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A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB é uma instituição multi-campi 

com três unidades, localizadas nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, todas 

situadas na Região Sudoeste da Bahia, ministra seus cursos por meio de cursos de graduação, pós-

graduação, extensão e outros, exigidos pelo desenvolvimento da cultura e necessidades, 

principalmente, da Região Sudoeste, atendendo às diversas áreas do conhecimento humano. 

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia vem apresentando incremento 

significativo de suas atividades científicas e tecnológicas resultado das ações acadêmicas voltadas 

para o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão fato que, repercutiu 

positivamente sobre o desenvolvimento sócio-econômico da comunidade regional. O crescimento e 

aparelhagem da infra-estrutura dos laboratórios, nos últimos anos, associado à qualificação do corpo 

docente e técnico-administrativo tem permitido avanços significativos, fatores que impulsionaram a 

iniciação científica e a produção intelectual do quadro docente envolvido com atividades de pesquisa, 

possibilitando, também, sistematização de grupos por competências visando estratégias para 
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elaboração de projetos de Programas de Pós-Graduação Stricto sensu em nível de mestrado ou 

doutorado e atendimentos a editais das agências financiadoras estaduais e federais. 

A constante busca da UESB ao atendimento à demanda crescente por professores 

(pesquisadores ou extencionistas) antenados a processos, técnicas e métodos inovadores das mais 

diversas áreas de conhecimento tiveram nos últimos anos reflexos positivos sobre o aperfeiçoamento 

do corpo discente estimulando-o à prática investigativa, e formação de preceitos profissionais 

baseados na determinação, criatividade e ética. A filosofia de fortalecimento das atribuições 

acadêmicas passa a ser assimilada pelo aluno, através do exercício cotidiano da prática da pesquisa 

e do processo de divulgação de seus resultados, da participação em eventos abrangentes e de temas 

diversos, ou qualquer outra atividade que lhe acrescente algo positivo em sua formação, o 

profissionalismo se estabelece de forma gradual, efetiva e enriquecedora.

A PPG no âmbito de suas atribuições de planejar, coordenar e fiscalizar as atividades 

de ensino de pós-graduação, bem como aquelas ligadas ao desenvolvimento da pesquisa, fixa 

diretrizes para os programas de capacitação de docente com vistas às determinações e prioridades 

estabelecidas por órgãos de fomento como CAPES, CNPq, FAP´s e etc. A UESB procura estar 

inserindo seus docentes em mestrados e doutorados interinstitucionais e apoio a programas de 

qualificação institucional, sempre com o objetivo de promover o crescimento acadêmico através do 

estímulo a elaboração e implementação de melhorias do ensino e da pesquisa.  

Os resultados das políticas de capacitação técnica e docente, priorizadas nos últimos 

anos, já refletem de forma positiva na qualidade dos projetos de pesquisa, na implantação de 

programas de pós-graduação Stricto sensu próprios, na produção intelectual e na melhoria da 

qualidade do ensino e da extensão na UESB.

Os projetos de pesquisa que vêem sendo aprovados pelos docentes da Instituição só 

têm fortalecido a infra-estrutura para o ensino de graduação e pós-graduação, além do que amplia as 

formas de divulgação dos trabalhos que vêem sendo executados pela UESB.

Expansão e Apoio aos Cursos de Pós-Graduação.

A Uesb, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem procurado 

estimular a produção intelectual através de periódicos indexados e qualis; apoiar, através da 

concessão de ajuda de custo, saída para cursar  Pós-Graduação; estimular a implantação de novos 

Programas de Pós-Graduação próprios acadêmicos e/ou profissionalizante e consolidar grupos de 

pesquisa.
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Cursos Oferecidos.

A Uesb oferece 21 Cursos de Pós-Graduação, sendo 16 Lato Sensu e 03 Stricto Sensu. 

Os Mestrados são acadêmicos, recomendados pela CAPES, são os de Agronomia, área de 

concentração em Fitotecnia; Zootecnia, área de concentração em Produção de Ruminantes; e 

Química com a área de concentração em química analítica.  Através da avaliação destes Programas 

a Uesb passou a ter acesso ao Portal de Periódicos da CAPES e Scinder Scholar.  Os cursos por 

serem recentes possuem o conceito 03 pela CAPES. 

Na perspectiva do crescimento institucional dentro da política de pesquisa e pós-

graduação discutida em todo país no âmbito da reforma universitária, a Uesb, tem procurado se 

adequar a prováveis modificações a serem realizadas no campo do ensino. Para tanto a universidade 

investe na implantação de mais Programas de Pós-Graduação, sendo que em 2005 enviou para 

CAPES duas propostas de Mestrado Profissionalizante, os quais ainda aguarda reposta de 

recomendação para implantá-los em 2006, ano em que estará enviando também propostas de 

implantação de Cursos de Doutorado dos Programas já existentes, Agronomia, Zootecnia e Química 

com o intuito de que sejam iniciados em 2007 (Figura 2). 
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Figura 1. Cursos de Pós-Graduação, Stricto Sensu, oferecidos na Uesb.
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Programa de Capacitação docente.

Os professores e técnicos afastados para cursar a Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado, 

são apoiados pelo Programa Interno de Capacitação da Uesb, pela FAPESB, através de Edital de 

Programas de Bolsas e CAPES, pelo PICDT e PQI.  Os dados apresentados da tabela 1 fortalecem 

as informações. 

Tabela 1. Capacitação docente e técnica na Uesb

A Uesb possui 132 docentes e 08 técnicos, afastados para Pós-Graduação e 122 recebendo 

ajuda de custo através de agências que fomentam a qualificação dos recursos humanos da 

Instituição. (Tabela 2).
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Figura 2. Perspectivas de implantação de cursos de Pós-Graduação, Stricto Sensu, a serem oferecidos pela Uesb nos próximos anos. 
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Tabela 2. Agência de fomento e número de Bolsas concedidas para a capacitação do docente e 
técnico da Uesb.

A Uesb tem investido de forma significativa na qualificação dos docentes e técnicos nos 

últimos anos (Figura 3).  Desde 2002, o Programa Interno de Capacitação passou a ser prioridade 

para a Universidade, que acredita que seu crescimento depende de um recurso humano qualificado, 

tornando-s capaz de poder correr em Editais de Pesquisa, Ensino e Extensão. 
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Figura 3. Evolução das Bolsas de Pós-Graduação pelo Programa Interno de Capacitação de Docentes e Técnicos da Uesb.  
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O crescimento do número de mestres e doutores da Uesb tem revelado a força do 

programa interno de capacitação docente. De 2004 a 2005, verificou-se um crescimento de 9,91% de 

efetivos mestres e 14,68% de efetivos doutores. São 349 mestres e 126 doutores (Figura 4), números 

que superam os patamares determinados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). A Instituição conta também com 249 efetivos especialistas. Esta massa crítica que destaca a 

Uesb entre as principais instituições de ensino do país.

No exercício de 2005, a Uesb, aprovou, de acordo planejamento dos departamentos 

interessados, a liberação de docentes e técnicos para cursas pós-graduação, Stricto Sensu, com o 

intuito de fortalecer e ampliar as atividades de pesquisa, consolidação dos grupos de pesquisa, 

melhoria da qualidade de ensino de graduação e pós-graduação, aumento da produção cientifica, 

implantação e implementação de cursos de pós-graduação, assim como ampliação da captação de 

recursos de agências financiadores de projetos institucionais e a grupos de pesquisa consolidados. 

Com a qualificação continua dos docentes, o número de mestres, que em 2004 era de 

313, passou a ser de 349, enquanto que doutores aumento para 129, acima do revelado no final de 

2004, que foi de 109, assim como por área de conhecimento, o que, com este diagnostico é possível 

traçar diretrizes para implantação de novos cursos de Pós-Graduação, Stricto Sensu. (Tabela 3).  
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Figura 4. Evolução no quadro de qualificação dos professores efetivos da Uesb. 
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Tabela. 3. Análise qualitativa da distribuição de docentes com curso Stricto Sensu, por área de 
conhecimento, adotadas pelo CNPq. 

Política de Pós-Graduação.

A Uesb, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tem feito esforços 

para qualificação do recurso humano prevendo a ambiência em pesquisa e produção cientifica 

compatíveis com os moldes exigidos pela CAPES.  A Instituição tem procurado firmar convênios com 

Instituições que já possuem cursos de Pós-Graduação, recomendados e reconhecidos pelo MEC, 

com a finalidade de através do índice de solidariedade destas instituições, já conceituadas pela 

CAPES, a Uesb possa estar qualificando de mais rápida seus docentes através de convênios de 

Cooperação.  Atualmente possui convênio firmado com Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte para capacitação de docentes na área de Educação atendendo uma demanda significativa.  

Além deste a Uesb firmou convênio de cooperação Técnica com a Universidade Federal de Viçosa, 

Universidade de Liegé e Gembloux- Bélgica, Universidade de São Carlos de Guatemala, dentre 

outros, no entanto,  todos com o objetivo de fortalecer os curso de pós-graduação já existem na 

Instituição assim como possibilitar a implementação de Cursos de Doutorado e capacitação do corpo 

docente e técnico (Figura 5).   
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ÁREA                                    Nº DE MESTRES                       Nº DE DOUTORES

Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
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Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências da Saúde
Ciências Sociais e Aplicadas
Lingüística, Letras e Artes
TOTAL

37
25
11
56
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31
38
20

349
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02
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23
07
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Figura 5. Programas e Cooperação  entre IES visando a Qualificação docente da Uesb. 



PESQUISA

UESB

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

61

Programa de Pesquisa

Os resultados das políticas de capacitação técnica e docente, priorizadas nos últimos 

anos, já refletem de forma positiva na qualidade dos projetos de pesquisa, na implantação de 

programas de pós-graduação Stricto sensu próprios, na produção intelectual e na melhoria da 

qualidade do ensino e da extensão na UESB.

O estímulo à pesquisa, o fortalecimento dos grupos e núcleos emergentes de pesquisa 

resultaram em grandes avanços na produção da pesquisa.

Os projetos de pesquisa que vêem sendo aprovados pelos docentes da Instituição só 

têm fortalecido a infra-estrutura para o ensino de graduação e pós-graduação, além do que amplia as 

formas de divulgação dos trabalhos que vêem sendo executados pela UESB.  A PPG possui em seu 

registro um número expressivo de projetos cadastrados que resultarão em pesquisa científica de 

qualidade, desenvolvida pelos alunos de graduação, pós-graduação, professores coordenadores, 

colaboradores e orientadores do trabalho.

PESQUISA

UESB

PESQUISA
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Diretrizes adotadas no desenvolvimento da pesquisa

 A comunidade cientifica vem percebendo a necessidade de ampla discussão sobre os grupos 

de pesquisa, bem como sobre a necessidade de adequação dos mesmos e/ou criação de novos, na 

perspectiva de otimizar a capacidade instalada na Uesb e evidenciar nichos de atuação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação ainda não explorados por outras IES. 

Principais atividades desenvolvidas (ações direcionadas a Pesquisa). 

? Atender às demandas de pesquisa e pós-graduação;

? Estimular a produção intelectual;

? Formar e consolidar Grupos de Pesquisa;

? Estabelecendo Núcleos Temáticos;

? Estimulando a participação de doutores em projetos de pesquisa institucionais e em 
agências de fomento externo;

? Estimulando a sua participação em redes de pesquisa consolidadas;

? Fortalecer a Iniciação Cientifica na Instituição pelo oferecimento de Bolsas  (Bolsas 
PIBIC, CNPq, FAPESB,UESB, etc);

? Realizar Eventos Científicos anuais que estimulem e fortaleçam a pesquisa e 
iniciação científica institucional;

? Melhora a Infra-estrutura da Universidade pela captação de recursos, por meio de 
aprovação de projetos de pesquisa frente aos órgãos de fomento. 

Grupos de Pesquisa. 

Em 2004 a Uesb cadastrou 55 grupos de pesquisa, no entanto após o censo realizado pelo 

CNPq, alguns grupos foram perderam a certificação, de forma que em 2005 a Uesb conta com 46 

grupos distribuídos nas áreas de conhecimento estabelecidas pelo CNPq (Tabela 4). 

PESQUISA
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Tabela 4. Grupos de Pesquisa certificados pela Uesb e cadastrados no CNPq. 

Bolsas de Iniciação Cientifica.

A manutenção dos programas de iniciação científica tem propiciado, juntamente 

com a política de capacitação de docentes, acréscimo significativo do número de docentes 

envolvidos com a pesquisa e na produção intelectual geral da UESB.

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

possuía em 2004 22 bolsas passou em 2005 para 32, graças a expansão e consolidação da 

pesquisa na UESB, bem como existência de professores pesquisadores do CNPq, o que 

contribui para a formação de recursos humanos preparados para a pós-graduação. 

A UESB mantém, ainda, um Programa Interno de Bolsas de Iniciação 

Científica, que em 2004 passou a contar 35 bolsas destinadas a discentes envolvidos com 

atividades de pesquisa na instituição, mantendo este numero em 2005.   Desde 2003, a UESB 

conseguiu ampliar as oportunidades de iniciação científica através do apoio da FAPESB, a qual 

disponibilizou uma quota de 35 bolsas de Iniciação Científica, implementando o programa de 

bolsas na UESB. Ainda, por meio da FAPESB/CNPq, foi implantado o Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica Júnior, sendo que a UESB, em 2005, passou a ser contemplada com 25 

bolsas destinadas a alunos de ensino médio.  Em 2004, a cota de bolsas da FAPESB aumentou 

para 40 e em 2005 ao aumento foi expressivo, ou seja, de 70 bolsas. Ainda, com o apoio desta 

fundação, a UESB conta hoje com 12 Apoios Técnicos, 10 Desenvolvimento Tecnológico 

Regional e 01 Pesquisador visitante, 09 Produtividade de Pesquisa e 09 PRODOC 

FAPESB/CNPq, que dão suporte aos Programas de Pós-Graduação próprios da UESB. Além 

disso, em 2005, a UESB passou a contar com 03 Pesquisadores do CNPq e 01 

PRODOC/CAPES. Estas informações são visualizadas na, figura 6, tabela 5 e figura 7.

AREA                                                                         GRUPOS

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Ciências de Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Sociais e Aplicadas

Ciências Humanas

Lingüística, Letras e Artes

TOTAL

10

7

4

8

2

10

5

46
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Tabela 5. Quantitativo de Bolsas de Iniciação Cientifica oferecidas pelo Programa Interno da Uesb 
e pelas Agências de Fomento. 
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Figura 6. Evolução das Bolsas de Iniciação Cientifica / Agência de Fomento.
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Projetos de Pesquisa em andamento

Qualidade da graduação e da pós-graduação e desenvolvimento socioeconômico da 

região Sudoeste. São essas as metas da Universidade na maioria de seus projetos de pesquisa nas 

diversas áreas de conhecimento. Um total de 46 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e que 

elaboram propostas de projetos que são desenvolvidos nos três campi da Instituição. Em Itapetinga 

encontram-se em andamento 72 projetos de pesquisa, 150 em Vitória da Conquista e 139 em Jequié, 

totalizando 361 projetos em andamento e cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

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

FAPESB, CNPq, FINEP, 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. 

PESQUISA
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Figura 7. Evolução das Bolsas de Iniciação Cientifica (Uesb, PIBIC/CNPq  e FAPESB).
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Captação de recursos.

Nos últimos anos, empresas e órgãos públicos e privados, passaram a reconhecer nos 

projetos da UESB, mérito científico e comprometimento com o atendimento às demandas regionais. 

No exercício de 2004 a Uesb captou R$ 2.076.000,00 de recursos para desenvolver 

projetos de pesquisa e de Infra-estrutura, a mesma evolução vem sendo observada no ano de 2005, 

visto que até o mês de setembro a Uesb captou R$ 3.496.679,00 (Figura 9), um reflexo de 

crescimento e qualificação dos docentes envolvidos nas propostas apresentadas os órgãos.  É 

importante ressaltar a participação de outras Instituições como a UESC, UNEB, UFBA, UFV, UFLA, 

EBDA, EMBRAPA, ADAB, Prefeituras, dentre outras,  nas construções das propostas que foram 

aprovadas.

Os projetos aprovados estão apoiando infra-estrutura nos três campi, em diversos 

laboratórios principalmente nas áreas de Ciências Agrárias (Agronomia e Zootecnia), Ciências 

Biológicas (Zoologia, Genética, Botânica, Toxicologia) e Ciências Exatas e da Terra (Química), que 

são as áreas que possuem maior números de Professores Doutores no momento, se destacando na 

Instituição quanto a concorrer em editais de pesquisa. 
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Figura 9. Projetos de Pesquisa: Captação de Recursos Externos.  (Set/2005)

Professores da UESB aprovam projetos de Infra-estrutura para fortalecimento da 

Pesquisa e Pós-Graduação (Tabela 6). Dentre os projetos aprovados pela FAPESB, no ultimo Edital 

de Infra-estrutura, destacaram-se: “Implantação da Infra-estrutura para o Curso de Doutorado 

em Agronomia (Fitotecnia) do Sudoeste da Bahia” no valor de R$175.000,00 e coordenado pela 

Profª DSc  Tiyoko Nair Hojo Rebouças;  “Fortalecimento do Programa de Pós-Graduação  em  

Química da UESB”,  no valor de R$ 100.000,00, coordenado pelo Profº DSC Valfredo Lemos 

Azevedo; “Infra-estrurtura para implantação do Mestrado em Engenharia de Alimentos”, no 

valor de R$ 80.000,00, coordenado pelo Prof DSc Modesto Antonio Chaves; Implantação do 

Laboratório de Mirnecologia da UESB, no valor de r$ 41.700,00, coordenado pela Profª DSc 

Aldenise Alves Moreira. Implantação e Fortalecimento dos Grupos de Pesquisa na UESB, no 

valor R$ 49.979,00, coordenado pelo Prof DSc  Kleber  Queiroz  Ferreira.  

Em parceria com a UESB foram aprovados: “Fortalecimento da Infra-estrutura da 

Citogenetica Molecular”, no valor de R$ 100.000,00, coordenado pela Profª da UESC, Margarete 

Magalhães de Souza. “Implantação do Curso de Mestrado em Ciência Animal” no valor de 

50.000,00, coordenado pelo Prof da UESC Cláudio Coutinho Bartolomeu. 
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Tabela 6. Projetos aprovados com financiamento externo. 

PESQUISA

   VALOR

 APROVADO (R$)

TITULO DO 

PROJETO
COORDENADOR

AGÊNCIA 

FINACIADORA

Levantamento dos tipos de 

anomalias cromossômicas 

através de análise cariotípica 

em alunos/pacientes da clínica 

e Escola Maria Rosa (CEMAR) 

na cidade de Jequié-Ba

Taxonomia de Esponjas de 

águas continentais brasileiras

Estudos  Filogenéticos e

 Biossistemáticos no Gênero 

Marcetia Dc. (Melastomataceae)

Desenvolvimento de Tecnologias

 para Incrementar a Produção 

de Ruminantes

Sudoeste 02 : Diretrizes para 

o Desenvolvimento Sustentável

no Sudoeste da Bahia

Sudoeste 04:  Consolidação do 

Desenvolvimento Sustentável 

da Região  Sudoeste

Avaliação do índice de 

contaminação por metais tóxicos 

em águas e sedimentos dos rios 

que abastecem a microrregião 

de Jequié

Bagaço de mandioca na dieta 

e vacas em lactação

Farelo de mandioca, casca de 

café e farelo e cacau na 

qualidade da silagem de 

caim-elefante e na alimentação 

de caprinos e ovinos

Monitor de radiação atmosferica

Ana Angèlica 

Leal Barbosa

Ulisses dos 

Santos Pinheiro

Andréa karla 

Almeida dos Santos

Fabiano Ferreira 

da Silva

Cristiane Leal 

dos Santos

Cristiane Leal 

dos Santos

Valfredo Lemos 

Azevedo

Cristina Mattos 

Veloso

Aureliano José 

Vieira Pires

Marcelo Leigui Oliveira

FAPESB

2005

FAPESB

2005

FAPESB

2005

FAPESB

2005

FINEP 

2005

FINEP

2005

CNPq

2005

CNPq

2005

CNPq

2005

CNPq - 2005

13.862,99

11.406,00

9.850,00

399.083,60

3ª Parcela :

 228.486,84

497.012,00

Valor ainda 

não informado 

pelo CNPq

15.139,00

23.625,00

20.000,00



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

69

Tabela 6. Projetos aprovados com financiamento externo.  (Cont.)

PESQUISA

   VALOR

 APROVADO (R$)

TITULO DO 

PROJETO
COORDENADOR

AGÊNCIA 

FINACIADORA

Níveis de suplementação sobre o

 desempenho, as características 

físicas e químicas da carcaça e 

os parâmetros fisicos

Unidade de Secagem de Frutas 

por Energia Solar e Biogás para 

a Agricultura Familiar”

Tradições étnicas entre os Pataxó 

no Monte Pascoal: subsídios para 

uma educação diferenciada e 

práticas sustentáveis

Robério Rodrigues

Arienilmar Araújo 

Lopes da Silva

José Luís

 Caetano da Silva

ETENE/FUNDECI

 BNB - 2005

ETENE/FUNDECI 

BNB - 2005

PETROBRAS

Programa 

Petrobrás Cultural

2005

58.620,00

22.239,00

143.011,38


