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A história da Biblioteca Prof. Antônio de Moura Pereira - UESB começa com a 

implantação da Faculdade de Formação de Professores, quando o Plano Integral de Ensino Superior 

do Governo do Estado, em 1969, resolve interiorizar o Ensino Superior, com a instalação de 4 (quatro) 

Faculdades nos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas.

            Como já se registrava um crescente aumento da rede pública ao nível de 1º e 2º graus 

no interior do Estado, era importante a formação de profissionais qualificados para se fixarem no 

interior, oferecendo, assim, um ensino de qualidade e incentivo à pesquisa.

            Em 1969, pelo Decreto Estadual nº 21.363 de 30 de junho de 1969, cria-se a Faculdade 

de Educação de Vitória da Conquista. 

            Nesse mesmo ano, a Lei nº 2.741, de 11 de novembro, transforma a Faculdade em 

Autarquia.

            Apesar de instituída, a sua implantação só se efetivou através do Decreto Federal nº 

68.219, de 11 de fevereiro de 1971, com o Curso de Letras em Vitória da Conquista e os Cursos de 

Ciências e Letras em Jequié em 1972. Todas as licenciaturas curtas.
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A Biblioteca, como órgão complementar da Faculdade de Formação de Professores, 

teve a sua criação em 01 de março de 1972, e sua instalação em 14 de julho do mesmo ano, no 

Colégio Padre Palmeira, onde funcionava a Faculdade.

Hoje, a biblioteca integra o Sistema de Bibliotecas da UESB  SBU/UESB implantado em 

dezembro de 1999, do qual fazem parte, também, as Bibliotecas dos Campi de  Jequié e Itapetinga. 

Esse sistema é automatizado pelo sistema ArchsLib, interligado em rede, oferecendo a toda 

comunidade acadêmica um acesso rápido à informação e recuperação do material bibliográfico.

Toda a infra-estrutura do SBU/UESB visa oferecer suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, sendo fundamental para o reconhecimento dos cursos de graduação 

oferecidos pela Instituição.

As coleções são organizadas em conformidade com os instrumentos biblioteconômicos 

como: CDD (Classificação Decimal Universal), e AACR2 (Código de Catalogação). Disponibiliza uma 

política de aquisição, seleção, catalogação e armazenagem de todo o material bibliográfico inserido 

no SB/UESB.

O sistema procura parcerias para o atendimento das necessidades bibliográficas do 

seu acervo, mantendo Serviço de Intercâmbio com Bibliotecas e Serviço de Comutação Bibliográfica  

COMUT, que permite às comunidades acadêmicas e de pesquisa, o acesso a documentos em todas 

as áreas do conhecimento, através de cópias de artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais 

de congressos.

Acervo

* Acervo Bibliográfico: reúne livros, periódicos (revistas), boletins técnicos, teses, 

dissertações, monografias, relatórios de conclusão de curso.

* Acervo Audiovisual: reúne fitas de vídeo, cd-rooms, mapas e DVDs.

* Acesso ao Acervo: Para realizar pesquisas, as buscas devem ser feitas mediante 

o acesso aos terminais de microcomputadores disponíveis na Biblioteca, por 

intermédio do programa ArchesLib, que permite ao usuário encontrar a 

informação pelo sobrenome do autor, título, assunto e coleção.



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

89

Serviços Oferecidos pelas Bibliotecas da UESB

- Empréstimo Domiciliar

Retirada do material bibliográfico para uso fora do ambiente da Biblioteca.

Destina-se a alunos, professores e funcionários da UESB.

- Empréstimo entre Bibliotecas

Retirada do material bibliográfico das Bibliotecas Setoriais de Jequié e Itapetinga, 

integrantes do Sistema de Bibliotecas da UESB.

- Consulta ao Local

Consulta ao material bibliográfico pela comunidade em geral, através de livre acesso ao 

acervo.

- Serviço de alerta

- Exposição de livros novos e periódicos

Controle mensal de dados estatísticos referentes a novas aquisições incorporadas ao 

acervo, empréstimos, usuários cadastrados e outros.

- Pesquisa via Internet

Comutação Bibliográfica

Localiza e busca material bibliográfico não disponível no acervo da UESB. 

Destina-se a alunos, professores e funcionários.

- Reprografia: Cópia de apenas 10% da obra conforme prevê o Art. 40 da Lei 5988/73.

- Multimídia

Composta de fitas de vídeo, CDs-rom e de quatro terminais de consulta, permitindo a 

qualquer usuário pesquisar através da Internet.

- Visitas orientadas

Visitas realizadas por alunos e pela comunidade para conhecimento do acervo e da 

forma de utilização dos serviços oferecidos.

BIBLIOTECA
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Setores

Referência  Realiza todo serviço de atendimento ao público.

Periódicos  Reúne todo acervo de revistas técnico-científicas e boletins técnicos.

Seleção e aquisição de material  Elabora todo processo de aquisição do material 

bibliográfico, além de supervisionar e acompanhar o recebimento desse material.

Processamento técnico Responsável pelo tratamento técnico (tombamento, 

catalogação e classificação) dos vários tipos de documentos adquiridos por compra e 

doação.

Multimeios  Reúne todo o acervo audiovisual de fitas de vídeo, Cd-rooms, mapas e 
DVDs.

Tabela do acervo e serviços

BIBLIOTECA

Informação                                                                 2005 

Acervo acumulado

Livros

Periódicos

Títulos acumulados

Livros

Periódicos

Teses, dissertações, monografias

CD- Rom

Fitas de Vídeo

DVD

Mapas

Leitores inscritos

Empréstimos

Visitantes

67.711

22.566

28.625

4.250

817

307

2.196

38

190

9.058

43.273

82.566
Fonte Arches Lib.
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Quantidades de volumes por área do conhecimento

BIBLIOTECA

Classificação                                                             Quantidade

000  Generalidades

100 - Filosofia,Psicologia

200  Religião

300 - Ciências Sociais

400  Filologia

500  Ciências Puras

600 - Ciências Aplicadas

700 - Belas Artes, Recreação, Esportes

800  Literatura

900 - História, Geografia, Biografias

(outros)

TOTAL

2.441

3.671

498

21.074

2.638

9.377

10.616

1.164

5.719

6.137

4.376

67.711
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Introdução

A grande evolução no número de laboratórios existentes na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia nos últimos quatro anos reflete o fato de que estes desempenham funções 

estratégicas no desenvolvimento da Instituição. Na medida em que a grande maioria das atividades de 

pesquisa e extensão na Uesb está, invariavelmente, associada ao suporte de infra-estrutura técnica e 

científica disponibilizada nos laboratórios, a criação de três cursos de mestrado próprios, exige uma 

infra-estrutura ainda maior que possibilite a execução de atividades afeitas a essa nova dimensão. 

Igualmente, a possibilidade da execução de práticas e procedimentos relacionados às 

atividades de ensino, representadas principalmente pelas aulas práticas nos laboratórios, se constitui 

em condição essencial à formação de profissionais qualificados. 

Todos os três Campi da Instituição são dotados de instalações para laboratórios, que 

vem apoiando decisivamente todas as atividades didáticas, técnico-científicas e de extensão 

realizadas pela Universidade.

UESB

LABORATÓRIOS
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Relação e distribuição dos laboratórios nos Campi. 

Das 69 unidades existentes no ano de 2002, este quantitativo foi duplicado em 2003, quando 

um total de 138 laboratórios foi contabilizado. Confrontando-se os números de 2003, com os 

existentes em 2004, observa-se um acréscimo de 8% na quantidade de laboratórios existentes nos 

três Campi cujo quantitativo total alcançava 149 unidades no ano passado. Um aumento de 6,7% no 

total de laboratórios foi observado do ano de 2004 (149) para 2005 (159). Se totalizássemos os novos 

laboratórios que deverão ser concluídos ainda este ano em Jequié (11), o crescimento percentual 

seria de 14,8%, Se compararmos a evolução do quantitativo total dos laboratórios desde o ano de 

2002 (69) até a atualidade (159), constata-se um incremento de 230% (Gráfico 1).

A distribuição dos laboratórios nas diferentes áreas do conhecimento não é uniforme nos 

Campi. A área de ciências agrárias predomina nos Campi de Vitória da Conquista e Itapetinga. No 

Campus de Jequié, prevalecem os laboratórios nas áreas de ciências exatas e da terra, assim como 

na de ciências biológicas (Tabela 1).

Tabela 1: Relação dos laboratórios existentes na UESB (ano de 2005)

LABORATÓRIOS
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Gráfico 1: Evolução no quantitativo dos laboratórios existentes na Uesb no período de 2002 a 2005.

Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharia
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Lingüística, Letras e Artes.
Total

Área de conhecimento                  Vit. da Conquista                   Jequié                  Itapetinga

16
10
0
2

28
4
2
1

63

19
15
0
8
0
0
1
0

43

11
5
3
2

28
0
4
0

53
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No Campus de Vitória da Conquista, foram implantados sete novos laboratórios 

no decorrer deste ano. Quatro deles estão ligados à área de Entomologia: Moscamed Estéril, 

Mimercologia, Controle Biológico e Acarologia Agrícola. Um quinto, denominado de 

Nematologia Agrícola, também está relacionada à área de Ciências Agrárias. O laboratório de 

Pesquisa em Física, implantado para o desenvolvimento de projetos do programa Prodoc da 

Fapesb e o de Atividades em Educação Física, constituem-se nos outros dois novos no Campus 

sede da Uesb.

No Campus de Jequié, além do conjunto de 11 novos laboratórios que estão em 

fase de conclusão, situados no térreo do módulo de laboratórios neste Campus, outros três 

novos já estão em pleno funcionamento. São eles: Química Ambiental e Análise de Resíduos, 

que foram originalmente constituídos a partir do Laboratório de Química Analítica II. Um 

terceiro, denominado de Laboratório de Óleos Essenciais, foi igualmente implantado neste ano.

LABORATÓRIOS

Foto 1: Laboratório Moscamed, Campus de Vitória da Conquista

Foto 2 e 3: Laboratório de Química Analítica, Campus de Vitória da Conquista
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No Campus de Itapetinga, a construção do CEDETEC, Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico, onde serão instaladas linhas de processamento de produtos de origem animal e vegetal, 

contemplando ainda laboratórios de controle de qualidade, contribuirão para o desenvolvimento 

destas atividades neste Campus. 

Com a criação destes novos laboratórios nos três Campi, a distribuição percentual do 

total de laboratórios nos Campi ficou assim definida (Gráfico 2). O Campus sede da Instituição detém 

39% dos laboratórios, seguido pelo Campus de Itapetinga (33%) e pelo de Jequié (28%).

LABORATÓRIOS

Foto 3 e 4: Laboratório de Fisioterapia, Campus de Jequié.

Foto 5 e 6: Laboratório de Telejornalismo e Física, Campus de Vitória da Conquista.
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A distribuição dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Vitória da 
Conquista está apresentado no Gráfico 3.

LABORATÓRIOS

Distribuição percentual dos laboratórios existentes na UESB

Itapetinga

33%

Jequié

28%

Vitória da Conquista

39%

Vitória da Conquista

Jequié

Itapetinga

Gráfico 2: Distribuição percentual dos Laboratórios nos Campi da UESB (novembro de 2005)

Gráfico 3: Distribuição dos laboratórios no Campus de Vit. da Conquista.
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Em Vitória da Conquista, 45% dos laboratórios existentes enquadram-se na área de 

ciências agrárias. Em seguida, a área de ciências exatas e da terra engloba um total de 25% dos 

laboratórios existentes neste Campus.

No Campus de Jequié, ao contrário de Vitória da Conquista, a área de ciências agrárias 

não é representada por qualquer laboratório no Campus (Gráfico 4), onde os laboratórios 

pertencentes às ciências biológicas, somados aos englobados pelas ciências exatas e da terra, 

perfazem 79% do total existente no Campus, representando 2% a mais neste quantitativo quando 

confrontado com o levantado no ano passado (77%).

As engenharias, lingüística, letras e artes não estão representadas no Campus de 

Jequié.

Em Itapetinga, por conta do curso de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos, os 

laboratórios que estão classificados na área de ciências agrárias englobam 52% do total existente no 

Campus (Gráfico 4). ciências humanas e da saúde respondem por 8 e 4% dos laboratórios 

respectivamente.

LABORATÓRIOS
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Gráfico 4: Distribuição percentual dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Jequié (novembro de 2005).
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As engenharias, diferentemente dos outros dois Campi estão em Itapetinga 

representadas por 6% dos laboratórios. As ciências exatas e da terra, conjuntamente com as ciências 

biológicas, a semelhança do que ocorre em Conquista e em Jequié, estão representadas por 29% 

dos laboratórios lá instalados.

A assistência técnica aos equipamentos nos laboratórios dos Campi.

LABORATÓRIOS

Campus de Itapetinga
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Gráfico 4: Distribuição percentual dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Itapetinga (novembro de 2005).

Foto 7: Laboratório de Panificação e Secagem, Campus de Itapetinga.
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Desde março de 2003, a assistência técnica aos equipamentos existentes nos 

laboratórios está sendo prestada pelo técnico Cléber Raimundo da Silva, que tem executado um 

serviço de assistência técnica de manutenção nos laboratórios.

Já em 2004, modificou-se a forma de atendimento para a resolução dos problemas nos 

equipamentos ou mesmo de manutenção dos mesmos. 

Assim, ao invés da realização de uma visita mensal em todos o laboratórios existentes 

nos Campi, independente da existência de problemas nos equipamentos, o técnico permanece no 

seu setor e, então, ao ser chamado pela unidade onde o problema foi registrado, dirige-se ao mesmo 

para a execução do serviço. Desta forma, conseguiu-se compatibilizar o trabalho do mesmo com o 

crescente número de chamadas para a resolução de problemas técnicos nos laboratórios.

Este procedimento refletiu-se no número de atendimentos aos laboratórios que estão 

representados no Gráfico 5. Proporcionalmente aos resultados encontrados no ano de 2004, a 

quantidade de atendimentos realizados pelo técnico em Conquista aumentou de cerca de 80 por ano, 

para mais de 100 no ano de 2005. Em Itapetinga, o número de atendimentos permaneceu 

praticamente inalterado, estabilizando-se em 55 atendimentos. Já no Campus de Jequié, em função 

de problemas gerenciais ocorridos no decorrer deste ano, quando a visita mensal do técnico deixou 

de ser realizada por conta da inexistência de demandas, o número decresceu para menos de 40 

atendimentos.
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Gráfico 5: Relação do número de visitas realizadas pelo técnico responsável pela manutenção preventiva dos equipamentos nos laboratórios nos Campi da UESB.



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

102

O incremento do número de laboratórios nos Campi, somado à aquisição de novos 

equipamentos dotando-os de uma melhor infra-estrutura de funcionamento, refletiu-se, por outro 

lado, no aumento na quantidade de equipamentos que foram enviados para conserto (Gráfico 6). 

Muitos deles não puderam ser reparados no Campus sede e foram enviados inicialmente para 

Salvador e, quando também nesta capital não foi possível resolver o problema, estes foram remetidos 

às fábricas.

Processo de Gestão dos Laboratórios nos Campi.

Cada uma das unidades de laboratório dos Campi possui um coordenador, que é 

responsável por todas as atividades realizadas nestes. Estas estruturas físicas estão subordinadas, 

ainda, ao diretor de Departamento, onde o laboratório está lotado. Cabe a este último controlar e 

conhecer as atividades desenvolvidas nos laboratórios subordinados ao seu Departamento, 

envolvendo não só a solicitação de equipamentos e material de consumo como também o que é 

efetivamente desenvolvido em cada laboratório pertencente ao seu Departamento. 

Nos Campi de Jequié e Itapetinga, existe também um coordenador geral de 

laboratórios, que assumiram estas atividades neste ano. Em Itapetinga, o Prof. Dr. Genebaldo Sales 

Nunes substituiu o Profa. Dra. Renata Cristina Ferreira Bonomo na coordenação dos trabalhos 

afeitos aos laboratórios. Em Jequié, na Coordenação permaneceu a funcionária Ivonélia Alcântara 

Mendonça. 

LABORATÓRIOS
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Gráfico 6: Evolução do número de equipamentos enviados para conserto nos anos de 2003,2004 e 2005 respectivamente.
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Este coordenadores dos Campi, juntamente com a Assessoria Técnica para 

Laboratórios no Campus de Vitória da Conquista, definem as políticas gerais de atuação nos 

laboratórios. Além disso, estas centralizam e encaminham as solicitações de aquisição de itens 

necessários ao bom funcionamento dos mesmos, fiscalizando, zelando e controlando as atividades 

de manutenção técnica de equipamentos e práticas laboratoriais. Também os almoxarifados de 

reagentes e vidrarias  e peças de reposição de equipamentos locais são geridos por meio desta 

estrutura administrativa.

LABORATÓRIOS


