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A Unidade Organizacional de Informática foi um setor criado no ano de 1995 na UESB 

como forma de subsidiar e dar apoio à estrutura de informática que até então vem se desenvolvendo 

na instituição, sendo estas as suas atribuições:

-  Prestar assistência técnica aos equipamentos de informática da instituição;

-  Dar suporte físico e lógico a rede de Internet e dados;

- Desenvolver e, ou, promover o estudo e implantação de sistemas que atendam as 

necessidades de informatização das áreas acadêmica e administrativa;

-  Dar suporte aos sistemas próprios e terceirizados da UESB;

- Orientar quanto à aquisição de material e equipamentos de informática pela universi-

dade;

- Buscar o uso de tecnologias de ponta que possam contribuir na otimização dos serviços 

de informática nas áreas de rede, programação e manutenção;

- Orientar o usuário quanto ao bom uso dos produtos de informática da instituição;

- Promover cursos e treinamentos na área de informática.
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Para tanto a UINFOR, conta também, com as suas unidades setoriais de informática 
localizadas nos campi de Jequié e Itapetinga, de forma a subsidiar as áreas acadêmica e administrativa da 
instituição como forma de proporcionar a informatização das mesmas e dar apoio as suas ações neste 
aspecto.

Com respeito a infra-estrutura sob coordenação do setor, tem-se o quadro expresso no 

gráfico abaixo:

Quadro Demonstrativo da Infra-estrutura da Área de Informática da UESB

Além da infra-estrutura exposta, ainda existem diversos laboratórios que estão sob a 

manutenção e apoio do setor, na área acadêmica, de pesquisa e extensão.

Situação do número de laboratórios e salas informatizadas entre 2003 a 2005
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São quatro as áreas de trabalho desta unidade para alcançar tão amplas ações:

Programação e desenvolvimento:

Neste campo são desenvolvidos os sistemas próprios da universidade para atender as 

diversas demandas de informatização nos diversos setores; tais necessidades vão desde sistemas 

para gerenciamento de recursos humanos até monitoramento de frotas de veículos. Segue tabela 

dos itens que já foram desenvolvidos até o ano de 2005.

Quadro Demonstrativo dos Sistemas utilizados na UESB até o ano de 2005.

INFORMÁTICA

Sistemas DESKTOP

Tecnologia Delphi

Sistemas
WEB

Tecnologia JAVA SERVER PAGES

Ajax 3c   - Controle de Materiais e Patrimônio
Phoenix 3c - Sistema de Controle de Compras
Cepheus 3c - Controle de Concursos Públicos
PAR 3c - Plano de Aplicação de Recursos
Polaris 3c - Controle de Inscrições no Concurso Vestibular
Corvus 3c  - Sistema de Gerencia Financeira
Lupus 3c - Controle de Protocolo
Lepus 3c - Controle do Laboratório de Solos
SPE - Sistema de Planejamento Estratégico - SPE (1997)
PATOG - Sistema de Fitopatologia 
SCELAB_CENTRAL - Sistema de Controle de Estoques/Laboratório Central
SCBP_MUSEU - Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (Museu da UESB)
Pegasus 3c - Sistema de Inscrição em Concurso Público
SLDA - Sistema de Legislação de Dados Acadêmicos
Regulus - Sistema de Controle de Usuários
Áquila  Sistema de Acompanhamento de Projetos da PROEX
CONTÁBIL  Sistema Contábil Simplificado
SCORPIUS  Sistema de Controle de Ticket Alimentação
ANTARES  Controle da Gerência Acadêmica
ATENDES  Controle de Atendimento da UINFOR
GAIA  Controle Jurídico dos Processos do Núcleo de Práticas Jurídicas da UESB
LYNX  Controle de Gestão Acadêmica
PosGrad  Controle de Pós-Graduação
SCF  Sistema de Controle de Freqüência dos Funcionários
SISTRAN  Controle de Setor de Transporte
TITAN  Controle das Aulas Práticas
ARCANTUS  Sistema de Controle de Livros das Edições UESB
SGRH  Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos

Cadastro de Colaboradores 
Pesquisa de Bens Patrimoniais pela WEB
Pesquisa de Bens de Consumo pela WEB
SacWEB - Serviço de Atendimento ao Colaborador
Horologium - Ponto Eletrônico
WebMail  Gerenciador de E-mails
Reserve - Sistema de Controle de Reservas
Websuporte - Sistema de Controle de Chamados de Manutenção e Suporte
Sistema de Controle de Compras da Biblioteca
CGI de Requisições de Acesso a Internet e Sistemas
Protocolo Online
CGI de Inscrições do Vestibular
CGI de Consulta de Locais de Prova do Vestibular
CGI de Consulta de Resultado do Vestibular
CGI de Inscrições de Fiscais do Vestibular
CGI de Inscrições para Concurso Público - Professor
Aegis - Sistema de Controle de Equipamentos e Chamados de Suporte
UESB chat - Chat de Uesb
Histórico Online - Sistema de Emissão de Histórico
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Além do quadro apresentado, ainda existem dois importantes sistemas terceirizados: Sagres  

sistema acadêmico e o Arches Lib  sistema de gerenciamento da Biblioteca.

No geral, fica assim o total de sistemas utilizados pela instituição:

Evolução do quantitativo dos sistemas utilizados pela universidade.

Rede

A nossa área de rede é bastante desenvolvida, com sala própria onde ficam locados mais de 

10 equipamentos que alocam os sistemas descritos e seus bancos de dados, os serviços de Internet, 

e-mail e home-page.

Em relação as links utilizados para manter a instituição são os seguintes:

Quadro Demonstrativo dos Links de Internet e Dados da UESB em 2005.
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Vitória da Conquista/Itapetinga 
Itapetinga  Pç Primavera/Juvino Oliveira
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Assim, para dar vazão ao uso desta estrutura de rede, continuamente são solicitados 

pontos de rede a serem instalados nos diversos setores, e também abertura de contas de e-mail, em 

um trabalho ininterrupto, onde atualmente se tem o exibido no gráfico abaixo:

Quadro Demonstrativo das contas e e-mail e pontos de Rede na UESB

Assim, a partir do demonstrativo dos links, fica assim, demonstrado o atual quadro 

referente a nossa instituição:

Mostra da velocidade dos links entre 2004 e 2005
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Manutenção

Esta área é a responsável pela manutenção à todos as máquinas  computadores e 

impressoras da instituição, além da instalação dos sistemas operacionais, atualização de antivírus e 

aplicativos dedicados à algumas áreas de interesse dos usuários. 

Assim, o quantitativo de computadores e da instituição, segue, em média, o gráfico abaixo:

Quantitativo de Computadores e Impressoras da UESB até 2005

Obviamente, existem outros equipamentos de plotters (2), mesa digitalizadora (1) scanners 

(10), leitores ópticos (10) e outros na instituição, porém são em menor quantidade, tanto pelo uso e 

fim específico, no caso dos dois primeiros, quanto pela alta vulnerabilidade em relação à vida útil, em 

relação dos dois últimos, que induz sempre a substituição dos equipamentos.

Suporte

Neste último item, a função é dar suporte técnico, através da manutenção e treinamento aos 

sistemas próprios da instituição e também dos terceirizados, a fim de melhor permitir o bom uso dos 

mesmos e conseqüentemente proporcionar o fluir das atividades acadêmicas que conforme já foi 

visto até aqui, são genuinamente automatizadas.

Também, na área de suporte são desenvolvidas atividades de apoio ao usuário através de 

cursos de informática e distribuição de folders educativos sobre assuntos como: vírus, spams, 

cuidados com computadores e impressoras, uso de correio eletrônico e outros.
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