelo setor de 

transporte da UESB de qualidade razoável e que a frota de veículos é reduzida, mas 

consideram que o corpo técnico é qualificado para atender as necessidades da 

instituição. Dessa forma, pode-se observar que os recursos da instituição como 

materiais, equipamentos e veículos e a qualidade do corpo técnico são considerados 

adequados e de boa qualidade, mas em número reduzido para o bom funcionamento da 

instituição. Esse resultado indica que a UESB deve realizar uma campanha para 

conhecer os problemas de recursos e aumentar o investimento para essa área na 

instituição. 

Por fim, quando perguntados como eles definem a instituição, a grande maioria 

(44%) respondeu que a considera uma universidade preocupada em interagir com a 

comunidade externa através de suas ações e atividades de extensão visando a oferecer 

serviços à comunidade urbana e rural. Essa afirmação demonstra uma avaliação 

favorável dos servidores para com a UESB, salientando o atendimento da instituição à 

sua principal missão pública. 

Quanto aos alunos de pós-graduação, para este relatório foram entrevistados 46 

pós-graduandos de três cursos stricto sensu, Mestrados de Agronomia, Química e 
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Zootecnia e dois cursos lato sensu, Gerontologia e A construção do conhecimento e o 

ensino de Ciências, sendo 12 estudantes do campus de Vitória da Conquista, 3 de 

Itapetinga e 31 de Jequié. O perfil dos pós-graduandas encontra-se entre as páginas 134 

e 135. Os alunos salientam que nem todos os docentes possuem experiência profissional 

em trabalhos que tenham afinidade com a disciplina, com 48%. Esse pode ser 

considerado um problema comum em vários cursos de pós-graduação no país, tanto nos 

de lato sensu quanto nos stricto sensu, em que as disciplinas exigidas pela CAPES para 

a criação dos programas nem sempre podem ser ministradas por docentes com titulação 

específica na área.  

A maioria dos estudantes concorda que o espaço físico disponível para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso é adequado (41,3%). Entretanto, 

concordam em parte que os recursos didático-pedagógicos disponíveis para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso são adequados (54,3%), que os 

laboratórios ou instalações especiais para o desenvolvimento das atividades/aulas do 

curso atendem as necessidades (45,7%) e que os mobiliários e equipamentos para o 

desenvolvimento das atividades do curso são adequados e suficientes (45,7%). A 

maioria também concorda em parte que as instalações para os docentes dos cursos, salas 

de professores, reuniões e gabinetes são adequados (37%), as instalações para 

coordenação de cursos são adequadas (39,1%) e que os auditórios e/ou salas de 

conferências são adequados para o desenvolvimento das atividades do curso. Esses 

resultados indicam que a instituição deve buscar formas de melhorar a qualidade e 

quantidade dos recursos didático-pedagógicos disponíveis, bem como melhorar a 

estrutura logística dos cursos ampliando o número de salas disponíveis tanto para as 

aulas e coordenação, quanto para os estudantes e docentes e investir em equipamentos e 

materiais necessários para manter e aperfeiçoar a qualidade das aulas. 

Os estudantes concordam, em sua maioria, 30,4%, que as instalações sanitárias 

e o serviço de limpeza são suficientes e apropriados, o que demonstra que a higiene da 

instituição é adequada e satisfatória. A maioria dos estudantes, entretanto, concorda em 

parte que a universidade oferece condições adequadas de acesso para portadores de 
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necessidades especiais (28,3%). Isso indica que a UESB deve aumentar o investimento 

em reformas físicas e estruturais da instituição para melhorar a acessibilidade para os 

portadores de necessidades especiais.  

Quanto à biblioteca, a maioria dos estudantes concorda em parte que as 

instalações físicas são adequadas (47,8%), que os periódicos são pertinentes em relação 

às disciplinas oferecidas, linhas de pesquisa e bibliografia (39,1%), que as coleções de 

periódicos estão completas e em bom estado de conservação (28,3%) e que o corpo 

técnico da biblioteca é suficiente e capacitado para o atendimento aos alunos (41,3%). 

Esses resultados demonstram que a biblioteca necessita de maior investimento em 

espaço físico, livros, periódicos e corpo técnico para melhorar o suporte aos cursos 

oferecidos pela instituição tanto de graduação, lato sensu e stricto sensu.  

Quando questionados se fariam outro curso de pós-graduação na UESB para dar 

prosseguimento a sua carreira profissional, a grande maioria dos estudantes, (93, 5%), 

responderam que sim. Quando questionados sobre quais são os pontos fortes da UESB, 

a maioria dos estudantes respondeu que são os professores de ótima qualidade (58,7%), 

o que demonstra que a instituição tem um corpo docente qualificado e que tem acertado 

na política implementada de seleção e qualificação dos professores. Já segundo a 

percepção dos discentes da graduação, com relação ao principal problema da UESB, 

focaram sobre a qualificação profissional e o nível de compromisso dos professores 

com 340 (13,7%) indicações; a grade curricular dos cursos oferecidos correspondeu a 

434 (17,5%); a estrutura física e de laboratórios equivaleu a 346 (14%); a precariedade 

de condições que levam a greves de professores e funcionários, ocasionando freqüentes 

alterações no calendário letivo equivaleu a 1.156 (46,6%) e; 203 (8,2%) apontaram 

outras opções de respostas. 

Entretanto, quando perguntados sobre quais são os pontos fracos, a maioria 

considera que são instalações e equipamentos insuficientes. A aquisição de 

equipamentos e ampliação das instalações dos cursos de pós-graduação são prioritárias 

para a melhoria dos cursos da instituição, e são reivindicações legítimas e que são, na 
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medida do possível atendidas pela UESB. Entretanto, como a instituição está em 

freqüente expansão existe sempre a necessidade de mais investimentos em um tempo 

que acompanhe a demanda surgida. 

Assim, pode-se concluir que, de acordo com os estudantes dos cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu da UESB, os docentes deveriam lecionar apenas 

disciplinas de sua área específica, pois assim o seu trabalho se torna mais produtivo. 

Além disso, enfatizar a necessidade de ampliação das instalações logísticas da 

instituição, do número de materiais didático pedagógicos, do acervo da biblioteca e 

qualificação do corpo técnico dos cursos, bem como aumentar a acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. Todos esses pleitos são demandas freqüentes de 

muitas universidades públicas, retratando assim a necessidade de maior atenção e mais 

investimentos por parte dos gestores públicos (governos estadual e federal) que 

deveriam acompanhar o crescimento das instituições de ensino superior e dar prioridade 

de recursos para a educação.  

No geral, as dificuldades apontadas pelos três segmentos foram: 1) conseguir 

sensibilizar a comunidade acadêmica, principalmente do corpo docente, para a 

importância da avaliação institucional; 2) estrutura multi-campi da instituição, exigindo 

uma grande mobilização para concretização desta avaliação; 3) pouca participação do 

representante discente e dos representantes da comunidade externa na comissão de 

avaliação; 4) dificuldade de reunir os membros da comissão, em virtude de outros 

compromissos assumidos, o que retardou o processo de avaliação e confecção do 

relatório e; 5) pouca participação dos órgãos colegiados da instituição. 

Chega-se ao entendimento de que este relatório apresenta uma infinidade de 

dados quantitativos, sendo estes adotados como parâmetros de resultados, sem, 

entretanto, afirmar quaisquer conclusões, não sendo este o objetivo do presente trabalho, 

mesmo porque o método quantitativo apresenta limitações, assim também como as 

dificuldades percebidas no processo de fornecimento das informações.  
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A discussão aqui levantada ainda carece, certamente, de um amadurecimento 

teórico, metodológico e de um acúmulo de conhecimentos a respeito de experiências 

práticas que possam, por sua vez, enriquecer o presente trabalho. Nosso esforço será 

totalmente recompensado se outros pesquisadores da CPA se sentirem desafiados a 

aprofundar as questões aqui levantadas, ajustar ou mesmo a substituí-las por outras mais 

pertinentes. Se lograrmos êxito esse intento, teremos somado alguma contribuição à 

busca de uma reflexão sobre o planejamento e a avaliação Institucional na Gestão 

Pública, assim como os desafios encontrados por todos nós e as estratégias adotadas 

para equacionar os problemas entre o planejar e o executar. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO 

 

 

Dados informativos 

 

Faixa etária: a) 18-21   b) 22-25   c) 26-30    d) mais de 30 anos. 

Sexo:  M (  ) F (  ) 

Naturalidade___________________ UF: ____ 

 

Você é portador de necessidades especiais: 

(  ) Sim  (  ) Não  

 

Sua renda aproximada, em salários mínimos é de: 

(  ) Até 2 salários   (  ) 2-5 salários    

(  ) 5-10 salários    (  ) 10-20 salários  

(  ) mais de 20 salários  

 

Renda aproximada de sua família, em salários mínimos:  

(  ) Até 2 salários   (  ) 2-5 salários    

(  ) 5-10 salários    (  ) 10-20 salários  

(  ) mais de 20 salários  

 

Você cursou  o ensino fundamental  e o ensino médio em:  

(  ) Escola pública;  

(  ) A maior parte em escola pública; 

(  ) Escola particular;  

(   A maior parte em escola particular; 

(  ) Uma parte significativa em cada uma delas. 

 

 

1- O curso em que está matriculado é aquele que você realmente queria? 

a) Sim. O curso escolhido foi exatamente o que eu desejava; 

b) Sim. Mas preferiria estar matriculado em outra universidade; 

c) Não. A escolha foi em virtude da concorrência; 

d) Não. A escolha foi em virtude de exigências da família e/ou do trabalho; 

e) Não. A escolha foi em virtude da falta de opção. 

 

2- Que motivo principal o levou a buscar o curso superior? 

 

a) Inserção no mercado de trabalho. 

b) Possibilidade de ascensão no atual emprego 

c) Identificação com a área do conhecimento escolhida, e busca de 

aperfeiçoamento; 
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d) Aquisição de conhecimentos e novas experiências ao longo do período de 

graduação; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

3- Qual a sua expectativa profissional quando você se formar? 

a) Conseguir um bom emprego na área de sua formação; 

b) Ingressar em cursos de pós-graduação com vistas a melhorar a qualificação para 

atender às exigências do mercado; 

c) Buscar uma colocação profissional e inserção no mercado de trabalho, 

independente da área de formação; 

d) Não tem expectativas quanto à obtenção de emprego e inserção no mercado de 

trabalho; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

4- Considerando as razões que o(a) levaram à universidade, a  expectativa de 

realizar seus objetivos é: 

a) Alta. A proposta de capacitação da UESB deverá atender aos seus objetivos; 

b) Razoável. Você já identifica restrições impostas pela capacitação acadêmica da 

UESB; 

c) Baixa. A proposta da UESB não deverá atender aos seus objetivos; 

d) Indiferente. Você reconhece que o esforço pessoal é mais importante que a 

instituição em que estuda; 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

5- Você sente-se preparado para acompanhar os conteúdos trabalhados nas 

disciplinas cursadas? 

a) Sim, pois a formação obtida no ensino médio foi suficiente; 

b) Sim, mas com muito esforço pessoal; 

c) Não, pois a formação obtida no ensino médio foi muito precária; 

d) Não, pois trabalho e não tenho tempo de estudar o suficiente para acompanhar os 

conteúdos trabalhados;   

e) Outra.  Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

6- Em sua opinião, qual o principal problema da UESB? 

 

a) A qualificação profissional e o nível de compromisso dos professores; 

b) A grade curricular dos cursos oferecidos; 

c) A estrutura física e de laboratórios; 
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d) A precariedade de condições que levam a greves de professores e funcionários, 

ocasionando freqüentes alterações no calendário letivo;  

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________  

 

7- No conjunto de instrumentos pedagógicos do seu curso, qual você avalia como o 

mais importante para a sua formação? 

a) As aulas e estudos complementares propostos;  

b) Os estágios; 

c) A iniciação científica através da participação em projetos de pesquisa;  

d) A participação em palestras, seminários e outros eventos acadêmicos; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

8- Quanto à estrutura pedagógica e curricular do seu curso, que aspecto deve 

sofrer maiores alterações com a finalidade de torná-lo melhor? 

 

a)  A redução do número de disciplinas e carga horária de aulas; 

b) A redução do número de disciplinas com a ampliação da carga horária de aulas; 

c) A alteração das disciplinas, priorizando conteúdos de formação específica; 

d) A alteração de disciplinas, priorizando a abordagem de conteúdos de formação 

geral; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

9- Como você avalia a atuação dos professores do seu curso, quanto ao 

conhecimento na área em que atuam? 

a) Excelente. Apresentam domínio em todos os temas abordados; 

b) Boa. Embora apresentem lacunas em alguns temas específicos; 

c) Regular. Dominam parcialmente os temas abordados e necessitam atualizar-se em 

alguns conteúdos exigidos; 

d) Ruim. Não dominam os conteúdos estabelecidos na ementa das disciplinas; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

10 - De um modo geral, como você avalia a atuação dos professores da UESB no 

que se refere à dinâmica das aulas ministradas? 

b) Excelente. Têm uma boa didática, utilizam os recursos 

adequadamente e estimulam a participação e reflexão dos alunos; 

c) Boa. Têm desenvoltura didática, mas estimulam pouco a 

participação dos alunos na sala; 

d) Regular. Possuem uma didática razoável e não estimulam a 

participação dos alunos;  
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e) Ruim. Não usam os recursos disponíveis para estimular os 

alunos;  

f) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

11-  Avalie o desempenho e o interesse  dos professores na orientação a estágios 

supervisionados e/ou monografia de conclusão de curso. 

a) Estão sempre presentes e disponíveis para sanar as dúvidas; 

b) Estão sempre presentes, mas o número de alunos e tempo disponível impede o 

atendimento adequado; 

c) Estão sempre presentes, mas nem sempre disponíveis para ouvir e sanar as 

dúvidas dos alunos; 

d) Estão muito pouco presentes e são por tanto, pouco disponíveis; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

12- Como você avalia a atuação dos funcionários da UESB? 

a)    São eficientes e cumprem adequadamente as suas funções; 

b) Cumprem as funções pré-estabelecidas, mas deixam a desejar na maneira como 

se relacionam com o público; 

c) Têm uma atuação apenas regular. Poderiam melhorar bastante; 

d) Não exercem de modo adequado as funções pré-estabelecidas e prestam um 

serviço de qualidade ruim; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

13- Os contatos mantidos até o momento com a biblioteca da UESB levaram você a 

concluir que: 

a) É uma boa biblioteca e tem respondido satisfatoriamente às suas necessidades; 

b) Tem um bom espaço físico e boas instalações, mas o acervo tem um número 

reduzido de títulos;  

c) É uma biblioteca razoável. Embora possua um acervo suficiente, a sua utilização 

é dificultada pelo horário restrito de atendimento ao público; 

d) O acervo disponível é insuficiente para atender às necessidades e seu espaço 

físico e instalações não contemplam à demanda existente; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

14- Avalie de um modo geral a estrutura dos laboratórios de ensino e de 

informática. 

a) São bons e respondem às necessidades dos alunos 

b) São poucos, entretanto, possuem equipamentos adequados;  
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c) Existem em bom número, mas os equipamentos são inadequados para as 

necessidades do curso; 

d) São poucos, possuem equipamentos inadequados e em número insuficiente; 

e) Outros 

 

15- Avalie de um modo geral a estrutura dos laboratórios de experimentos 

aplicados. 

a) São bons e respondem às necessidades dos alunos 

b) São poucos, entretanto, possuem equipamentos adequados;  

c) Existem em um bom número, mas os equipamentos são inadequados para as 

necessidades do curso; 

d) São poucos, possuem equipamentos inadequados e em número insuficiente; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

16- Qual sua opinião sobre os recursos audiovisuais da UESB?  

a) A UESB tem bons equipamentos e em número adequado às necessidades dos cursos 

oferecidos; 

b) Os recursos existentes na UESB são de boa qualidade, mas nem sempre estão 

disponíveis porque o número é reduzido; 

c) Embora existam recursos suficientes, os serviços prestados pelo setor responsável 

dificultam a utilização; 

d) Os recursos existentes na UESB são precários e inadequados; 

e) Outra. Qual? 

_______________________________________________________________ 

 

18- A UESB é uma instituição que tem atuado junto à comunidade através dos 

projetos de extensão?  

a) Sim. Através de um bom número de projetos de grande importância para a 

comunidade da região; 

b) Tem muitos projetos, mas de alcance restrito; 

c) Tem poucos projetos, mas que em seu conjunto têm um impacto importante para 

a comunidade; 

d) Tem poucos projetos que apresentam um alcance de atuação muito limitado; 

e) Outra. Qual?  

_____________________________________________________________ 

 

19- Em relação à assistência ao estudante de baixa renda, você acha que a UESB: 

 

a) Tem “contemplado” de maneira satisfatória às necessidades do estudante carente; 

b) Atende parcialmente às necessidades e precisa aprimorar seus programas de 

incentivo e permanência nos cursos; 

c) Tem uma atuação precária que precisa ser ampliada; 
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d) Não tem nenhum programa dirigido ao estudante carente; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

20- Entre as opções a seguir, aponte aquela que representa uma necessidade 

prioritária: 

 

a) Residência universitária; 

b) Restaurante universitário; 

c) Ampliação do número de bolsas de iniciação científica e monitoria; 

d) Ampliação do programa de assistência ao aluno com a inclusão de serviços 

médico e odontológico; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

21- A universidade oferece condições adequadas de acesso às instalações do curso, 

para o portador de necessidades especiais? 

(   ) Sim  (   ) Não 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

Dados informativos 

 

Naturalidade: ___________________________________________________ UF: 

________ 

Sexo: (  ) F    (  ) M                                                  

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Divorciado    (  ) Viúvo     (  ) Outro       

Faixa etária: (  ) 21-26     (  ) 27-32     (  ) 33-38    (  ) Acima de 38 

Ocupação Atual: _______ 

_____________________________________________________ 

Município onde Reside: ____________________ UF: _______ 

Curso de pós-graduação realizado na UESB: 

_____________________________________ 

Campus:    (  ) Vitória da Conquista   (  ) Itapetinga     (  ) Jequié 

Ano e Semestre de ingresso: ___________________________ 

Ano e Semestre de provável Conclusão: __________________ 

Como obteve conhecimento sobre o Programa de Pos graduação?  

(  ) Mídia impressa (  ) TV  (  ) Rádio 

(  ) Internet  (  ) Através de amigos ou colegas 

Cursou a graduação na UESB? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Você é portador de necessidades especiais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Sobre o Curso 

Para responder Às questões de 1-30 Utilize a 

coluna de opções e marque aquela que o(a) 

contempla. 

 

Con

cor

do 

ple

na

me

nte 

Con

cor

do 

par

cial

me

nte 

Dis

cor

do 

tota

lme

nte 

Dis

cor

do 

par

cial

me

nte 

Sem 

opi

nião 

1- Os critérios adotados na seleção para o acesso à 

pós-graduação são adequados. 
a b c d e 

2- O corpo docente possui nível de conhecimento 

apropriado às exigências de uma pós-graduação. 
a b c d e 

3- O corpo docente é qualificado (didaticamente) 

para desenvolver o conteúdo programático. 
a b c d e 

4- O corpo docente demonstra experiência a b c d e 
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profissional em trabalhos que tenham afinidade com 

a disciplina ministrada. 

5- O professor orientador possui qualificação 

específica para o trabalho desenvolvido. 
a b c d e 

6- O professor orientador apresenta disponibilidade 

para atender às suas necessidades. 
a b c d e 

7- O professor orientador apresenta clareza nas 

diretrizes para o bom desenvolvimento do trabalho. 
a b c d e 

9- Os conteúdos e programas auxiliam na formação 

pessoal e profissional. 
a b c d e 

10- Existe equilíbrio entre a distribuição das 

disciplinas de formação geral e de formação 

específica na proposta curricular de curso. 

a b c d e 

11- A proposta de avaliação apresentada pelos 

docentes para a(s) disciplina(s) ministrada(s) é 

adequada. 

a b c d e 

12- A UESB disponibiliza bolsas em número 

suficiente junto a agências de fomento. 
a b c d e 

13- A UESB disponibiliza financiamento para a 

realização de experimentos/trabalhos de campo 

exigidos para a dissertação. 

a b c d e 

14- Os trabalhos de monografia/dissertação têm 

relevância na pesquisa científica e aplicabilidade 

prática.   

a b c d e 

15- Em termos de crescimento pessoal, foi 

importante ter cursado a pós-graduação na UESB. 
a b c d e 

16- Em termos de aperfeiçoamento profissional, foi 

importante ter cursado a pós-graduação na UESB. 
a b c d e 

 

Sobre Infra-estrutura 

 

17- Os recursos didático-pedagógicos disponíveis 

para o desenvolvimento das atividades/aulas do 

curso são adequados.    

a b c d e 

18- O espaço físico disponível para o 

desenvolvimento das atividades/aulas do curso é 

adequado.   

a b c d e 

19- Os laboratórios ou instalações especiais 

disponíveis para o desenvolvimento das atividades/ 

aulas do curso atendem às necessidades. 

a b c d e 
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20- Os mobiliários e equipamentos para o 

desenvolvimento das atividades do curso são 

suficientes e adequados.  

a b c d e 

21- O corpo técnico que atende aos laboratórios tem 

bom nível de qualificação. 
a b c d e 

22- As instalações para os docentes dos cursos de 

pós-graduação, salas de professores, salas de 

reuniões e gabinetes de trabalho são adequados.  

a b c d e 

23- As instalações para a coordenação de cursos de 

pós-graduação são adequadas. 
a b c d e 

24- Os auditórios e/ou salas de conferência são 

adequados para o desenvolvimento das atividades do 

curso. 

a b c d e 

25- As instalações sanitárias e o serviço de limpeza 

são suficientes e apropriados. 
a b c d e 

26- A universidade oferece condições adequadas de 

acesso às instalações do curso para portadores de 

necessidades especiais. 

a b c d e 

 

Sobre a biblioteca 

 

27- As instalações físicas são adequadas. a b c d e 

28- Os periódicos são pertinentes na sua relação com 

as disciplinas oferecidas, linhas de pesquisa e 

bibliografia sugerida. 

a b c d e 

29- As coleções de periódicos estão completas e em 

bom estado de conservação. 

 

a b c d e 

30- O corpo técnico da biblioteca é suficiente e 

capacitado para o atendimento aos alunos. 
a b c d e 

 

Sobre a Universidade 

 

31- Com relação a um possível retorno à Universidade, você faria outro curso de 

pós-graduação para dar prosseguimento á sua carreira profissional? 

(  )  Sim  (  ) Não     

Em caso afirmativo, qual?  

____________________________________________________________________ 

32 - Você acompanha as notícias, informações e os eventos promovidos pela 

UESB? 

(  ) Sim (  ) Não 
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33- Pelas informações que você dispõe, a UESB se caracteriza como:  

a) Uma universidade de excelente qualidade. 

b) Uma universidade de boa qualidade. 

c) Uma universidade em processo de crescimento e qualificação. 

d) Uma universidade que não evolui em termos da qualidade de sua atuação. 

e) Outra opinião. Qual? 

________________________________________________________ 

 

Dê sua opinião acerca dos itens propostos a seguir: 

 

34- Em relação ao curso realizado apresente:  

Pontos Fortes: 

_____________________________________________________________________ 

 

Pontos Fracos: 

____________________________________________________________________ 

 

35- Você recomendaria a pós-graduação que realiza a um colega profissional da 

área? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Por quê? 

____________________________________________________________________ 

 

36- Utilize o espaço abaixo para sugerir ações e mecanismos que possam melhorar 

a qualidade do curso. 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DO SERVIDOR TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 
 

 

Dados 

 

Setor onde está lotado:  

Setor onde atua:  

Função desempenhada:  

Graduação 

(curso): 

 

Naturalidad

e: 

 

 

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Desquitado  (  ) Divorciado  (  ) Viúvo 

Data de admissão na UESB ____/____/____ 

A sua admissão na UESB foi mediante: 

(  ) Concurso;  (  ) Contrato temporário; (  ) Estágio;  (  ) Indicação Governamental;   

(  ) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

1- Você mantém vínculo empregatício com outra instituição? 

(  ) Sim                (  ) Não 

 

2- Ao ingressar na UESB seu nível de escolaridade era: 

a) Primeiro grau completo 

b) Segundo grau incompleto 

c) Segundo grau completo 

d) Terceiro grau incompleto 

e) Terceiro grau completo 

 

3- O seu nível mudou após ingressar na UESB? 

a) Sim, já concluí os estudos. 

b) Sim, mas permaneço estudando; 

c) Não interrompi os estudos por incompatibilidade do horário; 

d) Não, permaneço no mesmo nível de escolaridade por opção; 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

4- Você ascendeu no plano funcional na UESB? 

a) Sim, a minha ascensão foi condicionada à experiência adquirida; 

b) Sim, a minha ascensão foi condicionada à mudança no nível de escolaridade; 
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c) Sim, a minha ascensão foi condicionada às vinculações políticas internas; 

d) Não, possuo pouco tempo de atuação na UESB; 

e) Não, UESB não dispõe de plano funcional para seu corpo técnico-administrativo.  

 

5- O emprego na UESB lhe proporciona: 

a) Satisfação pessoal; 

b) Aumento de poder aquisitivo; 

c) Credibilidade no comércio; 

d) Facilidade de acesso e aceitação em diferentes setores da sociedade; 

e) Admiração de vizinhos e amigos; 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

 

6- Você permanece na UESB por que: 

a) A UESB oferece salários compatíveis com a função exercida; 

b) A UESB oferece boas condições de trabalho; 

c) A UESB oferece possibilidades de ascensão funcional; 

d) A UESB oferece estabilidade no emprego; 

e) A UESB é a única instituição na região que oferece possibilidades de realização 

profissional. 

 

7- A maior dificuldade para o seu desempenho funcional na UESB está relacionada 

à: 

a) Falta de comunicação e articulação entre os distintos setores administrativos; 

b) Falta de comunicação e articulação entre os setores administrativos e acadêmicos; 

c) Ausência de planejamento das metas e ações a serem cumpridas pelas coordenações; 

d) Ausência de condições adequadas de trabalho (materiais e recursos humanos); 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

8- Você considera que seu papel na UESB corresponde: 

a) Ao de apenas executar as atividades já estabelecidas pelo cargo que ocupa; 

b) Ao de contribuir para a execução de ações planejadas pelo setor; 

c) Ao de cumprir o papel de servidor público; 

d) Ao de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pela instituição; 

e) Outro. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

9- Quanto ao seu desempenho e produtividade: 

a) Você considera que é muito produtivo porque a UESB aproveita as habilidades 

individuais do servidor; 
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b) Você considera que é produtivo, mas poderia ser mais bem aproveitado se suas 

habilidades individuais fossem observadas; 

c) Você considera que é razoavelmente produtivo porque seus conhecimentos não são 

totalmente aproveitados no setor em que atua; 

d) Você considera que é razoavelmente produtivo porque no seu setor de trabalho 

existem poucos funcionários; 

e) Você considera que sua produtividade é baixa porque você atua em um setor 

inadequado para exercer seu potencial e os conhecimentos que possui; 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

 

10- Quanto ao desempenho e à produtividade de seus colegas: 

a) A maioria dos seus colegas tem bom desempenho e prestam bom serviço à UESB; 

b) Somente uma parte dos colegas tem bom desempenho nas funções realizadas; 

c) Apenas uma minoria dos colegas tem bom desempenho porque a UESB não oferece 

condições adequadas para o desempenho das funções exercidas; 

d) Os serviços prestados pelos colegas são difíceis de avaliar porque existe grande 

instabilidade no quadro pessoal da UESB; 

e) O desempenho e a produtividade dos servidores são prejudicados porque existe 

excesso de tarefas a realizar em diferentes setores de UESB; 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

11- Quanto à sua participação nos planos de gestão da UESB: 

a) Você tem conhecimento e participa ativamente dos planos de gestão; 

b) Você tem conhecimento, mas não participa ativamente dos planos de gestão; 

c) Você não tem conhecimento integral dos planos de gestão, mas apresenta sugestões 

que contribuem para melhorar a qualidade dos serviços prestados no seu setor; 

d) Você apresenta sugestões para melhorar os serviços prestados pelo setor, mas 

normalmente não são considerados nos planos de gestão; 

e) Você não tem conhecimento de existência de planos de gestão na UESB 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

12- Quanto às relações interpessoais no setor em que você trabalha: 

a) São muito boas e inexistem conflitos na equipe de trabalho; 

b) São razoáveis porque na equipe de trabalho existem colegas difíceis de lidar; 

c) São razoáveis porque o coordenador do setor não acompanha diariamente os 

trabalhos e não convive diretamente com a equipe; 

d) São ruins. Existem conflitos permanentes entre os membros da equipe e o 

coordenador é muito ausente; 
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e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

13. Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento na UESB: 

a) A UESB estimula a capacitação de seus funcionários e contribui para isso. 

b)  A UESB não dispõe de programas de aperfeiçoamento interno, mas estimula o 

aperfeiçoamento de seus funcionários externamente; 

c) Tenho conseguido por iniciativa própria buscar capacitação profissional, pois a 

UESB contribuiu pouco. 

d) Tenho procurado me capacitar profissionalmente, mas até o momento a UESB em 

nada contribuiu para meu aperfeiçoamento profissional; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

14- Quanto ao nível de motivação dos funcionários da UESB: 

a) A grande maioria dos funcionários mostra-se muito motivada nas funções; 

b) Somente aqueles que ocupam cargos de chefia são motivados no trabalho; 

c) Embora satisfeitos com o trabalho, não existe grande motivação entre os 

funcionários da UESB; 

d) A grande maioria dos funcionarias está desmotivada porque não existe um programa 

de valorização dos funcionários na UESB; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

15. Com relação aos serviços terceirizados na UESB, você considera que: 

a) São muito importantes porque trazem para a UESB qualidade nos serviços prestados 

sem custos altos com a sua manutenção; 

b) São importantes porque facilitam o aperfeiçoamento do pessoal e evitando vícios e 

outras dificuldades condicionadas pela convivência; 

c) A terceirização é uma prática razoável porque contribui para melhor prestação dos 

serviços especializados, no entanto, deveria ser usada apenas por alguns setores da 

UESB; 

d) A terceirização não deveria ser usada na UESB porque a falta de vínculo entre os 

trabalhadores que atuam conjuntamente cria situações de desigualdade e insatisfação; 

e) A terceirização deveria ser evitada na UESB porque esta prática enfraquece a 

estrutura funcional da instituição e a categoria dos servidores. 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

 

16- Quanto ao espaço físico da UESB você considera que: 

a) É adequado e satisfatório para o desempenho das atividades e ações propostas pela 

instituição; 
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b) É satisfatório, mas inadequado porque não atende às demandas e necessidades dos 

portadores de deficiência; 

c) Atende parcialmente às necessidades, mas tem melhorado nos últimos anos; 

d) Não tem acompanhado às necessidades atuais para a prestação de bom serviço e 

precisa melhorar urgentemente; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

17- Quanto à estrutura administrativa na UESB, você considera que: 

a) É muito boa e com o processo de informatização tornou-se ágil e transparente; 

b) É boa, mas a centralização dos setores decisórios em um único campus dificulta e 

reduz a qualidade dos serviços internos (burocracia acentuada); 

c) É razoável. A estrutura multi-campi e a centralização dos executivos em um campus 

retardam ações previstas e diminui a produtividade para os setores administrativos e 

acadêmicos da instituição; 

d) A estrutura administrativa é ruim e mal aproveitada, além de extremamente 

burocrática dificultando a qualidade dos serviços na UESB; 

e) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

18- Como você definiria a UESB? 

a) Uma universidade preocupada em interagir com a comunidade externa através de 

suas ações e atividades de extensão visando a oferecer serviços à comunidade urbana e 

rural; 

b) Uma universidade comprometida em formar profissionais para atender às 

necessidades da comunidade regional; 

c) Uma universidade comprometida em atender às necessidades de diferentes 

segmentos da sociedade onde os campi estão localizados; 

d) Uma universidade comprometida com ensino público e de qualidade, mas sem 

preocupar-se em atender às necessidades locais e/ou regionais; 

e) Uma universidade preocupada em interagir com a comunidade externa através da 

publicidade e apoio a eventos. 

f) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

19 - Quanto aos equipamentos e outros materiais: 

a) São de boa qualidade e existem em número suficiente para atender às necessidades; 

b) São de boa qualidade, mas existem em número insuficiente para atender às 

necessidades; 

c) Embora existam em grande número são de péssima qualidade e dificultam o bom 

andamento das atividades; 

d) São de qualidade ruim e existem em número reduzido, dificultando o trabalho 

diário; 
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e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

20 - Quanto aos serviços prestados pelo setor de transporte da UESB, você 

considera que: 

a) São de excelente qualidade. A frota de veículos e o atendimento do seu corpo 

técnico atendem plenamente às necessidades; 

b) São de qualidade razoável. A frota de veículos é reduzida, mas o corpo técnico é 

qualificado para atender às necessidades; 

c) São de qualidade razoável. A frota de veículos é suficiente, mas o corpo técnico não 

é qualificado para atender às necessidades; 

d) São de qualidade ruim. A frota de veículos é reduzida e o corpo técnico não é 

qualificado para atender às necessidades;  

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

Dados 

 

Departamento onde está lotado:________________ 

Naturalidade:________________________________ 

Estado Civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado  (  ) Desquitado  (  ) Divorciado  (  ) Viúvo 

Formação Acadêmica (graduação):_______________________________ 

Data de admissão na UESB ___/___/___ 

Disciplina(s) que leciona na graduação da UESB: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

Maior titulação obtida: 

(  ) Graduação; 

(  ) Especialização; 

(  ) Mestrado; 

(  ) Doutorado; 

(  ) Pós-doutorado; 

(  ) Livre docência. 

 

Anos de Magistério na UESB: 

(  ) Até dois anos; 

(  ) De dois a cinco anos; 

(  ) De cinco a dez anos; 

(  ) De dez a vinte anos; 

(  ) Mais de vinte anos. 

 

Regime de trabalho: 

(  ) 20 horas semanais; 

(  ) 40 horas semanais; 

(  ) Dedicação Exclusiva. 

 

Situação Funcional: 

(  ) Selecionado; 

(  ) Efetivo com cargo administrativo; 

(  ) Efetivo sem cargo administrativo;  

(  ) Visitante. 

 

Ao ingressar no quadro docente da UESB você ocupava a classe: 

a) Auxiliar 
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b) Assistente 

c) Adjunto 

d) Titular. 

 

Você Atualmente ocupa a classe: 

a) Auxiliar 

b) Assistente 

c) Adjunto 

d) Titular 

e) Pleno. 

 

Você mantém vínculo empregatício com outra instituição? 

(  ) Sim                (  ) Não 

 

1- Quanto à possibilidade de progressão na carreira durante o estágio probatório 

você admite que: 

a) É muito importante para a melhoria da qualidade da UESB porque é um estímulo 

para atrair pesquisadores com titulação elevada; 

b) É importante para a melhoria da  qualidade da UESB porque permite a fixação e 

formação de um quadro técnico especializado e produtivo, em um tempo menor; 

c) É indiferente. A progressão na carreira não traz impacto substantivo para a 

qualidade da universidade; 

d)  Não é importante. A melhoria da qualidade da UESB independe da progressão na 

carreira de seu corpo docente; 

e) Não é importante. A progressão na carreira traz apenas um impacto orçamentário e 

desnecessário e não condiciona à melhoria da qualidade da UESB. 

 

2- Quanto à produção acadêmica você considera que após a sua entrada na UESB 

ocorreu: 

a) Aumento no número de publicações e maior inserção no meio acadêmico em sua 

área de atuação; 

b) Aumento no número de publicações, mas redução (restrição) nos contatos mantidos 

com pesquisadores na área específica de sua atuação; 

c) Diminuição no número de publicações, porém maior inserção e integração no meio 

acadêmico em sua área específica de atuação; 

d) Diminuição no número de publicações, porém maior envolvimento em atividades de 

ensino na sua área específica de atuação e áreas correlatas; 

e) Diminuição no número de publicações, porém maior envolvimento em atividades 

administrativas. 

 

3- Com relação à dinâmica de oferecimento das disciplinas ministradas, você 

considera que: 
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a) Atende plenamente aos interesses do curso para a formação adequada dos alunos; 

b) Atende parcialmente aos interesses do curso para a formação adequada dos alunos; 

c) Permite apenas uma formação razoável dos alunos; 

d) É ruim e deve ser alterada; 

e) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

4- Quanto à proposta didática empregada na sua disciplina: 

a) Permite que o enfoque teórico fundamente as atualizações de conceitos na vida 

prática; 

b) Permite a articulação de conteúdos trabalhados e os de outras disciplinas 

profissionalizantes do currículo; 

c) Permite que o aluno perceba o desenvolvimento significativo em seus 

conhecimentos em temas específicos, mas não promove articulações; 

d) Permite que sejam utilizados recursos complementares como prática extra-classe e 

leitura de artigos recentes para aprofundamento de temas específicos de interesse do 

aluno; 

e) Não atende a nenhuma das alternativas propostas. 

 

5- Quanto ao tempo dedicado ao ensino (carga horária exercida em sala de aula), 

você considera que: 

a) A carga horária atende às expectativas e necessidades do docente e também ao 

ensino de boa qualidade; 

b) A carga horária apenas atende às necessidades do ensino de qualidade razoável sem 

atender às expectativas de produção integral (Pesquisa e Extensão) por parte do aluno; 

c) A carga horária deveria ser reduzida para fortalecer outras atividades acadêmicas e 

favorecer a troca de conhecimentos entre professores; 

d) A carga horária deveria ser aumentada para atender plenamente às necessidades 

individuais dos alunos e melhorar a qualidade do ensino; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

6- Quanto a sua contribuição para o crescimento da UESB, você considera: 

a) Prioritária e exclusiva no ensino; 

b) Prioritária no ensino, mas também importante na extensão; 

c) Prioritária no ensino, mas também importante na pesquisa; 

d) Distribuída de forma eqüitativa no ensino, pesquisa e extensão; 

e) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

7- Quanto ao perfil apresentado pelos alunos ao ingressarem na UESB: 

a) Em sua maioria, apresentam excelente formação secundária e possuem pré-

requisitos para atender às expectativas das disciplinas; 
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b)  Em sua maioria, apresenta formação secundária razoável, mas a integração na 

academia tem permitido bom andamento das disciplinas; 

c) Não apresentam, em sua maioria, formação secundária adequada, mas o rendimento 

nas disciplinas não tem sido prejudicado; 

d) Apresentam, em sua maioria, formação secundária inadequada e o rendimento nas 

disciplinas tem sido prejudicado parcialmente; 

e) Apresentam formação secundária deficiente e o rendimento mínimo esperado não 

tem sido alcançado. 

 

8- Quanto aos recursos paradidáticos e áudio-visuais na UESB, você considera 

que: 

a) Satisfazem inteiramente às necessidades para um ensino adequado; 

b) Atendem parcialmente às necessidades porque existem em número reduzido; 

c) Não atendem às necessidades porque a sua disponibilidade é dificultada pelo setor 

competente; 

d) Não atendem às necessidades porque são ultrapassados e os serviços são 

ineficientes; 

e) Inexistem recursos adequados para auxiliar as atividades didáticas. 

 

9- Como você avalia os laboratórios do seu campus: 

a) São excelentes e satisfazem às  necessidades; 

b) São de boa qualidade, embora faltem alguns equipamentos; 

c) São razoáveis. Embora apresentem condições adequadas, ainda não atendem à 

maioria das necessidades; 

d) São ruins. Em sua maioria, não atendem às condições mínimas exigidas para o seu 

funcionamento; 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

10- Como você avalia a biblioteca do seu campus; 

a) De excelente qualidade. Apresenta condições físicas adequadas e possui um acervo 

que atende plenamente as atividades didáticas; 

b) De boa qualidade. Possui condições físicas adequadas, mas o acervo disponível não 

atende plenamente às necessidades do ensino; 

c) De qualidade razoável. Possui condições físicas adequadas, mas o acervo é 

insuficiente para atender a todas necessidades do ensino de graduação e pós-graduação; 

d) De qualidade ruim. Embora possua condições razoáveis de infra-estrutura não 

dispõe de acervo mínimo exigido para ensino de qualidade; 

e) De péssima qualidade. As condições físicas são precárias, o acervo é reduzido e 

inadequado para dar suporte mesmo à graduação. 
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11- Na sua opinião, qual é o principal problema da UESB? 

a) A estrutura física (laboratórios, bibliotecas, salas de aula etc.); 

b) A falta de verbas para o ensino, pesquisas e projetos de extensão; 

c) A sua condição de universidade multi-campi; 

d) A influência excessiva de ações políticas no cotidiano acadêmico da universidade; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

12- Com relação aos planos de capacitação e aperfeiçoamento na UESB: 

a) A UESB estimula a capacitação de seus professores e contribui para isso de forma 

decisiva. 

b) A UESB não dispõe de programas de aperfeiçoamento interno, mas estimula o 

aperfeiçoamento de seus professores externamente; 

c) O docente tem conseguido por iniciativa própria buscar capacitação profissional, 

pois a UESB contribuiu pouco; 

d) A UESB em nada contribui para o aperfeiçoamento de seus servidores; 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

13- Quanto à sua participação nos planos de gestão da UESB: 

a) Você tem conhecimento e participa ativamente dos planos de gestão; 

b) Você tem conhecimento, mas não participa ativamente dos planos de gestão; 

c) Você não tem conhecimento integral dos planos de gestão, mas apresenta sugestões, 

no seu departamento, que contribuam para melhorar a qualidade dos serviços prestados 

pela universidade; 

d) Você apresenta sugestões para melhorar os serviços prestados pela universidade, 

mas normalmente não são considerados nos planos de gestão; 

e) Você não tem conhecimento da existência de planos de gestão na UESB. 

 

14- Com relação aos serviços terceirizados na UESB, você considera que: 

a) São muito importantes porque trazem para a UESB qualidade nos serviços prestados 

sem custos altos com a sua manutenção; 

b) São importantes porque favorecem o aperfeiçoamento do pessoal, evitando a 

acomodação e outras dificuldades condicionadas pela convivência; 

c) A terceirização é uma prática razoável porque  contribui para melhor prestação dos 

serviços especializados, no entanto, deveria ser usada apenas em alguns setores da 

UESB; 

d) A terceirização não deveria ser usada na UESB, porque a falta de vínculo do 

funcionário contratado, que atua junto a outros funcionários efetivos, cria situações de 

desigualdade e insatisfação; 

e) A terceirização deveria ser evitada na UESB, porque esta prática enfraquece a 

estrutura funcional da instituição e a categoria dos servidores. 
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15- Quanto ao espaço físico da UESB você considera que: 

a) É adequado e satisfatório para o desempenho das atividades e ações propostas pela 

instituição; 

b) É satisfatório, mas inadequado porque não atende às demandas e às necessidades 

dos portadores de deficiência; 

c) Atende parcialmente às necessidades, mas tem melhorado nos últimos anos; 

d) Não tem acompanhado as necessidades atuais para a prestação de  bom serviço e 

precisa melhorar urgentemente; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

16- Quanto a estrutura administrativa na UESB, você considera que: 

a) É muito boa e com o processo de informatização tornou-se ágil e transparente; 

b) É boa , mas a centralização dos setores decisórios em um único campus dificulta e 

reduz a qualidade dos serviços internos (burocracia acentuada); 

c) É razoável . A estrutura multi-campi e a centralização dos executivos em um 

campus, retarda ações previstas e diminui a produtividade para os setores 

administrativos e acadêmicos da instituição; 

d) A estrutura administrativa é ruim e mal aproveitada, além de extremamente 

burocrática, dificultando a qualidade dos serviços na UESB; 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

17- Na sua opinião qual a importância da UESB para a região sudoeste? 

a) Fundamental, pois tem um grande impacto social, econômico e tecnológico; 

b) É importante, mas ainda pode melhorar muito ao transpor de maneira mais incisiva 

o distanciamento que, ainda, mantém em relação à comunidade regional; 

c) Tem importância razoável, pois atinge um número pequeno de alunos em relação ao 

universo regional; 

d) Tem importância razoável, pois ainda não tem uma produtividade científica de 

excelência, o que a impede de atuar de maneira mais estratégica no contexto da 

economia da região; 

e) A UESB tem pouca importância. É uma universidade jovem e ainda não apresenta 

resultados que demonstrem que ela é imprescindível; 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

18- Você considera a UESB: 

a) Uma universidade que atende plenamente às necessidades regionais; 

b) Uma universidade que atende parcialmente às necessidades regionais; 

c) Uma universidade que atende apenas às necessidades das cidades onde estão 

localizados os campi; 
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d) Uma universidade, ainda, em fase de construção, que tem sua atuação restrita a 

segmentos específicos da sociedade; 

e) Uma universidade que tem adotado políticas de expansão não atreladas às 

necessidades da região. 

 

19- Como você definiria a UESB? 

a) Uma universidade preocupada em interagir com a comunidade externa através de 

suas ações e atividades de extensão visando a oferecer serviços à comunidade urbana e 

rural; 

b) Uma universidade comprometida em formar profissionais para atender às 

necessidades da comunidade regional; 

c) Uma universidade comprometida em atender às necessidades de diferentes 

segmentos da sociedade nas cidades onde os campi estão localizados; 

d) Uma universidade comprometida com o ensino público e de qualidade, mas sem 

preocupar-se em atender às necessidades locais e/ou regionais; 

e) Uma universidade preocupada em interagir com a comunidade externa através da 

publicidade e apoio a eventos; 

f) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

20 - Quanto aos serviços prestados pelo setor de transporte da UESB, você 

considera que: 

a) São de excelente qualidade. A frota de veículos e o atendimento do seu corpo 

técnico atendem plenamente às necessidades; 

b) São de qualidade razoável. A frota de veículos é reduzida, mas o corpo técnico é 

qualificado para atender às necessidades; 

c) São de qualidade razoável. A frota de veículos é suficiente, mas o corpo técnico não 

é qualificado para atender às necessidades; 

d) São de qualidade ruim. A frota de veículos é reduzida e o corpo técnico não é 

qualificado para atender às necessidades;  

e) Outra. Qual? 

_____________________________________________________________ 

 

21- Você adota estratégias pedagógicas para estimular o pensamento crítico em 

suas atividades na UESB? Em caso afirmativo, cite apenas uma. 

______________________________________________________________________

______ 

 

22- Você acredita que as políticas adotadas pela UESB têm contribuído para a 

produção do conhecimento? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO DO MONITOR 
 

Identificação 

Nome: 

_____________________________________________________________________   

Curso: _________________________________ Semestre: ____________________ 

Ano de egresso: ___________ 

Naturalidade: __________________________ UF:_______  

Profissão: _____________________________________ 

 

1 – Como você avalia a importância da CPA para a UESB: 

a) Muito importante, haja vista que avalia a UESB em todas as instâncias, detectando 

as carências e cumprindo as exigências do SINAES 

b) Importante porque atende às solicitações do MEC 

c) Razoável porque as mudanças apontadas nem sempre acontecem 

d) Ineficiente, pois é uma simples coleta de dados. 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

2 – Entre os ganhos promovidos pela monitoria, você considera como mais  

importante: 

a) A obtenção de experiência 

b) A obtenção de carga horária para o currículo acadêmico 

c) A aquisição de bolsa 

d) Todas as anteriores 

e) Outra. Qual? 

______________________________________________________________ 

 

3 – A categoria que apresentou maior dificuldade para a aplicação dos 

questionários foi: 

a) Professores 

b) Funcionários  

c) Graduandos  

d) Pós-Graduandos  

e) Nenhuma 

 

4 – As dificuldades encontradas para o preenchimento dos questionários estavam 

associadas a: 

a) Falta de tempo 

b) Inadequação do questionário aplicado 

c) Medo de ser prejudicado pelas respostas 

d) Falta de interesse dos participantes 
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e) Outra. Qual? 

_______________________________________________________________ 

 

5 – Em sua opinião, os questionários estavam: 

a) Excelentes                       

b) Bons                       

c) Razoáveis                       

d) Ruins                       

e) Péssimos 

Justifique: 

______________________________________________________________________

______ 

 

6 – Com relação ao planejamento e execução dos trabalhos da monitoria você 

considera que: 

a) O planejamento e a execução foram adequados e coerentes 

b) O planejamento foi adequado, entretanto a execução das atividades não 

correspondeu integralmente ao planejamento apresentado 

c) Medo de ser prejudicado pelas respostas 

d) Falta de interesse dos participantes 

e) Outra. Qual? 

____________________________________________________________ 

 

7 – Quais as atividades que você desempenhou durante a monitoria? 

___________________________________________________________________ 

 

8 – Quais os procedimentos que, em sua opinião, devem ser tomados a fim de 

garantir resultado mais satisfatório na próxima aplicação de questionários? 

___________________________________________________________________ 

 

9 – Considerações finais: 

__________________________________________________________________ 

 

10 - Entre aqueles que responderam aos questionários havia um sentimento de 

utilidade do trabalho desenvolvido? 

a) Sim, na maioria dos entrevistados. 

b) Sim, em pequena parte dos entrevistados. 

c) Não, há um sentimento geral de que o procedimento é inútil. 

d) Seriedade 

e) Descaso 

f) Desconfiança 


