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4. PÓS-GRADUAÇÃO

4.1 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.

4.2 Cursos Oferecidos

A Uesb oferece 26 (vinte e seis) Cursos de Pós-Graduação, sendo 22 (vinte e dois) Lato Sensu 

e 04 (quatro) Stricto Sensu. Os Mestrados acadêmicos, recomendados pela CAPES, são os de 

Agronomia, área de concentração em Fitotecnia; Zootecnia, área de concentração em Produção de 

Ruminantes; Química área de concentração em química analítica, e Engenharia de Alimentos, área 

de concentração em Engenharia de processos de alimentos (Tabela 01).  Através da avaliação 

destes Programas, a Uesb passou a ter acesso ao Portal de Periódicos da CAPES e Scifinder 

Scholar, que permite acesso à base de dados e cerca de 9.000 (nove mil) periódicos nas diferentes 

áreas do conhecimento.  

Além destes programas, a UESB tem procurado investir cada vez mais em qualificação 

docente com o intuito de implantar novos programas (Tabela 02). 

Quadro 26. Cursos de Pós-Graduação stricto sensu recomendados

Quadro 27. Cursos de Pós-Graduação stricto sensu em fase de implantação

Cursos de Pós-Graduação Implantados e 

Recomendados pela CAPES 

Ano de 

Implantação 
Nível 

Alunos 

matriculados 

Agronomia 2002 Mestrado 32 

Zootecnia 2003 Mestrado 30 

Química 2005 Mestrado 21 

Engenharia de Alimentos 2006 Mestrado 14 

 Fonte: PPG, 2006



4.3 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 na tabela 3 fortalecem 

as informações. 

Quadro 28. Capacitação docente e técnica na Uesb

A Uesb possui 157 (cento e cinqüenta e sete) docentes e 11 (onze) técnicos afastados para 

Pós-Graduação e recebendo ajuda de custo através de agências que fomentam a qualificação dos 

recursos humanos da Instituição, assim como do Programa Interno da Instituição (Tabela 4).

Quadro 29. Agência de fomento e número de Bolsas concedidas para a capacitação 

do docente e técnico da Uesb
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Cursos de Pós-Graduação em fase de implantação Ano de Inicio Nível Alunos 

Memória: Linguagem e sociedade. 2006 Mestrado 12 

Produção Agropecuária Sustentável no semi-árido 2006 Mestrado Profissional 20 

Zootecnia 2007 Doutorado 15 

Genética 2007 Mestrado 12 

 Fonte: PPG, 2006

Docentes afastados para Pós-Graduação 

Mestrado Doutorado 

42 115 

Técnicos afastados para Pós-Graduação 

06 05 

 Fonte: PPG, 2006

PROGRAMA MESTRADO DOUTORADO 

UESB 30 74 

FAPESB 12 13 

PICDT/CAPES -- 08 

PQI QUÍMICA -- 03 

PQI EDUCAÇÃO -- 15 

PQI SAÚDE -- 02 

TOTAL 42 115 

 Fonte: PPG, 2006
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A Uesb tem investido de forma significativa na qualificação dos docentes e técnicos nos 

últimos anos (Figura 1).  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-o capaz de correr em Editais de Pesquisa, Ensino e Extensão. 

Gráfico 4. Qualificação dos docentes e técnicos

4.4 Política de Pós-Graduação

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

qualificação do recurso humano, prevendo a ambiência em pesquisa e produção científica 

compatível 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 maneira 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 a uma demanda 

significativa de 07 (sete) docentes, que já se encontram em processo de qualificação para o 

Doutorado. A Uesb, através do Programa MINTER  Mestrado Interinstitucional , possui acordo 

firmado com a PUC/SP na área de Ciências Sociais e com a UFBA na área de educação. Há projetos 

que se encontram na CAPES para autorização ainda em 2006. 

No ano de 2006, preocupada com os servidores técnicos administrativos, a Uesb firmou 

convênio com a UNEB - Universidade do Estado da Bahia para concessão de vagas específicas para 

a qualificação de até 02 (dois) técnicos nas áreas de Políticas Públicas e Gestão do Conhecimento. 

Neste mesmo contexto, na Universidade, está em fase de discussão, com 06 (seis) Programas 

próprios e com as demais Universidades Estaduais, a proposta de vagas específicas para o corpo 

docente e técnico.

Figura 1. Evolução das Bolsas de  Pós-Graduação pelo Programa Interno de Capacitação de Docentes e Técnicos da Uesb.  
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 Além deste, a Uesb firmou convênio de cooperação Técnica com a Universidade Federal de 

Viçosa, Universidade de Lirgé e Gembloux - Bélgica, Universidade de São Carlos de Guatemala, 

Universidade de Évora - Portugal, dentre outros. No entanto, todos com o objetivo de fortalecer os 

cursos de pós-graduação já existentes na Instituição, assim como possibilitar a implementação de 

Cursos de Doutorado e capacitação do corpo docente e técnico.  

4.5 Qualificação do corpo docente e técnica da Uesb 

No exercício de 2006, a Uesb aprovou, de acordo com planejamento dos departamentos 

interessados, a liberação de docentes e técnicos para cursar 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 científica; 

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

recursos de agências financiadoras de projetos institucionais e grupos de pesquisa consolidados. 

Com a qualificação contínua dos docentes, num total de 757 (setecentos e cinqüenta e sete) 

docentes a Uesb possui, atualmente, 358 (trezentos e cinqüenta e oito) mestres, 137 (cento e trinta e 

sete) doutores, 255 (duzentos e cinqüenta e cinco) especialistas e 07 (sete) graduados, e prevê, até 

2010, a qualificação, nível doutor, de 250 (duzentos e cinqüenta) docentes, podendo, assim, por área 

de conhecimento traçar diretrizes para implantação de novos cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. (Tabela 3).  

 

Quadro 30. Análise qualitativa da distribuição de docentes com curso Stricto Sensu, por 

área de conhecimento, adotadas pelo CNPq.

O crescimento do número de mestres e doutores da Uesb tem revelado a força do programa 

interno de capacitação docente. De 2005 a meados de 2006, verificou-se um crescimento de 2,51 % 

de efetivos mestres e 8,03 % de efetivos doutores. São 358 (trezentos e cinqüenta e oito) mestres e 

137 (cento e trinta e sete) doutores (Figura 2), números que superam os patamares determinados 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Esta massa crítica vem destacando a 

Uesb entre as principais instituições de ensino do país.

ÁREA Nº DE MESTRES Nº DE DOUTORES 

Ciências Agrárias 41 35 

Ciências Exatas e da Terra 50 27 

Ciências Humanas 158 38 

Ciências da Saúde 62 36 

Ciências Sociais e Aplicadas 33 - 

Engenharias 14 01 

TOTAL 358 137 

 Fonte: PPG, 2006
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Gráfico 5. Qualificação dos professores efetivos da uesb

Figura 2. Evolução no quadro de qualificação dos professores efetivos da Uesb (dados de agosto de 2006).
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5.1 Programa de Pesquisa

Os resultados das pol í t icas 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 vêm sendo aprovados pelos docentes da Instituição só têm 

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

formas de divulgação dos trabalhos que vêm 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.

5.2 Diretrizes adotadas no desenvolvimento da pesquisa

A comunidade científica 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. 

5.2.1 Principais atividades desenvolvidas

?Atender às demandas de pesquisa e pós-graduação;

?Estimular a produção intelectual;

?Formar e consolidar Grupos de Pesquisa;

?Estabelecer Núcleos Temáticos;

UESB
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?Estimular a participação de doutores em projetos de pesquisa institucionais e em agências 

de fomento externo;

?Estimular a sua participação em redes de pesquisa consolidadas;

?Fortalecer a Iniciação Científica 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;

?Melhorar a Infra-estrutura da Universidade pela captação de recursos, por meio de 

aprovação de projetos de pesquisa frente aos órgãos de fomento. 

5.3 Grupos de Pesquisa 

Em 2005, a Uesb certificou junto ao CNPq 55 (cinqüenta e cinco) grupos de pesquisa nas 

diferentes áreas do conhecimento. Já em 2006 houve um aumento devido à exigência de editais de 

financiamento, em que o docente deve estar vinculado a um grupo de pesquisa para submeter algum 

projeto para apreciação de qualquer agência de fomento no país.  A Uesb conta com 58 (cinqüenta e 

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

Quadro 31. Grupos de Pesquisa certificados pela Uesb e cadastrados no CNPq.ÁREA GRUPOS 

Ciências Agrárias 12 

Ciências Biológicas 06 

Ciências Humanas 12 

Ciências de Saúde 06 

Ciências Exatas e da Terra 14 

Ciências Sociais e Aplicadas 02 

Lingüística, Letras e Artes 06 

TOTAL 58 

 Fonte: PPG, 2006



Quadro 32. Grupos de Pesquisa certificados pela Uesb e cadastrado pelo CNPq

5.4 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, visto que a iniciação cientifica é um instrumento de 

consolidação e fortalecimento da graduação e pós-graduação elevando a produção intelectual nos 

diferentes campos do saber. 

No ano de 2006  foi aprovada a Resolução que trata de Programa de Iniciação Cientifica, agora 

denominado PIC-UESB, o qual se responsabiliza por todos os tipos de bolsas de Iniciação cientifica 

da Uesb, além de regulamentar a Iniciação Cientifica Voluntária. A Pró-reitoria de pesquisa e pós-

graduação, através do PIC fará o acompanhamento de todos os bolsistas e orientadores através dos 

relatórios entregues semestralmente, além da apresentação final do projeto de pesquisa que foi 

desenvolvido nos 12 meses de contemplação de bolsa. A partir do ano de 2007 haverá o XI Seminário 

de Iniciação Cientifica em que ocorrerá a apresentação oral de todos os bolsistas de Iniciação 

Cientifica contando com a presença dos Comitês Externos da FAPESB, CNPq e Interno (CIIC) 

avaliando a qualidade cientifica dos alunos da UESB. 

Como parte da exigência do Programa Institucional de Iniciação Cientifica do CNPq, a UESB, 

por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, promoveu nos dias 05 e 06 de dezembro de 

2006, no Campus de Vitória da Conquista-Ba, o  X Seminário de Iniciação Cientifica  PIBIC/CNPq e 

assim reiterou seu compromisso na melhoria do ensino, pesquisa e extensão, dando destaque neste 

momento a pesquisa cientifica desenvolvida por alunos da graduação compromissados em serem 

excelentes profissionais ao finalizar seu curso. 

Na oportunidade foram apresentados aos membros do CIIC  Comitê Interno de Iniciação 

Cientifica da UESB e do Comitê Externo do CNPq os resultados dos trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos pelos Bolsistas no período de agosto de 2005 a julho de 2006.  Além dos bolsistas, 

estiveram presentes os professores orientadores e publico interessado. 

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

2005, para 32 (trinta e dois), mantendo esse número em 2006, graças à expansão e consolidação da 

pesquisa na UESB, bem como a 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 

passou a contar, desde 2004, com 35 (trinta e cinco) bolsas destinadas a discentes envolvidos com 
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Ano Grupos 

2003 35 

2004 48 

2005 55 

2006 59 

 Fonte: PPG, 2006
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atividades de pesquisa na instituição, mantendo este numero em 2005 e em 2006. Além disso, neste 

ano de 2006, por meio da PPG, a Universidade regulamentou o seu Programa de Iniciação Científica - 

PIC/UESB, constituído por um comitê interno de iniciação científica  CIIC, composto por membros 

doutores das diferentes áreas do conhecimento e com capacidade de julgar pleitos de bolsas PIBIC, 

FAPESB, UESB e outras modalidades, além de acompanhar o aluno de iniciação científica voluntário 

que passa a ser regulamentado 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 (vinte e cinco) 

bolsas destinadas a alunos de ensino médio e, em 2006, com uma cota de 50 (cinqüenta) bolsas.  

Ainda, com o apoio desta fundação, a UESB conta, hoje, com 12 (doze) Apoios Técnicos, 10 (dez) 

Desenvolvimento Tecnológico Regional e 01 (um) Pesquisador visitante, 09 (nove) 

Produtividade de Pesquisa e 09 (nove) PRODOC FAPESB/CNPq, que dão suporte aos Programas 

de Pós-Graduação próprios da UESB. Além disso, em 2005, a UESB passou a contar com 05 (cinco) 

Pesquisadores do CNPq e 01 (um) PRODOC/CAPES. 

Gráfico 6. Bolsas de Iniciação Científica Agência de Fomento

Quadro 33. Quantitativo de Bolsas de Iniciação Científica oferecidas pelo Programa 

Interno da Uesb e pelas Agências de Fomento.

Figura 3. Evolução das Bolsas de Iniciação Científica / Agência de Fomento

ANO PIBIC / CNPq FAPESB UESB 

2000 25 0 34 

2001 25 0 34 

2002 22 0 34 

2003 22 47 30 

2004 22 50 35 

2005 32 95 (*) 35 

2006 32 150 (*) 35 

TOTAL 180 342 237 

 (*) Neste quantitativo estão inclusas as IC Junior. 
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Gráfico 7. Bolsas de Iniciação Científica (Uesb, PIBIC/CNPq e FAPESB

5.5 Projetos de Pesquisa em andamento

A Qualidade da graduação e da pós-graduação, e o desenvolvimento sócio-econômico da 

região Sudoeste, são essas as metas da Universidade na maioria de seus projetos de pesquisa, nas 

diversas áreas de conhecimento. Um total de 58 (cinqüenta e oito) grupos de pesquisa, cadastrados 

no CNPq, elaboram propostas de projetos que são desenvolvidos nos três campi da Instituição. Em, 

Itapetinga, encontra-se em andamento 85 (oitenta e cinco) projetos de pesquisa, 160 (cento e 

sessenta)  em Vitória da Conquista e 141 (cento e quarenta e um) em Jequié, totalizando 386 

(trezentos e oitenta e seis) projetos em andamento e cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

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

FAPESB, CNPq, FINEP, EBDA de Itambé e 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. 
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Gráfico 8. Projetos de Pesquisa em andamento

Quadro 34. Projetos de Pesquisa em andamento com e sem Financiamento.

Quadro 35. Projetos de Pesquisa aprovados por Campus e Área de Conhecimento.
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Figura 5. Projetos de Pesquisa em andamento na Uesb.

Área de Conhecimento Vitória da Conquista Jequié Itapetinga TOTAL 

Ciências Agrárias 50 03 68 121 

Ciências Biológicas 32 52 05 89 

Ciências Exatas e da Terra 19 31 03 53 

Ciências Humanas 31 16 09 56 

Ciências Saúde 00 31 00 31 

Ciências Sociais Aplicadas 07 01 00 08 

Lingüística, Letras e Artes 21 07 00 28 

Engenharias 00 00 00 00 

TOTAL 160 141 85 386 

 

Área de Conhecimento Vitória da Conquista Jequié Itapetinga 

Ciências Agrárias 206 10 131 

Ciências Biológicas 51 133 15 

Ciências Exatas e da Terra 46 58 10 

Ciências Humanas 106 36 17 

Ciências Saúde 00 40 00 

Ciências Sociais Aplicadas 12 01 01 

Lingüística, Letras e Artes 29 08 00 

Engenharias 00 00 01 

TOTAL 450 286 175 
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5.6 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 2005, a Uesb captou R$ 3.496.679,00 (três milhões quatrocentos e noventa e 

seis mil seiscentos e setenta e nove reais) de recursos para desenvolver projetos de pesquisa e Infra-

estrutura. A mesma evolução vem sendo observada no ano de 2006, visto que, até o mês de julho, a 

Uesb captou quase um milhão de reais, um reflexo de crescimento e qualificação dos docentes 

envolvidos nas propostas apresentadas aos 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 a 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 maiores números de Professores Doutores. 

Quadro 36. Projetos aprovados com recurso externo (FAPESB, CNPq e outras 

agências de fomento). 

Titulo do Projeto 
 

Coordenador 

Órgão 

Financiador 
Valor (R$) 

Controle de causas, riscos e danos das 

Ist/dst/hiv/aids junto à adolescentes - 

construindo uma proposta de vigilância à 

saúde no município de Jequié/Ba 

Adriana Alves Nery FAPESB -PPP 
23.776,30 

 

Geração, caracterização fitossanitária e 

avaliação da expressão gênica sob interação 

planta-patógeno de progênies segregantes de 

maracujá-amarelo (passiflora edulis f. 

Flavicarpa) ao vírus do endureci 

Antonio Carlos de 

Oliveira 

 

FAPESB -PPP 
29.890,10 

 

Avaliação genética e fenotípica do 

Desenvolvimento ponderal de zebuínos de 

corte no estado da Bahia 

Carlos Henrique 

Mendes Malhado 

 

FAPESB -PPP 
18.727,00 

 

Desenvolvimento de bebida láctea com polpa 

de frutas do nordeste e avaliação sensorial por 

mapa de preferência interno 

Joel Camilo Souza 

Carneiro 

 

FAPESB -PPP 
29.996,07 

 

Implantação do centro de reprodução de 

pequenos ruminantes na Uesb 

Jurandir Ferreira da 

Cruz 
FAPESB -PPP 

29.411,00 
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Veja: lugar de memória discursiva sobre o 

poder político do Brasil 

Maria da Conceição 

Fonseca Silva 
FAPESB -PPP 

27.571,24 

 

Avaliação in vitro e in vivo do antagonismo de 

espécies de trichoderma e do fusarium 

lateritium a fusarium solani, agente causal da 

podridão do colo e raízes do maracujazeiro 

Quelmo Silva de 

Novaes 

 

FAPESB -PPP 
29.966,00 

 

Determinação de metais tóxicos em cabelo 

humano e cosméticos comercializados no 

Município de Jequié - Ba. 

Regina Terumi 

Yamaki 

 

FAPESB -PPP 
30.000,00 

 

Estruturação do centro de bioclimatologia 
Sônia Martins 

Teodoro 
FAPESB -PPP 

29.999,97 

 

Implantação do laboratório de pesquisa de 

substâncias ativas de espécies do semi-árido 

Baiano 

Suzimone de Jesus 

Correia 
FAPESB -PPP 

29.991,30 

 

Biologia de melocactus conoideus, espécie 

endêmica da serra do periperi, Vitória da 

Conquista, Ba. 

Débora Leonardo 

dos 

Santos 

FAPESB -PPP 
29.995,30 

 

Desenvolvimento de bebidas lácteas à base de 

frutos regionais e estudo de 

viabilidade da sua implantação em micro e 

pequenas indústrias de laticínios da região de 

itapetinga". 

Bolsista: José 

Manoel Martins 

Resp. Inst. Renata 

Cristina Ferreira 

Bonomo 

FAPESB- 

PRODOC 

51.386,79 

 

"Hibridação somática entre espécies de 

Passiflora spp. visando à obtenção de porta-

enxertos resistentes a patógenos de solo" 

Bolsista: Marines 

Marli Karasawa 

Resp. Inst. Antonio 

Carlos de Oliveira 

FAPESB- 

PRODOC 

44.278,45 

 

 


