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7. LABORATÓRIOS
7.1 Introdução
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 Assessoria de Laboratórios (ASSLAB) está localizada no Módulo de
Laboratórios Amélia Barreto no Campus de Vitória da Conquista, tendo como objetivo
coordenar as atividades desenvolvidas nos laboratórios, além de prestar assessoria às
coordenações de laboratórios dos Campi de Jequié e Itapetinga.
Como estrutura para o suporte às atividades dos laboratórios conta com um
almoxarifado de reagentes químicos e vidrarias sendo disponibilizados quando
solicitados pelos laboratórios, na pessoa do seu coordenador responsável. Dispõe
ainda de um técnico para manutenção em equipamentos e aparelhos de laboratórios o
qual tem prestado serviços à instituição nos três campi, com objetivo de fazer
manutenção preventiva e reparos para recuperação de aparelhos e equipamentos dos
laboratórios.

GRÁFICO 22. RELAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS NOS CAMPI

Os laboratórios são de fundamental importância para o desempenho das
atividades fins da UESB: Ensino, Pesquisa e Extensão. Eles representam um instrumento
de pesquisa muito eficaz para os pesquisadores e estudantes de iniciação científica,
uma vez que são o elo entre o pesquisador e o objeto pesquisado.
Os cursos que desenvolvem o ensino e a pesquisa, numa perspectiva de novas
descobertas por meio da iniciação científica, com o envolvimento de alunos nas
atividades de pesquisa realizadas nos laboratórios por meio de experimentos ou
implementação de novas técnicas laboratoriais, destacam-se nos eventos de extensão
realizados tanto na UESB como em outras instituições, levando-se em consideração o
destaque regional e até mesmo internacional que a instituição vem recebendo, devido
às suas novas descobertas no campo da pesquisa científica.
Além de atender a demanda interna, os laboratórios realizam atendimento às
solicitações externas, com análises de água, de alimentos, de classificação de café,
parasitas de plantas e de animais, dentre outras.
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, prevalece um quantitativo de
laboratórios nas áreas de ciências biológicas e ciências exatas e da terra.

TABELA 55. RELAÇÃO DOS LABORATÓRIOS EXISTENTES NA UESB - 2009

GRÁFICO 23. DISTRIBUIÇÃO DOS LABORATÓRIOS NOS CAMPI

O módulo de laboratórios Amélia Barreto no Campus de Vitória da Conquista
concentra um número expressivo de laboratórios (21), destacando-se dentre estes, os
laboratórios das áreas de Ciências Biológicas, Exatas, Telejornalismo, Línguas e
Geoprocessamento, onde são desenvolvidas aulas práticas das disciplinas ministradas
pelas respectivas áreas, além de pesquisa e programas de extensão.
No Campus de Vitória da Conquista, foram implantados três novos laboratórios
relacionados ao curso de Medicina: Patologia Humana, Anatomia Humana II e Prática
de aconselhamento genético, além de outros reparos/reformas que foram efetuadas
para a melhoria das atividades e das aulas práticas desenvolvidas nos laboratórios.

O laboratório de Anatomia Humana destaca-se por inserir nas atividades, aulas
práticas com peças de corpo humano.
No Campus de Jequié, verifica-se um melhor aproveitamento dos laboratórios
implantados no ano de 2006, como resposta dos trabalhos acadêmicos e projetos
desenvolvidos especialmente pela área de Educação. Tais atividades recebem o suporte
dos laboratórios de Educação Permanente da área de Ciências Humanas, de Lingüística
na área de Lingüística, Letras e Artes, e o de Saúde Coletiva da área de Ciências da
Saúde.
Em Vitória da Conquista, verifica-se um aproveitamento expressivo do
Laboratório de Línguas, onde são desenvolvidos projetos de Pesquisa e Extensão, tais
como: O papel da Cultura no Ensino e na Aprendizagem de Língua Estrangeira; Curso
de especialização em Inglês como Língua Estrangeira; Autonomia do aprendiz de
língua estrangeira – Um Processo em Desenvolvimento; além de, funcionar como
Centro de Aprendizagem autônoma de línguas estrangeiras (CAALE).
O laboratório de Tecnologia e Produção de Sementes desenvolve atividades de
produção de sementes de qualidade através de análises fitossanitária e fisiológica,
além de aulas práticas na graduação para o curso de Agronomia.

O laboratório Moscamed realiza o controle biológico de inseto estéril (mosca
das frutas) pelo método Autocida em lavouras de cultivo agrícola com objetivos
centrados na pesquisa de Ponta, buscando o aperfeiçoamento do conhecimento
científico e tecnológico.
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, contribuirá para o desenvolvimento destas atividades neste Campus.
Entretanto, isto ainda não se concretizou neste Campus.
Com a criação de um número significativo (oito) de novos laboratórios nos dois
Campi (Vitória da Conquista e Itapetinga), a distribuição percentual do total de
laboratórios nos Campi volta a assumir uma postura de crescimento em relação ao ano
de 2008, sendo obtido efetivamente, um total de 8 laboratórios implantados no ano de
2009, o que equivale a 4,94% de crescimento em relação ao mesmo período do ano
anterior. O Campus sede da Instituição detém 46,47% dos laboratórios, seguido pelo
Campus de Jequié com 29,41% e pelo de Itapetinga com um total de 24,18% dos
laboratórios.

Em Vitória da Conquista, 40,51% dos laboratórios existentes enquadram-se na
área de ciências agrárias. Em seguida, a área de Ciências Biológicas engloba um total
de 16,45% dos laboratórios existentes neste Campus. O número de laboratórios na
área de Ciências Humanas participa neste ano com 15,18% do total existente, seguido
dos laboratórios de Ciências Exatas e da Terra com 12,66%.
Alguns laboratórios passaram por reformas e ampliações para melhorar o
funcionamento e os procedimentos executados, como o laboratório de Fisiologia
Vegetal, Tecnologia e Produção de Sementes, além dos laboratórios de Biologia,
Zoologia, Genética, Nutrição de Plantas, Reprodução de Caprinos e Ovinos que
receberam divisórias e armários, e a ASSLAB com a reforma do almoxarifado.
No Campus de Jequié, ao contrário de Vitória da Conquista, a área de Ciências
Agrárias não é representada por qualquer laboratório no Campus, onde os
laboratórios pertencentes às ciências biológicas, somados aos englobados pelas
ciências exatas e da terra, perfazem 82% do total existente no Campus, representando
estável em relação a 2008. Em contrapartida, a participação percentual dos
laboratórios das áreas de Ciências Humanas, assim como Lingüística, Letras e Arte
aumentou 1,2% em relação ao ano anterior.
Em Itapetinga, por conta do curso de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos, os
16 laboratórios que estão classificados na área de ciências agrárias englobam 39,02%
do total existente no Campus; os laboratórios da área de Ciências Exatas e da Terra
contam com um total de 10 laboratórios, correspondentes a um percentual de 24,39%
do total, representando um aumento de 10,81% em relação ao ano anterior. A área de
Ciências Sociais Aplicadas, como também a de Lingüística, Letras e Arte, não estão
representadas com laboratórios em Itapetinga.
GRÁFICO 24. DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS LABORATÓRIOS POR CAMPUS

As engenharias, diferentemente dos outros dois Campi estão em Itapetinga
representadas por 14,63% (seis) dos laboratórios. As ciências exatas e da terra,
conjuntamente com as ciências biológicas, estão representadas por 41,46% do total
dos laboratórios.
7.2 Assistência técnica aos equipamentos nos laboratórios dos Campi.
A partir de abril de 2008 a assistência técnica aos equipamentos existentes nos
laboratórios está sendo prestada pelo técnico Elizeu da Silva Pessoa, que tem executado
um serviço de assistência técnica preventiva e corretiva nos laboratórios de maneira
eficaz e contemplando às expectativas do setor.
As visitas técnicas aos campi de Jequié e Itapetinga acontecem uma vez por mês,
permanecendo o técnico em cada campus por dois dias consecutivos, ficando o restante
do tempo no campus de Vitória da Conquista. Na última semana de cada mês, são
repassadas à ASSLAB, informações de acompanhamento diário do técnico para
consolidação dos relatórios mensais e execução de outros serviços de manutenção ou
conserto, ou envio de equipamentos sem possibilidade de reparos para a fábrica ou
assistência técnica mais especializada.

7.3 O Processo de Gestão dos Laboratórios nos Campi.
Cada uma das unidades de laboratórios 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.
Tanto no campus de Itapetinga quanto no campus de Jequié existe também um
coordenador geral de laboratórios. Em Itapetinga, responde pela coordenação dos
laboratórios, o servidor Vagner Ferraz Souza que assumiu as atividades neste ano; a
funcionária Maria Solidade Souza Santos, coordenadora em exercício neste ano de
2009.
Estes coordenadores, juntamente com a Assessoria Técnica para Laboratórios no
Campus de Vitória da Conquista, definem as políticas gerais de atuação nos
laboratórios. Além disso, 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.
Uma listagem preliminar dos equipamentos instalados em alguns laboratórios
da Universidade em 2009, adquiridos através de projetos ou da própria UESB, bem
como as reformas realizadas nos mesmos é mostrada a seguir:
7.4 Levantamento dos Equipamentos Comprados e das Reformas Feitas em
2009
VITÓRIA DA CONQUISTA
LABORATÓRIO: Biologia Celular
COORDENADOR: Luciana Aguilar Aleixo

LABORATÓRIO: Zoologia I
COORDENADOR: Flávia Borges Santos

LABORATÓRIO: Zoologia II
COORDENADOR: Maria Lúcia Del Grande

LABORATÓRIO: Bioquímica II
COORDENADOR: Nadja Ferreira

LABORATÓRIO: Genética
COORDENADOR: Eliane Mariza Dortas Maffei

LABORATÓRIO: Cartografia e Fotointerpretação
COORDENADOR: Eleni Alves dos Santos

LABORATÓRIO: Botânica
COORDENADOR: Carlos André Espolador Leitão

LABORATÓRIO: Telejornalismo
COORDENADOR: Rubens Sampaio

LABORATÓRIO: Fitopatologia
COORDENADOR: Armínio Santos

LABORATÓRIO: Entomologia
COORDENADOR: Aldenise Alves Moreira

LABORATÓRIO: Análise de Sementes
COORDENADOR: Otoniel Magalhães Morais

LABORATÓRIO: Nematologia Agrícola
COORDENADOR: Sandra Elizabeth de Souza

LABORATÓRIO: Classificação de Café
COORDENADOR: Roberto Paulo Pinto Santos

LABORATÓRIO: Nutrição de Plantas
COORDENADOR: Luiz Humberto Souza

LABORATÓRIO: Geoprocessamento
COORDENADOR: Marialda da Silva Brito

LABORATÓRIO: Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal
COORDENADOR: Roseane M. de Figueiredo

LABORATÓRIO: Virologia Vegetal
COORDENADOR: Quelmo Silva de Novaes

LABORATÓRIO: Biodiversidade do Semi-Árido
COORDENADOR: Débora Leonardo dos Santos

LABORATÓRIO: Nutrição Animal
COORDENADOR: Mauro Pereira de Figueiredo

LABORATÓRIO: Processamento de Dados Agrícolas e Florestais
COORDENADOR:

LABORATÓRIO: Línguas
COORDENADOR: Giêdra Ferreira da Cruz

LABORATÓRIO: Reprodução de Caprinos e Ovinos
COORDENADOR: Jurandir Ferreira da Cruz

LABORATÓRIO: Análise de Solos
COORDENADOR: Carlos Henrique F. Amorim

LABORATÓRIO: Física Geral
COORDENADOR: Ivanor Nunes de Oliveira

LABORATÓRIO: Estação Metereológica
COORDENADOR: Jana Maruska Buuda da Matta

LABORATÓRIO: Biofábrica
COORDENADOR: Tiyoko Nair Hojo Rebouças

Coordenação de Laboratórios
COORDENADOR: Zilda Angélica Brito Oliveira

ITAPETINGA
No ano de 2009 a Assessoria de Laboratórios enviou ao Campus de Itapetinga os
materiais abaixo discriminados com os seus respectivos laboratórios:

Relação de Laboratórios Novos

JEQUIÉ
Lab. Enfermagem

Lab. Análise Instrumental

Laboratório Microbiologia

Laboratório de Fisiologia/ Biofísica

Laboratório Saúde Coletiva

Coordenação de Laboratórios

7.5 Dificuldades Enfrentadas
Segundo informações adquiridas dos coordenadores de laboratórios, a demora
na aquisição de produtos para os laboratórios tem dificultado o desempenho das
atividades de rotina, as aulas práticas, a pesquisa e até mesmo as atividades de
extensão desenvolvidas.
Em contrapartida a Assessoria de Laboratórios afirma que no ano de 2007 foi
liberada uma conta de adiantamento para as despesas miúdas no valor
correspondente a R$ 840, 00 (oitocentos e quarenta reais), sendo destinada a todos os
laboratórios.
7.6 Algumas dificuldades encontradas para o desempenho das atividades nos
laboratórios:
- A não aquisição de peças de reposição para conserto dos equipamentos, fator que
dificultou o bom andamento das aulas práticas;
- A não aquisição de equipamentos básicos para laboratório como: microscópico,

lupas, balanças, etc. foi outro fator que dificultou o bom andamento das atividades
dos laboratórios de graduação pois a quantidade que existe nos laboratórios é
insuficiente para atender a demanda de aulas práticas.
- Os problemas estruturais do módulo de laboratórios (rachaduras, vazamentos das
janelas, paredes descascadas) não foram solucionados. Várias solicitações foram
encaminhadas não tendo ainda obtido resposta.
- Aquisição de reagentes referente ao pedido 2007 que ainda não foi contemplada.
- A quantidade de descartes acumulados no almoxarifado químico, sem espaço para
guardá-los. Este problema precisa ser resolvido o mais rápido possível.
- A falta de técnicos de laboratórios também tem complicado as atividades
desenvolvidas nos laboratórios. Os estagiários contratados não conseguem suprir
a necessidade por não saber desenvolver as atividades por falta de conhecimento
específico das práticas do curso de Biologia e Química.
- Equipe de pessoal em número insuficiente para dar apoio aos laboratórios no
desenvolvimento de suas atividades.
- Quantidade precária de materiais, principalmente nos laboratórios da área de
Química (Jequié), o que constantemente leva a reclamações por parte dos
professores no momento de desenvolverem as aulas práticas.
7.7 Sugestões
- Planejamento bimestral para compra de reagentes, vidrarias e material de
consumo para aulas práticas. A redução do montante final deverá facilitar o
processo de compra.
- Agilização no processo de compra de materiais que são solicitados para que estes
sejam entregues no ano solicitado, evitando reclamações de alunos e
professores a respeito da falta de material para realização das aulas.
- Implementação de normas e rotinas dos laboratórios.
- Protocolos de cadastro/registro de laboratórios por áreas junto à ASSLAB e/ou
coordenações.
- Contratação de funcionários para realizar atividades nos laboratórios;
- Elaborar um processo de compra emergencial de materiais e equipamentos de
laboratórios para atender às necessidades dos laboratórios da área de Química
do Campus de Jequié.
7.8 Pontos Críticos
- Falta de recursos materiais e instrumentos de trabalho;
- Falta de Incentivo à implantação de laboratórios de pesquisa e de aulas;
- Informatização do almoxarifado;

- Centralização das atividades de coordenação dos laboratórios;
- Falta de local apropriado para armazenamento de reagentes e vidrarias;
7.9 Considerações Finais
A ASSLAB tem desempenhado suas atividades de forma a atender a todos os
laboratórios da instituição bem como dar suporte às demais coordenações. O
acompanhamento das atividades desenvolvidas em cada laboratório continua sendo
uma incógnita para as coordenações, uma vez que não há uma interação entre os
coordenadores de cada laboratório e a coordenação geral (ASSLAB) devido à
diversidade de atividades desenvolvidas em cada laboratório, bem como o quantitativo
de laboratórios.
Quanto às atividades de rotina desenvolvidas na coordenação de laboratórios,
muito se tem feito pela melhoria dos procedimentos voltados a atender as solicitações
dos interessados, bem como, a atenção quanto à manutenção dos equipamentos e
aquisição de material de uso permanente e de consumo.
Para solucionar pequenos problemas de caráter emergencial as coordenações
de laboratórios contam com a aprovação e renovação semestral de conta de
adiantamento no valor correspondente a R$840,00 (oitocentos e quarenta reais) para
atendimento das solicitações dos laboratórios para despesas miúdas.

