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A Extensão é entendida como “uma prática acadêmica que se desdobra em processos 

educativo, cultural e científico, constituindo-se como um conjunto de ações sistemáticas e interativas, 

que viabiliza o pleno exercício da cidadania”.

Na perspectiva de manter o foco da Extensão dentro do que é assinalado pela Lei 

9.394, de 20 de dezembro de 1996  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  no seu Capítulo 

IV, quando convoca o Ensino Superior a 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 com estas relações de reciprocidade de 

maneira a ampliar a participação da população no universo acadêmico; e, ainda, seguindo o 

compromisso institucional de estar em conformidade com o Plano Nacional de Extensão, no ano de 

2005, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia deu prosseguimento ao incentivo do fazer 

extensionista, publicando editais para a apresentação de atividades de extensão contínuas e 

esporádicas, distribuídas em áreas temáticas, adaptadas à realidade regional:
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?Educação e Desenvolvimento Social; 

?Políticas Públicas;

?Cultura e História;

?Saúde e Bem Estar Social;

?Direitos Humanos e Contemporaneidade;

?Meio Ambiente e Sustentabilidade do Desenvolvimento Urbano e Rural;

?Trabalho, Geração de Emprego e Ampliação de Renda;

?Tecnologia.

Em resposta aos editais, que disponibilizaram o recurso interno de R$ 200.000,00 

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

apresentaram 164 propostas de atividades de extensão, sendo que 86 das propostas se 

caracterizavam como ações contínuas (84 projetos e 02 programas) e 78 como ações esporádicas 

(63 eventos, 10 cursos e 05 oficinas).

Das 164 propostas, até o início do mês de outubro, foram aprovadas 101 atividades de 

extensão, nas quais 64 são contínuas (62 projetos e 02 programas) e 37 são esporádicas (29 

eventos, 05 cursos e 03 oficinas), o que pode ser visualizado nos gráficos 1 e 2 a seguir:
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Gráfico 2

Desenvolvimento das Atividades de Extensão (Contínuas e Esporádicas) Aprovadas em 2005 

por Área Temática

Como pode ser visualizado no gráfico 3, 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, constituindo-se cerca de 49% das atividades de extensão até o início de outubro.

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

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

Saúde e Bem Estar Social alcança aproximadamente 12% das atividades extensionistas 

promovidas pela Uesb. 

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 11% das ações extensionistas.  

A área de Políticas Públicas representa em torno de 8% das atividades extensionistas, 

com especial ênfase na atenção integral à terceira idade, espaço e cidadania, direitos de grupos 

sociais, entre outros.

Refletindo e produzindo conhecimentos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade do 

Desenvolvimento Rural e Urbano, cerca de 7% das ações contínuas e esporádicas, vinculadas à 
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essa área, envolvem a comunidade acadêmica e regional.

A área de Tecnologia representa cerca de 6% das atividades de extensão realizadas pela 

Uesb.

Desenvolvendo aproximadamente 5% 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 Trabalho, Geração de Emprego e Ampliação de Renda é responsável 

por 2% das ações extensionistas.

Gráfico 3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 2005, foram disponibilizados recursos na ordem de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 

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

instituições nacionais e internacionais. 

 Até o mês de setembro, 184 (cento e oitenta e quatro) saídas para participação em eventos 

externos foram realizadas pelos docentes dos departamentos da UESB, conforme demonstrado no 

gráfico abaixo:
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Gráfico 4

Destas participações em eventos externos, 88 (oitenta e oito) foram realizadas por 

docentes do Campus de Vitória da Conquista, 79 (setenta e nove) do Campus de Jequié e 17 

(dezessete) do Campus de Itapetinga.

Gráfico 5

11

18

12
8

4

11 11 11

2

14

26

20 19
17

0

0

5

10

15

20

25

30

DEPARTAMENTOS

SAÍDA DE DOCENTES PARA EVENTOS EXTERNOS 

POR DEPARTAMENTO DFCH
DCSA
DH
DG
DFZ
DCN
DELL
DCE
DEAS
DCHL
DS
DQE
DCB
DEBI
DTRA

88 79

17

0

50

100

Campus

SAÍDA DE DOCENTES PARA EVENTOS 

EXTERNOS POR CAMPUS

Vitória da
Conquista
Jequié

Itapetinga



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

77EXTENSÃO

Além de possibilitar a 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, por meio de 

assessorias, consultorias, contratos etc.

     Com esse intuito, em 2005, a Universidade e a Prefeitura Municipal de Itapetinga celebraram 

convênio de cooperação Técnica, Cultural, Científica e Educacional. Este convênio permitiu a 

implementação do projeto Educa Cidadão, o qual visa prestar serviços especializados na área de 

Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

   Importantes parcerias também foram firmadas, em 2005,  pela Uesb com Secretarias 

Estaduais e Organismos Federais, gerando a captação de recursos externos, a exemplo de 

Programas como PRONERA - Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária (em parceria 

com o INCRA), que capacitou cerca de 97 (noventa e sete) educadores do campo em áreas de 

reforma agrária; escolarizou, em nível de Ensino Fundamental, 1.225 (hum mil, duzentos e vinte e 

cinco) educandos; e alfabetizou 1.125 (hum mil, cento e vinte e cinco) jovens e adultos   fruto da 

assessoria permanente oferecida por docentes, técnicos e alunos, financiado por meio de convênio 

no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).  Oriundo do PRONERA, o Curso 

Técnico Profissionalizante em Saúde da Comunidade, com recurso no valor de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais), também foi implantado neste ano com o objetivo de proporcionar a formação 

de 80 (oitenta) assentados.

   O Programa AJA BAHIA (em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia), 

que tem como propósito reduzir os índices de analfabetismo no Estado, beneficiou, durante este ano, 

6.770 (seis mil, setecentos e setenta) jovens e adultos de 18 (dezoito) municípios da região Sudoeste, 

propiciando a captação de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais).

       Outro programa realizado em convênio com a SEC/Ba e a Secretaria da Fazenda, no valor de 

R$ 377.248,00 (trezentos e setenta e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais) é o Programa 

Universidade Para Todos, 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 a aproximadamente 1.000 (1.000) alunos dos municípios circunvizinhos 

a Vitória da Conquista, como Barra do Choça, Anagé, Belo Campo, Itambé, Poções e outros.  

      O Programa BB EDUCAR (em parceria com a Fundação Banco do Brasil), que visa ao 

desenvolvimento de competências lingüísticas e sociais, bem como habilidades básicas que as 

potencializem a interpretar e a expressar a realidade histórica e sócio-cultural, pretende, até o final do 
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ano, alfabetizar 250 (duzentos e cinqüenta) jovens e adultos dos bairros de cidades do entorno de 

Itapetinga, propiciando a captação de recurso referente ao material de consumo fornecido pela 

Fundação.

     Outro importante projeto na área de Educação é o Programa de Alfabetização 

Solidária - PAS, cujo objetivo principal é estimular os alfabetizadores, os coordenadores municipais 

e demais envolvidos no processo em cada município, a propiciar aos alfabetizandos o 

desenvolvimento de competências lingüísticas e sociais.

     O Programa Arte na Escola, em parceria com o Instituto Arte na Escola (uma 

organização não-governamental), trouxe para Vitória da Conquista, por meio da UESB, ações de 

educação continuada em artes aos professores de ensino fundamental e médio da rede pública e 

particular, o que possibilitou a esta cidade ser a primeira a desenvolver este trabalho de repercussão 

nacional. Atualmente, 152 (cento e cinqüenta e dois) professores participam do Programa Arte na 

Escola beneficiando aproximadamente 15 (quinze mil) estudantes. Além daquela clientela, 130 

(centro e trinta) graduandos dos cursos de licenciatura da Uesb já se beneficiaram, este ano, com o 

Projeto Música e Artes Plásticas em Cena, uma das ações do Programa.

     Na área de Tecnologia, dois importantes projetos têm se destacado. O primeiro deles, 

Projeto Avicultura Familiar, financiado por meio de Convênio com a Secretaria de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais  SECOMP, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e 

quinhentos mil reais), tem como objetivo incentivar a avicultura familiar através de distribuição de 

aves caipiras de dupla aptidão (postura e carne). No seu segundo ano de implantação, visa atender, 

em 100 (cem) municípios, a aproximadamente 20.000 (vinte mil) famílias, possibilitando ainda, para a 

execução do projeto, uma parceria com a Empresa Júnior de Agronomia, entidade dos discentes do 

Curso de Engenharia Agronômica desta Instituição. O outro destaque da área de tecnologia se trata 

do Projeto Apicultura Familiar, que visa atender 50 (cinqüenta) famílias em 4 (quatro) municípios da 

região Sudoeste (Mirante, Bom Jesus da Serra, Manoel Vitorino e Caetanos), objetivando a 

distribuição de 1.000 (mil) colméias e todo o equipamento e infra-estrutura para o desenvolvimento 

das atividades, resultando em um investimento de R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais) 

captados para o desenvolvimento do projeto por meio da SECOMP. 

      Assim, todos estes projetos têm contribuído de forma marcante para o alcance dos 

objetivos da área de extensão da nossa Universidade, totalizando uma captação de recursos 

externos no valor de aproximadamente R$ 10.038.248,00 (dez milhões, trinta e oito mil e duzentos e 

quarenta e oito reais). 
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4. ATIVIDADES VOLTADAS PARA OS DISCENTES DA UESB

     Em 2005, o Programa de Bolsa de Extensão tem beneficiado 75  (setenta e cinco) 

alunos da Universidade, no intuito de promover a integração dos discentes com as atividades 

extensionistas desenvolvidas pela Instituição.

       A universidade tem possibilitado, ainda, por meio de convênios com diversas empresas 

e instituições, a participação de discentes em estágios extra-curriculares, visando, assim, a 

integração dos estudantes ao mercado de trabalho: cerca de 271 (duzentos e setenta e um) 

discentes estão estagiando em diversas empresas, além de 183 (cento e oitenta e três) que 

estagiam na própria Universidade.

      Os estudantes também contam com os serviços de atendimento psicológico do Núcleo 

de Saúde e Bem Estar da UESB. Ao procurarem o Núcleo, os alunos são encaminhados à 

assistente social para triagem e posteriormente ao serviço psicológico conforme a necessidade. 

Dezenas de alunos são atendidos semestralmente por esse serviço.

5. CULTURA

             No ano de 2005, 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 e Canto Coral.      

      Ainda para este ano, está prevista a realização do I Festival UESB de Música  

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

técnicos). O Festival habilitará os três primeiros colocados para as semifinais do II Festival 

Universitário da Bahia  UNIFEST, a ser realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves 

em Salvador. 

          Outro projeto cultural, Sexta, Versos e Prosas, aberto a toda a comunidade regional, 

vem sendo realizado no Foyer do Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima e Teatro Glauber 

Rocha, visando oportunizar a livre expressão poética e artística de talentosos expoentes 

culturais da região. 

       Foram criados 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 para toda a 

comunidade de Vitória da Conquista, por meio de uma rádio FM local, sempre aos sábados (7 às 

8 horas) e domingos (11 às 12 horas) respectivamente, tendo como resposta uma grande 
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audiência e muito sucesso.

  No Teatro Glauber Rocha, até o presente momento, foram realizados 198 (cento 

e noventa e oito) eventos, com público médio estimado em 59.000 (cinqüenta e nove mil) pessoas. A 

maioria das pautas destina-se à colação de grau, seminários, congressos diversos, assembléias 

internas, debates, além de cultura, arte e lazer. 

 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. 

   Outros projetos culturais que se destacam na nossa Universidade são o Festival 

de Música da Bahia (III Festival UESB de Música  Edição Nacional); o Projeto Janela Indiscreta, 

com projeção e comentários de filmes cinematográficos gratuitos para toda a comunidade local e 

acadêmica, e o Projeto Circuladô Cultural em parceria firmada com a Fundação Cultural do Estado.

5.1 MUSEU REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

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 etc, possuindo um acervo de 366 (trezentos e sessenta e seis) 

peças, 715 (setecentos e quinze) títulos impressos, totalizando 1.076 (mil e setenta e seis) 

exemplares na Biblioteca, recebendo, até o momento, visitas de 4.220 (quatro mil duzentos e vinte) 

pessoas.

5.2 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 à comunidade desenvolver habilidades artísticas e culturais em 

áreas como teatro, música, educação, palestras, simpósios, seminários, entre outros, possibilitando 

que 52.846 (cinqüenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis) pessoas pudessem ter acesso a estas 

atividades. O quadro nº 01 apresenta a totalização do público por linguagem.

Totalização de eventos e público referente aos meses de janeiro à outubro de 2005
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Quadro 01

CENTRO SOCIAL URBANO

     O Centro Social Urbano  CSU Solange H. Franco, após concessão à UESB,  passou a 

desenvolver importantes projetos que possibilitaram o acesso de aproximadamente 1.600  (mil e 

seiscentas) pessoas  entre crianças, adolescentes e pais   às ações extensionistas promovidas pela 

UESB, como pode ser verificado, a seguir,  no quadro nº 2:

 

Programa de Inclusão Social desenvolvidos ou coordenados pelo Centro Social Urbano 

em parceria com a UESB

Teatro

Música

Educação

Palestra

Oficinas (arte na escola e arte para comunidade)

Concurso

Dança

Colação de Grau

Religião

Workshop

Exposição

Artes Plásticas

Projeto Infantil(Peti)

Cinema

TOTAL

09

22

09

10

08

01

02

04

04

01

02

04

01

01

78

3472

11629

5550

4555

10265

600

360

2000

7250

670

889

3006

1200

1400

52846

LINGUAGEM                                             Nº DE EVENTOS            PÚBLICO
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Quadro 2

EDIÇÕES UESB

     As Edições UESB têm se responsabilizado pela editoração e divulgação das 

produções de obras científicas, artísticas e literárias no âmbito da Universidade. O quadro nº 03 

apresenta as publicações realizadas no ano de 2005.

Quadro 3

Foram desenvolvidas, ainda pelas Edições UESB, atividades como a implantação 

da Livraria Edições no Campus de Vitória da Conquista, que tem possibilitado, à Instituição, efetuar a 

distribuição, exposição e intercâmbio de suas publicações não somente a nível regional, mas 

também em todo país; expansão das edições UESB e reformulação do site da editora, entre outras 

250 Crianças

78 Pessoas

16 Famílias

550 Pessoas

250 Crianças

190 Crianças e Adolescentes

36 Crianças

150 Crianças e Jovens

40 Pessoas

54 Alimentos

50 Agasalhos

PROJETOS                                                            ATENDIMENTOS

Contemporânea

Swing

Alimento

Agasalho

Ensino Infantil

Grupo da 3ª Idade

Horta Comunitária

Infocentro / SECTI

Infocentro Junior / SECTI

Esportes (Capoeira, Futebol, Futsal)

Grupos de Dança

Cursos profissionalizantes (Pedreiro, Hidráulica, elétrica)

Campanhas

Textos Didáticos

Livros Técnico-Científicos

Livros em Processo de Publicação

Concursos de Obras Literárias

Livros Publicados

Revistas Técnico-Científicas

Revistas Técnico-Científicas (no prelo)

Cadernos de Ensaio Literário/Cultural

01

03

08

01

03

01

02

08

MODALIDADE DE PUBLICAÇÕES                                              QUANTIDADE
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atividades.

SURTE

       O objetivo maior do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas - SURTE é promover, por 

meio de emissoras de rádio e televisão, serviços de radiodifusão e 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, por meio da veiculação de programas 

informativos, de interesse educativo, técnico-científico e cultural.

  No período de janeiro a outubro de 2005, as seguintes ações foram desenvolvidas:

- Gestões junto ao Ministério das Comunicações visando a liberação de outorga do 

Canal 248, FM Educadora UESB, Freqüência 97,5 MHZ;

- Obtenção de ato Nº 53.073, de 22 de setembro de 2005, autorizando o uso de 

radiofreqüência (7140.0000MHZ) a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

concessionária do serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens (televisão) em Vitória da 

Conquista - Bahia, até 29 de outubro de 2018; 

- Apoio efetivo ao curso de Comunicação, viabilizando o funcionamento do Laboratório 

de Radiojornalismo por meio da Rádio Educadora Uesb;

- Gestões e encaminhamentos, junto à Gerência Administrativa, com vistas à aquisição 

de equipamentos e materiais para viabilizar a instalação da Rádio Educadora do 

Campus de Jequié (em fase de conclusão);

- Participação na Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços para 

Engenharia de Televisão, Radiodifusão e Telecomunicações na cidade de São Paulo 

(SP), no período de 21 à 23/09/05;

- Participação em Seminário sobre novas tecnologias promovido pela Sony no auditório 

do IRDEB - TVE, Salvador; 

- Montagem de teleprompter para o jornalismo;

- Elaboração de Projetos Técnicos de Instalação de Equipamentos da TV Educadora 

UESB, Canal 4  E;

- Manutenção preventiva das estações repetidoras da TVE-Ba nas cidades de Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga, canais 13, 10 e 14 respectivamente;

- Manutenção de Transmissor Canal 13 (revisão geral);

- Elaboração de programas radiofônicos Uesb Rural e Uesb Cultural, veiculados na 

Rádio 96 FM; 
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- Obtenção, junto ao Irdeb, mediante termo de doação, de câmeras, ccus e 

switcher destinados à TV educadora;

- Acordo entre Irdeb, Seinfra e TV Aratu para utilização do transmissor canal 4, 

possibilitando a geração de programas locais.

     Além disso, o Surte/ProVídeo desenvolvem dois projetos que congregam diversas 

ações: o  Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb e o Via Uesb, um programa de variedades com 

produção de matérias jornalísticas, documentários institucionais e acadêmicos (para veiculação na 

TVE-BA). 


