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9. LABORATÓRIO

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. 

Some-se a isto a existência de quatro cursos de 

mestrado próprios, além dos 36 cursos de 

graduação existentes na Instituição, que 

impõem uma infra-estrutura ainda maior, que 

possibilite a execução de atividades afeitas a 

essa nova realidade. 

Contrastando com essa demanda, a 

dificuldade de investimentos financeiros na 

melhoria da infra-estrutura dos laboratórios 

existentes caracterizou definitivamente este ano. Em função desta realidade, priorizou-se  a 

aquisição de equipamentos de segurança e de material de consumo essencial às atividades dos 

laboratórios. Este fato refletiu-se também na redução do número de novos laboratórios criados este 

ano, da ordem de 4,4% (sete novos laboratórios), inferior ao crescimento experimentado nos anos 

anteriores.

9.1 Relação e distribuição dos laboratórios nos Campi. 

Se compararmos a evolução do quantitativo total dos laboratórios desde o ano de 2002 (69) 

até a atualidade (166), constata-se um incremento de 240%. Do ano de 2005 para 2006, observou-se 

um acréscimo de 7 laboratórios, que representam um aumento de 4,4% no total existente na 

Universidade (Gráfico).

Gráfico 16. Evolução no quantitativo dos laboratórios na Uesb

Gráfico 1: Evolução no quantitativo dos laboratórios existentes na Uesb no período de 2002 a 2006



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.

Quadro 45. Relação dos laboratórios existentes na UESB (ano de 2006)

No Campus de Vitória da Conquista, estão em fase de implantação dois novos laboratórios 

relacionados ao curso de Medicina: Patologia Humana e Anatomia Humana II.

No Campus de Jequié, verificou-se o maior incremento no número de laboratórios criados no 

decorrer deste ano. São eles: Laboratório de Educação Permanente e de Educação, pertencentes à 

área de Ciências Humanas. Um terceiro, o de Lingüística, na área de Lingüística, Letras e Artes e um 

quarto, o de Saúde Coletiva (área de Ciências da Saúde) compõem as mais novas unidades neste 

Campus.
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Área de conhecimento 
Campus de Vitória  

da Conquista 
Campus  

de Jequié 
Campus de  
Itapetinga 

1- Ciências Exatas e da Terra 16 19 11 

2- Ciências Biológicas 10 15 5 

3- Engenharia 0 0 3 

4- Ciências da Saúde 4 9 2 

5- Ciências Agrárias 28 0 29 

6- Ciências Sociais Aplicadas 4 0 0 

7-Ciências Humanas 2 4 4 

8- Lingüística, Letras e Artes 1 0 0 

9- Outros 0 0 0 

Total 65 47 54 

 

Foto 1: Aula prática e Laboratório de Anatomia Humana I.
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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, contribuirá para o desenvolvimento destas atividades neste Campus. 

Entretanto, isto ainda não se concretizou neste Campus. Por outro lado, foi ampliado o ENOC, que se constitui 

no Laboratório de Ensaios Nutricionais de Caprinos e Ovinos.

Com a criação um número reduzido de novos laboratórios nos três Campi (sete), a distribuição 

percentual do total de laboratórios nos Campi não se alterou em relação a do ano de 2005 (Gráfico). O 

Campus sede da Instituição detém 39% dos laboratórios, seguido pelo Campus de Itapetinga (33%) e 

pelo de Jequié (28%).

Foto 2 e 3: Laboratório de Física e Jornalismo Impresso

Foto 3 e 4: Laboratório Moscamed e vista lateral de um dos módulos de laboratórios
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A distribuição dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Vitória da Conquista 

está apresentado no Gráfico.

Grágico 18. Campus de Vitória da Conquista

Em Vitória da Conquista, 43% 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. O número de laboratórios na área de Ciências da Saúde duplicou, 

participando neste ano com 6% do total existente.

Gráfico 17. Distribuição percentual dos     

laboratórios existentes na UESB

Itapetinga

33%

Jequié

28%

Vitória da 

Conquista

39%

 Distribuição percentual dos Laboratórios nos Campi da UESB (novembro de 2006)

 Distribuição dos laboratórios no Campus de Vitória da Conquista
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No Campus de Jequié, ao contrário de Vitória da Conquista, a área de ciências agrárias não é 

representada por qualquer laboratório no Campus (Gráfico), onde os laboratórios pertencentes às 

ciências biológicas, somados aos englobados pelas ciências exatas e da terra, perfazem 72% do total 

existente no Campus, representando um decréscimo de 7% neste quantitativo quando confrontado 

com o levantado no ano passado (79%). Em contrapartida, a participação percentual dos laboratórios 

das áreas de Ciências Humanas, assim como Lingüística, Letras e arte aumentou 4% e 2% 

respectivamente no ano de 2006 em relação ao ano anterior (2005).

Gráfico 19. 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 54% do total existente no Campus 

(Gráfico), correspondendo a um aumento de 2% em relação ao ano de 2005. A área de Ciências 

Sociais Aplicadas, como também a de Lingüística, Letras e Arte, não estão representadas com 

laboratórios em Itapetinga.

 Distribuição percentual dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Jequié
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Gráfico 20. Campus de Itapetinga

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, estão 

representadas por 29% dos laboratórios lá instalados ou seja, a mesma participação do ano anterior.

 Distribuição percentual dos laboratórios por área de conhecimento no Campus de Itapetinga

Foto 5: Laboratório de Genética Molecular e Nutrição Animal
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9.2 A assistência técnica aos equipamentos nos laboratórios dos Campi.

Desde março de 2003, a assistência técnica aos equipamentos existentes no laboratórios está 

sendo prestada pelo técnico Cléber Raimundo da Silva, que tem executado um serviço de assistência 

técnica preventiva e corretiva nos laboratórios da Uesb.

Em 2004, a forma de atendimento para a resolução dos problemas nos equipamentos ou 

mesmo de manutenção dos mesmos foi modificada. 

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.

A partir do ano de 2006, foi instituído um novo procedimento de visita técnica aos Campi. O 

técnico permanece cinco dias úteis mensalmente em cada Campus. Na última semana, este 

consolida os relatórios mensais e executa algum outro serviço de manutenção ou conserto, ou 

mesmo envia equipamentos sem possibilidade de execução de reparos na Universidade para a 

fábrica ou assistência técnica mais especializada.

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. 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.

No ano de 2006 foram enviados para conserto 44 equipamentos. Destes, 22 já retornaram à 

Instituição após o reparo. Novamente, em função da dificuldade no repasse de recursos financeiros, o 

tempo médio decorrido entre a detecção do problema e o retorno do aparelho em condições de uso foi 

de 7 meses. Cabe ressaltar, ainda, que ao uso inadequado dos equipamentos, pode ser creditado a 

maioria dos defeitos nos mesmos. O mau uso deste aparelhos, tais como colocação da tomada do 

equipamento na voltagem incompatível com o aparelho, pesagem de material que excede a 

capacidade da balança, falta de manutenção básica para operação (nível da água no autoclave, 

solução de hidróxido de potássio nos eletrodos de peagâmetros) são exemplos destas práticas. 

9.3 O 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 

UESB
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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 está na 

coordenação dos trabalhos afeitos aos laboratórios. Em Jequié, responde pela coordenação local a 

funcionária Ivonélia Alcântara Mendonça. 

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.


