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6. EXTENSÃO

6.1 Projetos de extensão

No ano de 2006, a Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia deu prosseguimento ao 

compromisso institucional de incentivar o fazer 

extensionista, publicando editais para a 

apresentação de atividades de extensão 

contínuas e esporádicas, distribuídas em áreas 

temáticas, adaptadas à realidade regional, 

conforme ditames do Plano Nacional de 

Extensão, e na perspectiva de atender a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional  no 

seu Capítulo IV, que convoca o Ensino Superior 

à proposição de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; comunicar 

o saber; estimular o conhecimento do mundo presente; prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer estas relações de reciprocidade, de maneira a ampliar a participação da 

população no universo acadêmico. 

Em resposta aos editais, que disponibilizaram o recurso de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais), os departamentos acadêmicos e setores diversos da Universidade 

apresentaram 211 (duzentos e onze) propostas de atividades de extensão, sendo que 116 (cento e 

dezesseis) das propostas se caracterizavam como ações contínuas (105 projetos e 11 programas) e 

95 (noventa e cinco) como ações esporádicas (72 eventos e 23 cursos), para as áreas:

? Educação e Desenvolvimento Social; 

? Comunicação;

? Cultura e História;

? Saúde e Bem-Estar Social;

? Direitos Humanos e Justiça;

? Meio e Ambiente e Sustentabilidade;

? Trabalho e Políticas Públicas;

? Tecnologia e Produção.

Além dos projetos que concorreram a financiamento interno, mais 29 (vinte e nove) projetos 

foram apresentados para cadastramento sem ônus para a Instituição, totalizando 240 (duzentos e 

quarenta) propostas apresentadas até agosto de 2006.

Das 240 (duzentos e quarenta) propostas foram aprovadas 126 (cento e vinte e seis) 

atividades de extensão, nas quais 66 (sessenta e seis) são contínuas (61 projetos e 05 programas) e 



60 (sessenta) são esporádicas (43 eventos e 17 cursos), e 36 (trinta e seis) propostas estão 

tramitando pelas Instâncias competentes para avaliação, o que pode ser visualizado no gráfico 1:

6.2 Desenvolvimento das Atividades de Extensão (Contínuas e Esporádicas) Aprovadas em 

2006, por Área Temática

A área de Educação e Desenvolvimento Social continua se destacando como grande 

produtora de atividades extensionistas, refletindo o comprometimento da Universidade com a 

demanda regional e a sua vocação para os assuntos afins desta área, contribuindo com cerca de 53% 

das atividades de extensão aprovadas até o início de agosto. Entre as principais atividades desta 

área, estão o Programa “Proler”, que desenvolve ações nos campi de Vitória da Conquista e 

Itapetinga, destacando-se como importante promotor da leitura na região bem como o programa 

“Estação da Leitura”, que atua na região de Jequié. Também há programas e projetos como 

“Prociema”, “Arte na Escola” e todas as “Semanas de Cursos” promovidas pela Uesb.

Em constante parceira com a graduação, fazendo ponte para o desenvolvimento social dos 

cursos de enfermagem, fisioterapia, educação física, e mais recentemente, medicina e odontologia, a 

área de Saúde e Bem Estar-Social alcança aproximadamente 15% das atividades extensionistas 

promovidas pela Uesb. Apresenta projetos como “Vamos amamentar, mamãe?”, “Saúde do Coto 

Umbilical”, “Saúde do Idoso na Família” e tantos outros que têm respondido a uma crescente 

demanda da sociedade por melhores condições de vida e saúde.

Com linhas programáticas direcionadas, entre outras, à produção cultural e artística voltada 

para a música, teatro, cinema e vídeo, a área de Cultura e História se sobressai com cerca de 14% 

das ações extensionistas.  Destacando projetos como “Janela Indiscreta” e “Museu Pedagógico”. 

Refletindo e produzindo conhecimentos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, cerca de 

6% das ações contínuas e esporádicas, vinculadas à essa área, envolvem a comunidade acadêmica 

e regional, com o desenvolvimento de ações dos projetos “Rede de estudos da Complexidade”, “Tá 
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limpo” e outros.

A área de Trabalho e Políticas Públicas apresenta em torno de 6% das atividades 

extensionistas, com especial ênfase na atenção integral à terceira idade, espaço e cidadania e 

direitos de grupos sociais.

A área de Tecnologia e Produção representa cerca de 3% das atividades de extensão 

realizadas pela Uesb.

Desenvolvendo aproximadamente 2% das atividades de extensão, a área de Direitos 

Humanos e Contemporaneidade conta com a importante atuação do Núcleo de Práticas Jurídicas.

Por fim, a área de Comunicação é responsável por aproximadamente 2% das ações 

extensionistas.

6.3 Cooperação institucional, articulações e parcerias

6.3.1 Secretaria de Educação/ Governo Estadual

Importante parceira da Uesb ao longo de todos estes anos, em 2006 foram celebrados vários 

convênios com a SEC para desenvolvimento de ações extensionistas. Objetivando implantar o 

PROGRAMA AJA BAHIA/BRASIL ALFABETIZADO em 28 (vinte oito) municípios, com 687 

(seiscentos e oitenta sete) classes de alfabetização, e visando alfabetizar 13.113 (treze mil cento e 

treze) jovens e adultos da Bahia, a SEC aprovou e financiamento de R$ 1.338.920,00 (um milhão, 

trezentos e trinta oito mil e novecentos e vinte reais) para o desenvolvimento das ações deste projeto 

pela Uesb.
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Gráfico 10. Distribuição das Atividades Extensionistas 

Aprovadas - 2006

01 – EDUCAÇÃO

02 – COMUNICAÇÃO

03- CULTURA E HISTÓRIA

04- SAÚDE

05 – DIREITOS HUMANOS

06 – MEIO AMBIENTE

07 – TRABALHO

08 - TECNOLOGIA
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Outro Programa realizado com a SEC/Ba, no valor de R$ 608.023,50 (seiscentos e oito mil, 

novecentos e vinte e três reais, cinqüenta centavos) é o Programa Universidade Para Todos 2006, 

que tem como objetivo oportunizar aos estudantes oriundos da escola pública de nível médio o 

acesso ao curso pré-vestibular gratuito, ministrado por alunos e professores desta Instituição, 

atendendo aproximadamente 2.069 (dois mil e sessenta e nove) alunos dos municípios de Vitória da 

Conquista, Jequié, Itapetinga e das Prefeituras de Itambé e Boa Nova - Ba.

6.3.2 Secretaria de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais/Governo Estadual

Com o objetivo de criar mecanismos para a geração de emprego e renda para as famílias que 

vivem em condições de vulnerabilidade decorrentes da pobreza e desigualdades sociais, o Projeto 

Apicultura Familiar, visa atender 200 (duzentas) famílias, sendo 50 (cinqüenta) famílias em cada 

município conveniado (Boa Nova, Condeúba, Iguaí e Manoel Vitorino), com a distribuição de 5 

colméias por família, totalizando 1.000 (mil) colméias, sendo disponibilizados um investimento de R$ 

411.388,16 (quatrocentos e onze mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos). 

O Projeto Avicultura Familiar, financiado por meio de convênio com a SECONP, no valor de 

R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), para desenvolvimento de ações nos anos de 

2005 e 2006, tem como objetivo incentivar a avicultura familiar através de distribuição de aves 

caipiras de dupla aptidão (postura e carne). Visa atender aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) 

famílias, em 160 (cento e sessenta) municípios, e uma parceria com a Empresa Júnior de Agronomia, 

entidade dos discentes do Curso de Engenharia Agronômica desta Instituição, a qual é a responsável 

pela capacitação e assistência técnica, juntamente com professores da Universidade.

6.3.3 Programa Alfabetização Solidária/ Alfasol/ Governo Federal

Parceira do Programa Alfabetização Solidária desde 1997, co-participou na alfabetização de 

uma média de 5.000 (cinco mil) alunos por semestre, em parceria com mais de trinta municípios. No 

primeiro semestre de 2006, a Uesb aderiu ao Programa “FORTALECENDO O EJA”, programa para a 

formação continuada do corpo docente do EJA, atendendo a três municípios do Norte de Minas 

Gerais, escolhidos por apresentarem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

6.3.4 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Governo Federal e o Movimento dos 

Sem-Terra

Por meio de parcerias com o Incra e Pronera, a Uesb e os movimentos sociais têm obtido 

relevantes resultados e conseqüente contribuição para a inclusão social de jovens e adultos 

assentados. Em 2006, foram aprovados os projetos “CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA”, 

abrangendo assentamentos da FETAG, e o “CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA”, em assentamentos de todo o Estado, ambos com objetivo de promover a 
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escolarização profissionalizante, articulado com o ensino médio, com financiamento externo na 

ordem de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) e R$ 526.264,00 (quinhentos e vinte seis 

mil e duzentos e sessenta quatro reais), respectivamente.

Com o objetivo de atender a uma demanda apresentada pelo MST, a UESB propôs a 

implantação do CURSO DE ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 

EM SAÚDE COMUNITÁRIA, importante projeto para a melhoria das condições de vida e saúde da 

população rural nos assentamentos. O projeto foi aprovado pelo INCRA com financiamento de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais).

6.3.5 Petrobrás Cultural/ Governo Federal

Com o objetivo de restaurar e de preservar a Casa Henriqueta Prates/ Museu Regional e seu 

acervo, a equipe do Museu Regional apresentou, ao Programa Petrobrás Cultural, o projeto 

RESTAURAÇÃO DA CASA HENRIQUETA PRATES  MUSEU REGIONAL DA UESB, tendo sido um 

dos 232 (duzentos e trinta e dois) projetos aprovados, entre 4.664 (quatro mil e seiscentos e setenta e 

quatro) inscritos, recebendo financiamento de R$ 144.527,37 (cento e quarenta e quatro mil, 

quinhentos e vinte sete reais e trinta e sete centavos) da Petrobrás.

6.3.6 Ministério da Educação /SESu  PROEXT/ Governo Federal

Para desenvolvimento do projeto FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS, 

uma proposta que visa a capacitação de professores da rede pública municipal de Jequié, Bahia, para 

o trabalho docente nas classes da educação de jovens e adultos, uma parceria entre UESB, 

Secretaria Municipal de Educação de Jequié, e o Programa de Aceleração de Educacional para 

Jovens e Adultos  PROAJA, o Mec/SESu aprovou o financiamento de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais). 

O trabalho será desenvolvido com docentes e discentes da Uesb e professores da rede municipal.

6.3.7 Secretária de Educação Continuada/Ministério da Educação e Unesco

Com financiamento externo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e parceria da Unesco, do 

Ministério da Educação, do Banco do Brasil, da FETAG, da Prefeitura Municipal e do Instituo Oficina 

da Cidadania, a Uesb implementou o curso CIDADANIA PRÉ-UNIVERSITÁRIA PARA AFRO-

DESCENTES E PESSOAL CARENTE, com o objetivo de preparar estudantes afro descendentes, 

carentes, desempregados ou trabalhadores egressos do ensino médio da rede pública e de outros 

programas sociais do Município para concorrerem a uma vaga no ensino superior. 

6.3.8 Ministério da Integração Nacional  MI e a Secretaria de Programas Regionais/Governo 

Federal
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Convênio celebrado pelo Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria de 

Programas Regionais e a UESB, objetivando a implantação do Programa Bosques Energéticos 

para Poupança de Base Florestal Familiar para promover a produção de madeira a partir de 

florestas plantadas com eucalipto, com a finalidade de atender ao parque ceramista da região 

sudoeste da Bahia, em substituição à madeira oriunda da mata nativa, introduzindo, dessa forma, o 

conceito de poupança florestal de base familiar, com o financiamento externo de R$ 899.328,00 

(oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e oito reais). 

6.3.9 Banco do Nordeste do Brasil SA

O BNB firmou contrato de patrocínio com a UESB para apoio financeiro de R$ 19.910,00 

(Dezenove mil novecentos e dez reais), para o Projeto Janela Cinema Itinerante, com o objetivo de 

proporcionar a formação audiovisual e o exercício da leitura coletiva de obras cinematográficas, a 

partir do oferecimento de cursos e oficinas e de exibições de filmes brasileiros, acompanhados de 

comentários temáticos em 10 (dez) cidades com população abaixo de 50 (cinquenta) mil habitantes, 

da região sudoeste do Estado da Bahia, promovendo a formação de público para o cinema brasileiro 

por meio da exibição de longas metragens em praças, espaços comunitários e quadras para a 

comunidade das 10 (dez) cidades selecionadas pelo projeto.

 

6.3.10 Instituto Arte na Escola

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, consolidou sua parceria com a ONG Instituo 

Arte na Escola no ano de 2004, implantou o Pólo Arte na Escola Uesb  que desenvolve o Programa no 

Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, agregando atualmente cerca de 200 professores de 

Educação Artística da rede de ensino infantil, fundamental e médio e estudantes de licenciatura da 

Uesb, desenvolvendo um importante papel na formação na área de artes, contemporizando um 

grande déficit profissional, oferecendo informações sobre o significado da arte e sua importância para 

a educação.

6.4 Prestação de serviços

Em 2006, foram disponibilizados recursos na ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 

reais) destinados à saída dos docentes para a participação em eventos promovidos por outras 

instituições nacionais e internacionais. 

Até o mês de agosto, 179 (cento e setenta e nove) participações em eventos externos foram 

realizadas pelos docentes dos departamentos da UESB, conforme demonstrado no gráfico abaixo:
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Gráfico 11. Saída de docentes para eventos externos por departamento

Dessas participações, 86 (oitenta e seis) foram realizadas por docentes do Campus de Vitória 

da Conquista e 93 (noventa e três) do Campus de Jequié. Até o momento, não houve registro de 

participação em eventos pelos docentes do Campus de Itapetinga.

                                  

Gráfico 12. Saída de docentes para eventos externos por campus

Além da participação dos docentes em eventos externos, a UESB busca estreitar a relação 

entre a Universidade e a Sociedade Civil Organizada, realizando parcerias para o desenvolvimento 

de atividades de extensão, sob a forma de prestação de serviços, através de assessorias, 

consultorias, contratos etc.
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6.5 Cultura 

 

No ano de 2006, até a presente data, a Uesb conseguiu colocar em prática 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, Canto Coral e a mais nova aquisição que é o 

curso de Piano, direcionados ao corpo docente, discente, técnico administrativo e seus dependentes. 

No período de 10 a 12 de Agosto, foi realizado, na área de eventos do Parque de Exposições 

de Vitória da Conquista, o IV FESTIVAL UESB DE MÚSICA  Edição Nacional (FESTIVAL DE MÚSICA 

DA BAHIA) e, como nas edições anteriores, foi um sucesso. O Festival foi mais uma vez transmitido 

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

participação de concorrentes vindos de várias partes do território nacional. O Festival recebeu, 

novamente, 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 melhores e maiores 

Festivais do Brasil. A média de público, nas três etapas, foi de 8.000 (oito mil) pessoas, em virtude 

deste ano ser realizado em espaço aberto.    

No período de 18 a 21 de Outubro, será realizado o II FESTIVAL UESB DE MÚSICA  

UNIVERSITÁRIO, um projeto destinado a toda comunidade acadêmica (estudantes, professores e 

técnicos). Um evento dividido em três etapas eliminatórias, sendo as duas primeiras destinadas à 

comunidade interna da UESB (três campi) e a terceira com participantes de outras universidades da 

região que servirá de eliminatória regional para a escolha dos três semifinalistas para o III UNIFEST  

Festival Universitário de Música da Bahia, que envolve toda a comunidade universitária do estado. O 

evento está, mais uma vez, inserido na grade de programação do COMPEX, que esse ano acontece 

no campus de Vitória da Conquista (20 a 25/10), encerrando este grande evento com suas etapas 

eliminatórias no auditório do Teatro Glauber Rocha / UESB. A expectativa de público é de 

aproximadamente de 3.500 (três mil e quinhentos) espectadores, em média, e deve contar, mais uma 

vez, com a participação de grande parte da comunidade acadêmica e externa. O UNIFEST será 

realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves em Salvador e é coordenado pela UFBA em 

parceria com várias universidades do estado. 

Outro projeto cultural que continua sendo coroado de pleno êxito, este ano, é o SEXTA, 

VERSOS E PROSAS, um projeto aberto a toda a comunidade regional, realizado todas as sextas-

feiras, a partir das 18:30 horas, no Foyer do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima e este ano 

também no Restaurante Universitário da UESB. Música, teatro, dança, poesia, contos, causos e 

todas as formas de manifestação artística compõe 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 média de publico de 150 

(cento e cinqüenta) pessoas por evento, e neste ano já superou a média anterior devido a extensão e 

ampliação do evento para outras localidades.   

Foram mantidos em conjunto com o SURTE (Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas) 



e ASCOM (Assessoria de Comunicação), os programas de rádio UESB RURAL e UESB CULTURAL, 

levando informação, cultura, lazer e entretenimento a toda comunidade de Vitória da Conquista, por 

meio de uma rádio FM local, sempre aos sábados (das 0 7 às 08 horas) e domingos (11 às 12 horas) 

respectivamente, tendo como resposta uma grande audiência e muito sucesso. A novidade este ano 

é a transmissão durante toda a semana para o campus da UESB em Vitória da conquista. Um 

sucesso. 

No TEATRO GLAUBER ROCHA, até o presente momento, já foram realizados 186 (cento e 

oitenta e seis) atividades, com público médio estimado em 30.000 (trinta e mil) pessoas, num misto de 

pautas destinadas a seminários, congressos, formaturas, shows musicais, espetáculos teatrais e de 

dança, capoeira, festival, exposições de artes plásticas etc. Enfim, este tem sido um ano muito ativo 

para o 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 da etapa do 

tradicional Encontro de Corais, que reúne os principais corais da região. Está pautada a realização da 

II Semana de Música da Uesb no Centro de Cultura e espera-se duplicar a média de público do ano 

passado, que foi de mais de 2.000 (duas mil) pessoas durante a realização do evento. Oficinas de 

canto para crianças, adultos e terceira idade aconteceram durante este ano, que deverá, mais uma 

vez, ser fechado com chave de ouro com a realização do Projeto Musicalizar é Preciso, um encontro 

da música popular e erudita no nosso Centro de Cultura. O Canto Coral beneficiou, este ano, mais de 

200 (duzentas) pessoas ligadas diretamente à instituição e uma infinidade da comunidade externa. 

O PROJETO JANELA INDISCRETA, com projeção e comentários de filmes cinematográficos 

gratuitos para toda a comunidade local e acadêmica, já está em seu 13º 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, que acaba 

de ser contemplado em edital do Banco do Nordeste para a exibição apoiada de Cinema Itinerante 

para diversos municípios da região.

Este ano, renovamos a parceria com a Fundação Cultural do Estado e demos seqüência aos 

apoios estruturais em diversos espetáculos nos segmentos de teatro, dança, exposições e artes em 

geral. Todos esses espetáculos fazem parte do Projeto Circuladô Cultural e levaram ao nosso Centro 

de Cultura mais de 9.000 (nove mil) espectadores durante o ano. Com destaque para a volta do Salão 

Regional de Artes Plásticas da Bahia. 

Acabamos de cadastrar a UESB, através desta Pró-reitoria (PROEX)/CULTURA, ao 

Programa da REDE CULTURA E PENSAMENTO 2006. Este programa segue com transmissão de 

um ciclo de palestras e debates sobre a política cultural em rede nacional. O tema abordado este ano 

é "O Esquecimento da Política" e a media de público, até agora, é de 160 (cento e sessenta) pessoas 

por evento. 

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

nesta Universidade, durante todo o ano, contam com o apoio cultural efetivo da Coordenação de 

Cultura / PROEX. 
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6.6 Museu Regional de Vitória da Conquista

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

de livros, seminários, cursos, palestras, passeios virtuais, exibição de filmes e documentários, 

exposições de pintura, comemorações folclóricas e cívicas, pesquisas, mesas redondas etc, 

possuindo um acervo de 634 (seiscentos e trinta e quatro) peças, 834 (oitocentos e trinta e quatro) 

títulos impressos, totalizando 1.076 (mil e setenta e seis) exemplares na Biblioteca, recebendo, até o 

momento, visitas de 2.621 (dois mil seiscentos e vinte e um) pessoas.

6.7 Centro de Cultura

A parceria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com a Fundação Cultural do Estado 

permitiu que fossem implantados, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, diversas ações que 

oportunizam a comunidade desenvolver habilidades artísticas e culturais em áreas como teatro, 

música, educação, palestras, simpósios, seminários, entre outros, possibilitando, que 36.192 (trinta e 

seis mil, cento e noventa e duas) pessoas pudessem ter acesso a estas atividades, até o momento. O 

quadro nº 05 apresenta a totalização do público por linguagem.

Quadro 37. Totalização de eventos e público referente aos meses de janeiro à agosto de 

2006

6.8 SURTE

O Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas  SURTE tem como finalidade gerir, coordenar 

e orientar todas as ações que dizem respeito à implantação e funcionamento das emissoras de Rádio 

e Televisão Educativas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  UESB.  

O SURTE é responsável pela repetição do sinal da Rádio Educadora da Bahia no campus da 

UESB em Vitória da Conquista, com inserções locais, e também é o responsável pelo sinal da TV 

LINGUAGEM Nº DE EVENTOS PÚBLICO 

TEATRO 07 5.730 

MÚSICA 16 6.020 

PROJETO 03 2.140 

PALESTRA 21 12.561 

OFICINAS (ARTE NA ESCOLA E PARA COMUNIDADE) 11 934 

DANÇA 02 110 

RELIGIÃO 03 1.660 

OUTROS 11 7.037 

TOTAL 74 36.192 
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Educativa da Bahia, com estações repetidoras nos dois campi da UESB, situados em Jequié e 

Itapetinga, sendo um dos relevantes instrumentos de comunicação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia.

A TVE UESB tem como principal função produzir, exibir e veicular vídeos como forma de 

expressão do pensamento da Uesb, desenvolvendo projetos de Comunicação Videográfica e 

Programas Especiais voltados para as atividades do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.   

O Janela Indiscreta Cine-Vídeo UESB tem esse objetivo: “reavivar o sentido do cinema, 

propiciando o exercício de leitura coletiva da obra cinematográfica a partir da exibição de filmes, 

acompanhados por comentários temáticos, em diversos espaços sociais”, e de posicionar o cinema e 

as produções audiovisuais não apenas como entretenimento, mas como agentes potenciais de 

leitura de mundo. Neste sentido, a imagem exerce a função informativa, didática e simbólica nas mais 

variadas áreas do conhecimento, gerando, no mínimo, uma inquietação na sua leitura coletiva ou 

individual, e o resgate da memória cultural brasileira no que se refere ao audiovisual e seus valores.

6.8.1 Objetivos:

 O objetivo maior do SURTE/TVE é promover, através de emissoras de rádio e televisão, 

serviços de radiodifusão de sons e imagens, visando contribuir para o aprimoramento da educação e 

da cultura em todos os níveis, levando conhecimento a todos os espaços sociais, dentro e fora da 

Universidade, através da veiculação de programas informativos, de interesse educativo, técnico-

científico e cultural.

6.8.2 Além disto, o SURTE/TVE também se propõe a:

- Promover as potencialidades tecnológicas, científicas e artístico-culturais das instituições de 

ensino e cultura de Vitória da Conquista, Jequié, Itapetinga e região;

- Produzir, alugar, comprar ou permutar programas educativos, científicos, culturais e artísticos, 

visando à melhoria da educação e da cultura;

- Produzir e veicular tele-reportagens;

- Produzir e exibir documentários didáticos e culturais.

O SURTE/TVE exerce um papel importante junto aos cursos da UESB, em especial ao curso de 

Comunicação Social, apoiando as atividades de laboratório da disciplina Oficina de Rádio jornalismo I 

e II. Além disso, o Sistema UESB de Rádio e TV Educativas foi o principal responsável pela 

implantação do novo e moderno laboratório de telejornalismo do curso de comunicação. 

Além disso, o Surte/TVE desenvolve projetos que congregam diversas ações: um programa de 
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variedades, o Via Uesb (para veiculação na TVE UESB) e a produção de matérias jornalísticas e 

documentários institucionais e acadêmicos.  

6.8.3 Aquisição de Equipamentos:

Quadro 38. Equipamentos já adquiridos e indispensáveis para o funcionamento da TVE 

UESB

6.8.4 Produção Midiática:

A produção de documentários é uma outra atividade permanente do Surte/ PróVídeo, que 

atende aos diversos interesses dos Departamentos e Setores Administrativos da UESB.

Neste ano, produzimos vídeos que abrangem a cultura e o conhecimento vinculado à 

Universidade, tornando esta produção também relevante.  

Quadro 39. Vídeos produzidos pelo Surte/TVE - 2006

Quantidade Descrição 

01 Antena parabólica de 4 mts 

02 Pares de microondas para enlace dos sinais do estúdio para a Serra do 

Periperi e para a unidade móvel 

02 Transcoders NTSC – PAL – M - NTSC 

02 Distribuidores de áudio e vídeo 

05 Distribuidores equalizadores de vídeo  

01 Comutador de áudio mono e vídeo composto 

01 Matriz de comutação de áudio e vídeo  

01 Painel de comando de áudio e vídeo (16x16) 

05 Painéis de comando de áudio e vídeo (16x1) 

01 Sistema irradiante – antena VHF canal 4 

01 Grupo gerador com quadro de comutação  

01  Transformador de 120 KVA 220 – 110 v 

 

Nº Título Mês Duração 

001 Plantas Medicinais janeiro 06’00” 

002 EBECIC Fevereiro 05’00” 

003 Avicultura Familiar Fevereiro 04’30” 

004 Escorpiões Junho 07’20” 

005 Proler julho 17’00” 
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6.8.5 Transmissão de eventos ao vivo e veiculação de VTs de eventos:

Neste ano, com o início das atividades da TVE UESB, que foi ao ar a partir de junho de 2006 no 

canal 4, o SURTE passou a transmitir eventos ao vivo e vídeo tapes veiculados posteriormente, com 

destaque para as transmissões esportivas, que começaram com o jogo Serrano versus Vasco da 

Gama, e aconteceu no dia 2 de julho de 2006, no estádio Lomanto Júnior. 

Esta nova fase do SURTE teve como auge a transmissão ao vivo do Festival Nacional de Música 

para a cidade de Vitória da Conquista, evento que aconteceu no Parque de Exposições Theopompo 

de Almeida no mês de agosto.  

Quadro 40. Eventos gravados e/ou transmitidos ao vivo  

Quadro 41. Quadro geral de produções

6.8.6 Programas Uesb Rural e Uesb Cultural  96 FM:

 

A partir do dia 13 de março, foram produzidos e veiculados semanalmente os Programas Uesb 

Rural e Uesb Cultural, atingindo o público local e regional.

Nº Título Data Duração 

001 Serrano x Vasco  02/07 02h 

002 Vit.Conquista x Cruzeiro 06/08 02h 

003 Festival Nacional de Música  12/08 02h 

004 Vit.Conquista x Guanambi 20/08 02h 

005 Vit.Conquista x Astro Previsto para 03/09 02h 

 

 DESCRIÇÃO PRODUÇÃO 

Matérias produzidas 

 

Cobertura telejornalística dos diversos eventos da Uesb, nos 

três campi e matérias de interesse geral da comunidade.  

 

62 

Vídeos produzidos 

 

Documentários sobre projetos, cursos e atividades da 

universidade e da comunidade externa. 

 

05 

VTs Comercias 

 

Produção de VTs publicitários, atendendo a demanda interna 

da universidade 

 

15 

Gravações de eventos   

 

Eventos transmitidos ao vivo ou veiculados em vídeo tape e 

exibidos posteriormente na programação da TVE Uesb. 

 

05 

Cópias de fitas Serviço prestado a setores da universidade. 39 
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6.9 Edições UESB

A Editora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Edições Uesb), juntamente com o 

Comitê Editorial, coordena e regulamenta a política de publicações da Uesb, encarregando-se de 

todas as atividades referentes à editoração e promoção de publicações técnicas, científicas, 

didáticas e de natureza artístico-literárias de interesse da Universidade. A Edições Uesb é um órgão 

suplementar subordinado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (ProEx), criada pela 

resolução Consu nº 08/1997 em 22/12/1997.

A Editora da Uesb tem por finalidade promover a publicação de Livros, Revistas, Textos 

Didáticos, Cadernos de Ensaios e/ou de caráter literário-cultural e Boletins de Extensão, em 

consonância com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e de acordo com a política editorial 

estabelecida pela Instituição.

  

Quadro 42. Modalidades de publicações

6.9.1 Textos didáticos

Essa linha editorial destina-se exclusivamente à publicação de trabalhos de docentes da 

Uesb, destinados ao uso em suas próprias disciplinas. 

6.9.2 Publicação de livros técnico-científicos na UESB

Livros publicados em 2006:

- Mulheres empreendedoras. Autora: Profª. Almiralva Ferraz Gomes (DCSA);

- Extração em ponto nuvem: princípios e aplicação em química analítica. Autores: 

Professores Marcos de Almeida Bezerra (DQE) e Sérgio Luis Costa Ferreira (Ufba);

- Da Cidade ao Mundo: notas sobre o lirismo urbano de Carlos Drummond de Andrade. 

Autor: Profº Márcio Roberto Soares Dias (Dell).

PUBLICAÇÕES QUANTIDADE 

LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 03 

LIVROS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 07 

CONCURSOS DE OBRAS LITERÁRIAS Em julgamento 

LIVROS PUBLICADOS 03 

REVISTAS PUBLICADAS 08 
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Livros em processo de publicação (dos oito selecionados conforme o edital Nº 40/2004):

- Micareta, carnaval e trio elétrico: a mídia e a festa no carnaval da Bahia. Autor: Profº José 

Carlos Silveira Duarte (DFCH);

- Modos de subjetivação, mídia e rede de memória. Organiz. Profª Maria da Conceição 

Fonseca-Silva (Dell);

- O preço do silêncio: violência conjugal contra mulheres de camadas médias e altas.  

Autora: Profª Tânia Rocha Andrade Cunha (DFCH);

- Poder-saber-ética nos discursos do cuidado de si e da sexualidade. Autora: Profª Maria da 

Conceição Fonseca Silva (Dell);

- Em torno da língua(gem): questões e análises. Organiz. Profª Vera Pacheco (Dell).

Livros selecionados pelo edital nº 40/2004 e remetidos para publicação em 2006, por ultrapassar a 

quota de 2005:

- A formação do pedagogo em tempos neoliberais. Autora: Profª Jussara Marques de 

Macedo (DFCH) (Em processo de revisão de linguagem);

- O espaço urbano de Itapetinga: um mosaico produzido pela História. Autora: Profª Nelma 

Gusmão (Debi/Uesb de Itapetinga).

Organização do processo seletivo para a publicação de livros técnico-científicos do ano de 

2006, com a publicação do Edital nº 053/2006.

Acompanhamento e controle do recebimento dos trabalhos inscritos no Edital nº 053/2006.

6.9.3 Concurso de Obras Artístico-literárias da UESB Prêmio Profª Zélia Saldanha 

Realização da sétima edição do Concurso de Obras Artístico-literárias da Uesb (Edital n. 

047/2006). Os trabalhos inscritos estão com as Comissões Julgadoras, com previsão de divulgação 

dos resultados em 20 de outubro do corrente ano.

6.9.4 livros publicados em 2006 

Poesia  “Modernidade & Outros Poemas”. Autor: Samuel Sousa Silva (Vit. da Conquista  BA);
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Ficção em prosa (Contos)  “Contos Cardiais”. Autor: Vitor Hugo F. Martins (Ipiaú  BA);

Literatura infantil  “Azire, a princesinha de Aruanda”. Autora: Ivanildes Moura dos Santos 

(Jequié  BA).

6.9.5 Revistas publicadas em 2006

Periodicidade: anual

- Politéia: História e Sociedade. Revista do Departamento de História, v. 4. 

Lançamento: março/2006,

- Práxis Educacional, n. 1 (DFCH/Uesb). O primeiro número da revista foi lançado em 07 de 

abril de 2006, no Restaurante Universitário da Uesb.

Periodicidade: semestral

- APRENDER Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, nº 4, jun. 2005. 

Lançamento: abril/2006;

- APRENDER  Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, nº 5, dez. 2005. (O periódico 

encontra-se no prelo);

- Floema. Caderno de Teoria e História Literária, n. 2, dez. 2005. 

(O periódico encontra-se no prelo). A previsão é de que seja lançado durante o II Seminário de 

Teoria e História Literária, que acontecerá em outubro;

- Estudos da Língua(gem), n. 2, dez. 2005. Tema: Mattoso Câmara e os Estudos 

Lingüísticos no Brasil. Lançado em junho de 2006, durante o Encontro sobre Aquisição da 

Linguagem e Morfossintaxe do Português, no campus da Uesb de Vitória da Conquista; 

- Estudos da Língua(gem), n. 3, jan. 2006. Tema: Questões de Fonética e Fonologia: Uma 

Homenagem a Luiz Carlos Cagliari. Lançado em julho de 2006.

- Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, n. 4, dez. 2005. Os artigos foram encaminhados 
pelo DCSA/Nepaad para a Edições Uesb em julho desse ano. Já foram normalizados e 
atualmente estão em processo de revisão de linguagem. 
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6.10 DIGRAF

Ao longo do ano de 2006, a Gráfica Universitária da UESB  DIGRAF seguiu com suas 

atividades regulares, promovendo o suporte aos programas e ações das atividades empreendidos 

nos três campi da Universidade, atuando concomitantemente nas diferentes configurações em que 

se manifestaram as demandas, a saber:

? Produzindo diretamente grande parte do material gráfico destinado a uso por parte das 

instâncias administrativas da I.E.S.;

? Atendendo às solicitações de projetos de extensão, fossem originários de Departamentos, 

Colegiados e organismos representativos de estudantes, ou fossem partidos de programas 

realizados diretamente pela Universidade;

? Conferindo apoio às ações em conjunto com a comunidade, em especial dentro do âmbito de 

programas de extensão e convênios.

Nesta atividade, a DIGRAF responsabilizou-se pela elaboração, produção e execução da 

maioria das peças solicitadas. Não obstante, fez-se necessário complementar as atividades com a 

contratação de serviços terceirizados na área gráfica, sintoma da vigorosa expansão da demanda, 

verificada de forma crescentemente acentuada nos dois anos anteriores.

De fato, faz-se evidente o volume e a sofisticação dos serviços gráficos apresentados ao setor 

na forma de solicitações. Entretanto, os serviços excedem, em margem crescente, a capacidade do 

setor, tanto no aspecto humano quanto no aspecto material. Deste modo, surge, então, a 

necessidade de contratação de serviços complementares. O fluxo de tais solicitações, bem como a 

margem de demandas excedentes em relação à capacidade instalada, projetam para o setor a 

expectativa de investimentos imperativos, em futuro imediato, com o propósito de conferir 

capacidade de comportar o fenômeno. 

À luz destas considerações, concluímos que se faz imperativo definir planos consistentes de 

investimentos, de curto e médio prazos, visando capacitar a DIGRAF a responder adequadamente às 

demandas presentes e previsíveis em um futuro próximo, incluindo ações nos seguintes campos:

A) Transferência do setor para instalações mais adequadas, inclusive com atenção para a 

existência de áreas apropriadas ao manuseio dos equipamentos com menor exposição à 

insalubridade, algo inexistente na atualidade;

B) Aquisição de novos equipamentos de impressão em off-set, vista a notória obsolescência 

da única impressora disponível, o que vem provocar repetidas soluções de continuidade no 

fluxo das operações, compelindo à custosa contratação de serviços de terceiros;

C) Adequação do quadro funcional, através da contratação, em caráter estável, de 

funcionários para as áreas de criação/diagramação, impressão e manutenção de 

equipamentos;
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D) Regularização no fornecimento de materiais de consumo, com a busca de um nível de 

estocagem que permita escapar às recorrentes flutuações de preços nos materiais e aos 

pormenores da gestão financeira da I.E.S.;

Implantação de sistema de fotolitagem, dispensando a instituição da aquisição de tal serviço 

em mãos de terceiros, fator que onera os custos dos serviços gráficos, reduz a versatilidade e 

agilidade da produção, e interfere diretamente na qualidade dos trabalhos executados. 

Gráfico 13. Serviços prestados em 2006 totalizando 168.580 unidades de folhas impressas 
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Série1
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