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9. PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

9.1 GRH

TABELA 57. EVENTOS INTERNOS OFERECIDOS EM 2009:

Qualificação de Pessoal
UESB

144

Período Evento/Curso Campus 
Nº de 

Turmas 
Palestrante/ 

Instrutor 
Participantes 

13 e 
14/08/2009 

Curso: A Gestão da 
Qualidade no Serviço 
Público com Ênfase no 

Atendimento ao Público 

Itapetinga 01 
Maria Clícia 

Céu dos Santos 
56 

27 e 
28/08/2009 

Curso: A Gestão da 
Qualidade no Serviço 
Público com Ênfase no 

Atendimento ao Público 

VCA 01 
Maria Clícia 

Céu dos Santos 
13 
 

28/08 e 
04/09/2009 

Palestra: O Homem e as 
Impressões 

VCA 01 
Sandra Suely 
de Oliveira 

Souza 
32 

23 e 24/09 
e 07 e 

08/10/2009 

Curso: Gestão Estratégica 
de Pessoas no Setor Público 

Três 
campi 

01 
Tayrone Félix 

Ribeiro 
25 

22 e 
23/10/2009 

Curso: A Gestão da 
Qualidade no Serviço 
Público com Ênfase no 

Atendimento ao Público 

Jequié 01 
Maria Clícia 

Céu dos Santos 
22 

04/11/2009 

Curso: A Gestão da 
Qualidade no Serviço 
Público com Ênfase no 

Atendimento ao Público 

Jequié 01 
Maria Clícia 

Céu dos Santos 
11 

 



9.1.1 A Gestão da Qualidade no Serviço Público com Ênfase no Atendimento ao Público

O referido curso fora ministrado pela Secretária Executiva e Contadora Maria 
Clícia Céu dos Santos, funcionária da UESB, nos Campi de Vitória da Conquista, 
Itapetinga e Jequié, tendo como objetivo principal envolver os servidores recém 
admitidos da UESB na constante busca em torno da conquista da qualidade do 
atendimento no mister do técnico-administrativo.  Para tanto, foram abordados temas 
importantes, como a ética profissional, a comunicação organizacional e o 
relacionamento humano. Este evento contou com a participação dos servidores que 
ainda não completaram o período do estágio probatório. 

9.1.2 Palestra: O Homem e as Impressões

Cuidar da mente é um dos pré-requisitos essenciais para melhorar as relações 
afetivas, sociais e de trabalho. Pensando nisso, o Núcleo de Desenvolvimento de 
Talentos Humanos da UESB, Campus de Vitória da Conquista, promoveu, no período de 
28/08 e 04/09/2009, o Ciclo de Palestras “O homem e as impressões (Psicologia do 
Autoconhecimento)”, ministradas pela Pedagoga, Psicanalista e Mestre em Educação 
Sandra Suely de Oliveira Souza, professora da UESB, Campus de Jequié, que teve como 
proposta abordar as impressões como procedimento de extrema importância para a 
educação dos estados emocionais mediante a disciplina da auto-observação. Neste 
encontro foram discutidos temas como “Níveis de Impressões: Vibrações Sutis, Densas 
e Neutras”, “Forma de Canalizar as Impressões”, “Como Transformar Impressões 
Negativas” e “Ingestão, Digestões e Indigestão Psicológicas” e o evento contou com a 
participação de servidores, prestadores de serviço, estagiários e alunos da Instituição. 

9.1.3 A Gestão da Qualidade no Serviço Público com Ênfase no Atendimento ao Público 

Pensando na melhoria da qualidade da prestação de serviços à sociedade, a Pró-
Reitoria de Administração de Recursos Humanos (PRARH) e o Núcleo de 
Desenvolvimento de Talentos Humanos da UESB, promoveu um curso de qualificação 
para os servidores lotados nos setores Administrativos, que teve como objetivo principal 
homogeneizar conhecimentos sobre temas importantes relacionados à gestão no setor 
público, preparando servidores técnicos da UESB para os novos desafios, 
especialmente no que se refere ao estabelecimento de políticas, diretrizes e planos para 
a Gestão de Pessoas.

Para cumprir esse intuito, além de enfocar os aspectos mais relevantes sobre a 

gestão de pessoas, foram também abordados conceitos como: Planejamento 

estratégico no contexto da Administração Pública; Conhecimento, habilidades e 

atitudes; Avaliação de desempenho e Gestão por competências, dentre outros.

A realização do referido curso se deu no período de 27 e 28/08/2009 e 22 e 

23/10/2009, no Campus de Vitória da Conquista, tendo como ministrante o Analista 

Universitário Msc. Tayrone Felix Ribeiro, atendendo como público alvo servidores 

efetivos dos três Campi Universitários, que atuam na área de Recursos Humanos da 

UESB e outros servidores de áreas diversas que se interessaram pela temática.
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TABELA 58. EVENTOS EXTERNOS

9.2 Eventos Comemorativos

Dia Internacional da Mulher

Por perceber a UESB como um espaço de atuação para o público feminino, neste 

dia em especial a Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos (PRARH) realizou 
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Evento Local Período Participantes Custo 

33º Encontro Anual da 
Associação Nacional de 

Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências 

Sociais 

Caxambu - MG 
26 a 

30/10/2009 

Milene Cássia Silveira 
Gusmão 

 
R$ 1.032,00 

XI Fórum Nacional de 
Coordenadores de 
Projetos da Terceira 

Idade 

Recife - PE 
20 a 

23/10/2009 

Irlândia Maria Serra 
Negra Coelho Rocha 

 
R$ 780,00 

VII ENPEC Florianópolis -SC 
08 a 

13/11/2009 
Silvana do 

Nascimento Silva 
R$ 1.424,00 

Treinamento no uso do 
Portal de Periódicos 

CAPES 
Salvador - BA 

05 a 
09/10/2009 

Adriana Silva Barbosa R$ 445,00 

BAHIATEC 2009 Salvador -BA 
18 a 

20/11/2009 
Tayrone Felix Ribeiro R$ 442,60 

XV Seminário de 
Pesquisa do CCSA da 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 

Natal - RN 
23 a 

25/09/2009 
Manuella Lopes 

Cajaiba 
R$ 366,00 

IV Simpósio Internacional 
de Geografia Agrária e V 

Simpósio Nacional de 
Geografia Agrária 

Niterói - RJ 
29/10 a 

02/11/2009 
Gedeval Paiva Silva R$ 514,80 

Curso de Gestão e 
Políticas Culturais 

Salvador - BA 
21 a 

25/09/2009 
Arthur Ribeiro 
D'Arede Filho 

R$ 192,00 

Curso: Execução de 
Convênios e Prestação de 

Contas 
Salvador - BA 

19 a 
22/09/2009 

Nair Cristina 
Machado Lopes 

Maisa Oliveira Melo 
Adriano Costa Novais 

Allen Krysthiano 
Figueiredo 
Nadir Blatt 

Manuella Lopes 
Cajaíba 

Fabiano Fontes Meira 

R$ 431,40 
 

R$ 431,40 
R$ 366,40 

 
R$ 431,40 

 
R$ 431,40 
R$ 366,40 

 
R$ 366,40 

Reunião sobre o Projeto 
de Recadastramento dos 
Beneficiários do Planserv 

Salvador - BA 
22/09/2009 

 
Maria Rita Macedo 

Coelho 
R$ 286,40 

Reunião Anual da SBPC Manaus - AM 
12 a 

17/07/2009 
Generosa Sousa 

Ribeiro 
R$ 712,00 

13º Simpósio Brasileiro 
de Geografia Física 

Aplicada 
Viçosa - MG 

06 a 
10/07/2009 

Jana Maruska Buuda 
da Matta 

R$ 783,20 

V Simpósio Internacional 
de Gêneros Textuais 

Salvador - BA 
11 a 

14/08/2009 
Gerenice Ribeiro de 

Oliveira Cortes 
R$ 230,00 

II Simpósio de Software 
Livre 

Jequié - BA 19/08/2009 Igor Silvério Costa R$ 77,40 
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uma homenagem nos três campi da Instituição, onde foram distribuídos bombons e 

flores, nos Campi de Vitória da Conquista e Jequié. Já em Itapetinga, foi servido um 

delicioso lanche, no Centro de Convivência, num encontro entre as mulheres do 

Campus Universitário. Neste momento lembramos que professoras, alunas, estagiárias 

e servidoras em geral, são destaques no universo acadêmico, que já teve como 

principal administradora a professora Valquíria Lêda de Albuquerque, no período de 

1984 a 1987. 

Dia das Mães

Para homenageá-las, a Pró-Reitoria de Administração 

e Recursos Humanos (PRARH) da UESB enviou lembranças às 

mães dos três campi universitários. Na Creche Bem-Querer, 

campus de Vitória da Conquista, a tarde de sexta-feira reuniu 

crianças, mamães e muitas mensagens de carinho.

Confraternização de São João

Para aquecer a temperatura neste inverno a Uesb 

preparou um arrasta-pé para os servidores da Instituição, com 

muito forró, comidas e bebidas típicas e uma linda decoração, 

tudo para comemorar a época mais aconchegante do ano.

Os festejos juninos foram realizados em Itapetinga, no dia 17, 

no Centro Educacional e Cultural Noralice Gusmão, com a Banda Forró Zueira; em Jequié, com 

Marcos Belchot e Banda BO e a Banda Gibão de Couro, no dia 18, no Rotary Club; e em Vitória 

da Conquista, no dia 19, no Restaurante Universitário (RU), no próprio Campus da Instituição, 

animada pela Banda Fiá Paví.

Dia do Motorista

Na UESB o motorista profissional tem uma enorme importância para atender às 

demandas acadêmicas e administrativas. Atualmente, a Universidade conta com uma 

frota com mais de 60 veículos e 36 profissionais que conduzem os mais variados meios 

de transporte; ônibus, motos, caminhonetes, tratores e outros, para as mais diversas 

finalidades. Sem esses profissionais não poderiam ser realizadas aulas de campo, 

transporte de servidores, viagens administrativas e muitas outras atividades.

Como reconhecimento da importância deste profissional, a UESB anexou faixas 

parabenizando-os e distribuiu lembranças.
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Dia dos Pais 

A data foi comemorada também nos três Campi. Foram 

colocadas faixas e distribuídos presentes para todos os pais da 

UESB.

Dia dos Secretários

Para marcar o Dia dos Secretários, a Pró-Reitoria de 

Administração e Recursos Humanos (PRARH) da UESB, 

Campus de Vitória da Conquista, preparou uma 

programação especial, com o tema central “Qualidade de 

vida no trabalho”. Na ocasião foram proferidas palestras 

sobre a questão nutricional e sua importância para 

minimizar agravos na saúde. No âmbito psicológico, a abordagem dada foi desde o 

equilíbrio das emoções, controle do stress no ambiente de trabalho, a técnicas de 

respiração e de relaxamento, específicas para a profissão, para que fossem executadas 

no cotidiano do trabalho. Já nos Campi de Itapetinga e Jequié foram ministradas 

palestras e atividades lúdicas de integração entre os secretários dos diversos setores da 

UESB, além da entrega de lembranças nos três Campi. 

Dia do Servidor Público

O dia do servidor público estadual 28/10, foi com  emorado pela Pró-Reitoria de 

Administração e Recursos Humanos (PRARH) da UESB com a realização de um 

momento de confraternização, no dia 24/10, no Campus de Vitória da Conquista. Nos 

Campi de Jequié e Itapetinga realizou-se um almoço entre todos os servidores da 

Instituição. Esses foram momentos para promover a integração entre os servidores da 

UESB, de forma descontraída e animada. 

9.3 Ações Da PRARH

Criação do Núcleo de Desenvolvimento de Talentos Humanos

Com o intuito de capacitar os seus servidores, a UESB, por meio da Pró-Reitoria 

de Administração e Recursos Humanos (PRARH), implantou o Núcleo de 

Desenvolvimento de Talentos Humanos que funcionará como uma usina geradora de 

serviços que alimentará as demandas de desenvolvimento humano da Universidade, 

numa perspectiva total do ser humano, considerando os seus aspectos físicos, mentais e 

emocionais. 

Tem como objetivo principal o desenvolvimento de competências, habilidades e 

atitudes através do investimento no cognitivo, operacional e comportamental dos 

colaboradores da Instituição, buscando alinhar o atendimento de expectativas dos 
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clientes interno e externo, focalizando a mudança da situação atual para a situação 

desejada pelos novos modelos de gestão organizacional. O núcleo conta com uma 

equipe de trabalho que tem como coordenador o servidor analista universitário Tayrone 

Félix Ribeiro.

Posse dos Servidores

Dia 11/05/2009, foi um dia especial tanto para 

43 novos servidores que assinaram o termo de posse 

para ingressar na UESB, como para a própria 

Universidade, que recebe-os para compor seu quadro 

técnico. Dentre os empossados 42 fizeram o concurso 

realizado em conformidade com o Edital 079/08, para 

Técnico Universitário, sendo 21 para o Campus de 

Itapetinga e 21 para Jequié, e um participou do Edital 

089/04, para Analista Universitário. 

Foram realizadas duas cerimônias de posse, uma em cada Campus e, durante as 

atividades, foi destacado pelo Reitor, professor Abel Rebouças São José, as 

oportunidades oferecidas pela Instituição para o crescimento dos seus servidores, 

permitindo e possibilitando a qualificação.

Para concluir as cerimônias a servidora 

Maria Clícia Céu ministrou a palestra “Ética no 

serviço público”, falando sobre os 24 anos de 

trabalho na Instituição e abordando questões do 

cotidiano que fazem toda a diferença para um 

bom desempenho profissional. Em Jequié, a 

servidora Elza Lopes Silva, também fez um 

depoimento sobre os seus 26 anos de UESB. 

Processo de Enquadramento de Técnico e Analista Universitário

Em face da edição da Lei nº 11.375 de 5 de fevereiro de 2009, que reestrutura as 

carreiras de Analista Universitário e Técnico Universitário, integrantes do Grupo 

Ocupacional Técnico-Específico, foi realizada a revisão de enquadramento na 

referência compatível à Gratificação de Suporte Técnico Universitário – GSTU.

 O trabalho foi concluído por meio de relatório final devidamente instruído com 

os procedimentos para concessão de enquadramento, mediante a elaboração de 

planilhas e declarações, em cumprimento às exigências previstas na Instrução 

Normativa nº 007 de 16 de junho de 2009, o qual foi encaminhado para a Comissão de 

Enquadramento Central da Secretaria da Administração para análise e validação.
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Ingresso dos Candidatos Aprovados na Seleção sob REDA

Entre os meses de abril a junho de 2009, houve o ingresso dos candidatos 

aprovados na Seleção Pública sob REDA, realizada em 2008, onde foram contratados 

profissionais de diversas áreas para atender às necessidades da Instituição, nos setores 

relacionados à saúde, comunicação, informática, administrativa, educacional, ao 

audiovisual, transporte, dentre outros.

Ampliação de Cargos Temporários

Considerando que o quadro de cargos em comissão é um anexo da Lei 

7.176/1997, que não atende a atual realidade estrutural desta universidade, 

recentemente foi encaminhado à SAEB solicitação para ampliação do Quadro de 

Pessoal dos Cargos do Grupo Ocupacional Técnico-Específico para os cargos de 

Técnico Universitário, Analista Universitário e Procurador Jurídico. Na oportunidade, foi 

requerida, também, a disponibilidade de vagas no quadro para o cargo de Médico. 

Terceirização de Serviços Temporários

Atualmente a UESB mantém três contratos de terceirização de serviços: um na 

área de Zeladoria (Empresa TMW), outro na área de Segurança (Empresa CENTAURUS) 

e outro na área de Serviços Gerais (ASSEMP). 

Além disso, ainda tramita na SAEB um processo de terceirização de pessoal na 

área de Campo Agropecuário.

Seleção para Estagiários

Neste ano, a Instituição abrirá inscrições para o processo seletivo de estagiários, 

cadastro de reserva nas diversas áreas de atuação. O processo seletivo será composto 

por duas etapas: prova de redação e prova prática de informática, estando previsto o 

mês de novembro de 2009. 

O objetivo é possibilitar o crescimento profissional e educacional de estudantes 

da Rede Pública de Ensino, Níveis Médio e Superior. Os candidatos aprovados deverão 

cumprir uma carga horária de 20 a 30 horas semanais. O estágio tem duração de seis 

meses, podendo ser renovado de acordo com a necessidade do setor. 
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TABELA 59. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

9.4 Creche

9.4.1 Apresentação

A Creche Bem Querer funciona desde 18 outubro de 1988, com o objetivo de 

atender aos filhos dos profissionais e alunas da UESB buscando apoiá-los em suas 

jornadas diárias de trabalho e estudos.

A Creche Bem Querer vem atendendo a crianças em turnos ou em tempo 

integral, de 04 meses a 4 anos e meio de idade com turmas de:
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Curso Instituição/Local Servidor/Campus 

MINTER - Mestrado Interinstitucional 
em Ciências Sociais 

Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 

PUC-SP/UESB 

Virgínia Maria Mendes Oliveira 
Coronago 

Raquel Costa Santos 
Romildo Pereira Chaves 

Lea Fernandes Viana Leal 

Mestrado em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Regional – 
Salvador – BA 

Univ. Estaduais da Bahia 
e SEC- BA 

Maristela Miranda Vieira de 
Oliveira 

Edneilton Gomes da Silva 

Mestrado em Educação 
Univ. Regional de 
Blumenau – SC 

Tânia Macedo Gusmão 

Mestrado em Lingüística UFPE 
Gerenice Ribeiro de Oliveira 

Cortes 

Mestrado em Sistema e Computação 
UNIFACS – Salvador – 

Bahia 
Fabrício de Sousa Pinto 

Mestrado em Memória: Linguagem 
e Sociedade 

UESB Heurisgleides Sousa Teixeira 

Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo 

Universidade Federal da 
Bahia – UFBA 

Artur José Pires Veiga 

Doutorado em Ciência da 
Computação 

Univ. Fed. Pernambuco – 
UFPE 

Fábio Moura Pereira 

Doutorado em Nuevas Tendências 
em Direccion de Empresas 

Universidade de 
Salamanca – Espanha 

Mila Almeida Midlej Silva 

Doutorado em procesos de 
Formación em Espacios Virtuales 

Universidade de 
Salamanca – Espanha 

Marcelo Nolasco Barreto 

Doutorado em Estudos 
Interdisciplinares de Gênero 

Universidade de 
Salamanca – Espanha 

Ana Cláudia Rocha Tomagnini 
Igurrrola 

Doutorado em Ensino, Filosofia e 
História das Ciências 

UFBA/UNEB 
Silvana do Nascimento Silva – 

Jequié 

Doutorado em Planificacíon 
Territorial y Gestíon Ambiental 
(Doutorado em Geografia Aplicada 
e Investigacíon Avanzada) 

Universidade de 
Barcelona (Espanha) e 

UESB 

Altemar Amaral Rocha 
Carlos Fernando Faria Leite 

Francisco Carvalho 
Irlandia Maria S N C Rocha 

Liliana Souza Azevedo 
Mary Anne Assis Lopes de Oliveira 

Nadir Blatt 
Patrícia Santos Cardoso Gondim 

Tayrone Felix Ribeiro 
Veranilza Batista Ribeiro 
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Berçário:

De 4 meses a 1ano e meio

O berçário da Creche Bem Querer recebe crianças a partir dos 4 meses de vida. 

Neste espaço as crianças são atendidas por auxiliares de classes, 

As profissionais são orientadas e acompanhadas em suas funções. Mantemos 

uma relação adulto/criança de modo a possibilitar o atendimento às necessidades 

individuais, permitindo que os bebês tenham um desenvolvimento sócio-emocional 

satisfatório.

Infância I:

De 1 ano e meio a 2 anos e meio.

É a etapa na qual a criança já se percebe e se auto denomina em terceira 

pessoa, outro aspecto fundamental é o aprendizado do cuidado com o corpo, uso de 

objetos e o desenvolvimento da autonomia. Estimula-se o controle dos esfíncteres.

 Outro aspecto bastante estimulado nesta etapa é o desenvolvimento da 

linguagem oral, construção de frases, nomeação correta dos objetos.

Infância II:

De 2 anos e meio a 3 anos e meio.

Nesta faixa etária a criança evolui para uma maior autonomia e controle de 

seu corpo. Conta histórias, expressa seus desejos com detalhes, dentre outras 

conquistas fundamentais, necessitando de um ambiente adequado com momentos 

desafiadores e cheio de aprendizado social.

Infância III:

De 3 anos e meio a 4 anos e meio.

A partir dessa faixa etária, a criança passa a imitar o adulto e a prestar 

atenção às formas de organização. É importante trabalhar a integração e aceitação 

das diferenças individuais nos grupos, incluindo uma proposta de cooperação 

constante entre as crianças. Deve intensificar as propostas em torno do 

conhecimento de sinais gráficos, de leituras possíveis, de histórias contadas e 

representadas.

9.4.2 População Atendida Pela Creche

Total de Crianças Atualmente Matriculadas na Creche: 70. 

18 - Filhos de Funcionários

15 - Filhos de Professores

19 - Filhos de Alunas 
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01 - Filhos de Funcionárias da Creche Bem Querer

09 - Filhos de prestador de serviços 

00 - Contratado (REDA)

01 - Filho de Livre nomeado

Número de Crianças no Turno Matutino:

  »Total: 34

- Berçário – 10

- Infância I e II – 16

- Infância III – 8

Número de Crianças no Turno Vespertino: 

  »Total: 36

- Berçário – 11

- Infância I – 09

- Infância II – 07

- Infância III – 09

Número de Crianças em Regime Integral:

  »Total: 07

- Berçário - 2

- Infância I - 1

- Infância II - 0

- Infância III - 4

       

Número de Crianças Matriculas em 2009:

   »Total: 25

Número de Crianças Desistentes e Transferidas:

  »Total: 3

Solicitação de Novas Vagas para 2010:

  »Total: 49

Obs.: A Creche é mantida pela UESB, com a contribuição dos pais, com 1,0% do salário, 
e amigos da Creche, com um percentual de 0,5% do salário.

9.4.3 Atividades Rotineiras 

- Recebimento das Crianças (a partir das 07h00min pela manhã e as 13h00min à 

tarde);
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- Início das atividades pedagógicas às 08h30min e às 14h00min;

- Lanche às 09h00min e às 15h00min;

- Banho às 10h00min e 16h00min;

- Almoço às 11h00min e jantar às 17h00min;

- Escovação a partir das 11h30min e 17h20min;

- Saída das crianças a partir das 11h40min e 17h30min.

9.4.4 Atividades Esporádicas:

Tendo em vista uma melhor organização das atividades em 2009, a creche 

conta com um calendário de atividades previamente planejado, no qual são previstas 

ações como:

- Reunião de pais, educadores e coordenação da creche;

- Reunião de avaliação dos trabalhos realizados;

- Comemoração de datas comemorativas; 

- Culminância dos projetos de trabalho;

- Plantão pedagógico para a entrega do relatório anual da criança;

9.5 Área Pedagógica

 

Nossa prática está embasada em linha de trabalho construtivista, desenvolvida 

de forma interdisciplinar, buscando constantemente integrar os diversos saberes 

(linguagem oral e escrita, música, artes visuais, matemática, natureza e sociedade), em 

eixos temáticos, visando prioritariamente o processo de construção da identidade e 

autonomia das crianças, mediante situações de ensino aprendizagem que vão desde o 

mundo imaginário do faz-de-conta até os jogos de construção e o brincar com regras 

específicas. Neste processo, a Creche se preocupa em elaborar propostas que atendem 

às necessidades de cada faixa etária, desde bebê de 4 meses a crianças de 4 anos e 

meio.

Todas essas atividades são orientadas de forma individual e/ ou coletiva, 

possibilitando às crianças a apropriação de conceitos, códigos sociais e diferentes 

linguagens de modo prazeroso e significativo, tornando a relação educadora-criança e 

criança-mundo interativa configurando-os como sujeitos que ensinam e aprendem, 

que brincam e constroem, que sonham e realizam.
A proposta pedagógica da Creche Bem Querer iniciada em 1988 e reformulada 

em 1995 exigiu, como todo trabalho pedagógico, de reestruturações que atendessem 
às necessidades mais atuais. A Creche conta com um trabalho de coordenação 
pedagógica que busca refletir sobre a prática pedagógica dos educadores, tendo como 
eixo central o currículo proposto e o fazer pedagógico. A análise da prática mostrou que 
por falta deste tipo de acompanhamento as educadoras trabalhavam com tema 
gerador, sendo que a proposta falava de projetos de trabalho. Sendo assim, a Creche 
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em 2009 desenvolveu mini-projetos:

? Esquema corporal;
? O folclore; 
? Semana da criança;
? Mães; 
? Pais; 
? Avós; 
? Dia e Noite;
? Natal.

A preocupação em se viabilizar o trabalho por meio de projetos parte do 

entendimento de que, dentre as inúmeras possibilidades de se organizar o currículo de 

educação infantil. O trabalho com projetos favorece muito mais a pesquisa por parte da 

criança, partindo dos seus interesses e necessidades sem, contudo constituir-se em um 

trabalho que emerge do acaso, mas de um planejamento voltado a atender a 

necessidade específica de crianças inseridas em uma dada realidade. Nesta concepção 

os conteúdos não são impostos, mas definidos pelas crianças e adultos em conjunto, na 

tentativa de favorecer a construção do conhecimento partindo da curiosidade, 

necessidade e expectativas do grupo, buscando alcançar os objetivos propostos.

Além do desenvolvimento das atividades pedagógicas por meio de projetos, a 

Creche Bem Querer propõe às crianças um trabalho orientado por meio de uma rotina 

que visa respeitar a infância e que propõe vivências significativas para que a criança 

possa se desenvolver adequadamente. Sendo assim, a rotina da creche baseia-se na 

seguinte estrutura:

Creche Bem Querer propõe às crianças um trabalho orientado por meio de 

uma rotina que visa respeitar a infância e que propõe vivências significativas para que a 

criança possa se desenvolver adequadamente. Sendo assim, a rotina da creche baseia-

se na seguinte estrutura:

- Oferecimento diário de alimentação como: almoço, lanches e jantar;

- Higienização e cuidados gerais com a criança: banho, escovação de dentes, 

troca de fraldas;

- Atividades dirigidas e ou livres organizadas do seguinte modo:

- Roda de conversa;

- Hora da história;

- Atividades pedagógicas orientadas;

- Atividades de artes visuais corporais;

- Jogos e brincadeiras cooperativas;

- Atividades no parque;

- Atividades extra classe.
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9.6 Atividades Realizadas:

- Linguagem Oral: expressão dos desejos e sentimentos, reprodução de histórias, 

recados, narração das suas vivências, diálogos, cantorias.

- Linguagem Escrita: desenhos, garatujas, leitura dos nomes dos colegas, 

professores e nomes relativos ao tema trabalhado, pseudoleitura, dramatização, 

cantorias e apresentação de filmes.

- Linguagem Lógico - matemática: sequenciação, inclusão, seriação, noção de 

quantidade, medidas de tempo, lateralidade, formas geométricas e cores.

- Natureza e Sociedade: identidade de si mesmo, e dos outros (família, colegas, 

vizinhos). Identidade do ambiente (animais, plantas, casa, escola, meios de 

transporte, trânsito e meios de comunicação).

- Socialização: convivência, participação, cooperação, interdependência, 

solidariedade, independência e autonomia, tomada de decisão, expressão do 

sentimento, iniciativa, responsabilidade e autocrítica.

- Criatividade: 

- Expressão Plástica: desenho, pintura, recorte, colagem, alinhava, montagem, 

dobradura, modelagem.

- Expressão Corporal: mímica, dança espontânea e movimentos rítmicos.

- Expressão Teatral: fantoches, rimas, versos, quadras, jogral, cineminha e 

recitação.

- Expressão Literária: histórias orais, ouvir e inventar.

- Oficinas Culinárias: as crianças executam receitas sob a supervisão das 

professoras, exercitando conceitos ligados à linguagem, cultura e organização 

sensorial e psicomotora.

9.7 Comemorações:

- Páscoa – 08 de abril, a comemoração foi realizada no pátio da creche com a 

chegada de dois coelhos que deixaram as crianças maravilhadas, além de outros 

símbolos da Páscoa.

- Dia das Mães – 08 de maio, a comemoração do dia das mães ocorreu com a 

participação das mesmas em uma atividade realizada no pátio da creche. 

- Festa Caipira - no dia 15 de junho ocorreu a festa junina da creche com a 

participação das famílias. Na oportunidade foram realizadas apresentações com 

dança e quadrilha na área livre da creche, dando seqüência à festa no pátio da 

creche com brincadeiras típicas do período junino.

- Dia da Vovó – No dia 24 de julho houve uma comemoração em homenagem ao dia 

da vovó no pátio da Creche. Em seguida foi servido um lanche a todas as avós. 

- Dia dos Pais - No dia 07 de agosto houve apresentações das crianças em 
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homenagem aos pais. Em seguida foi servido um lanche a todos os presentes.  

- Semana da Criança – De 05 ao dia 09 de outubro. Na programação da semana 

das crianças tivemos: Teatro de Fantoche e atividades livres com muitas 

brincadeiras.

- Foram Comemorados os aniversários de:

- Sofia Stefano Lima

- Sofia Gonçalves

- Marina Vitória

- Clara Campos

- Rafaela Chaves

- Lais Gomes

- Camila da Silva

- Clara Bitencourt

- Elza Libarino

- Apolo Souza

- Samuel Pimentel

- Denis Thiago

9.8 Móveis Equipamentos e Utensílios Comprados

- Almofadas;

- Aparelho de DVD

- Balde para limpeza;

- Balde para lixo;

- Bandeja;

- Brinquedos Educativos;

- Cadernos pequenos;

- Caixas plásticas.

- Capas para garrafão de água mineral;

- Carrinhos de bebê;

- Cartuchos;

- Cercado;

- Cesta;

- Chuveiros;

- Colchonete;

- Copos plásticos para água, pratos e talheres para almoço;

- Copos plásticos;

- DVD;

- Forro para berço;

- Forro para carrinho de bebê;
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- Geladeira;

- Jogo de avental;

- Lençol;

- Lona;

- Pano de prato;

- Porta papel toalha;

- Pratinhos de inox;

- Reparo para registro de chuveiro;

- Resistências para chuveiro;

- Tapetes para banheiro;

- Tapetes para porta;

- Tapete de borracha;

- Tecidos para capas de almofadas e Colchonetes;

- Tecidos para toalhas de mesa;

- Televisão;

- Toalhas de rosto; 

- Toalhas para boca;

- Toalhas de banho;

- Toldo;

- Varal de chão;

- Vasilhas plásticas.

9.9 Materiais Recebidos do Projeto “A Boneca da História”

- Aparelho de DVD;

- Brinquedos;

- Cadeiras plásticas;

- Câmera Digital;

- Mesas plásticas;

- Microssistem;

- Televisão.

9.10 Metas Alcançadas:

- Aquisição de material com recursos provenientes do Projeto “A Boneca da 

História”.

9.11 Dificuldades

- A Creche não conta com espaço adequado para realização de eventos e          

reuniões;
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- O berçário e a sala da infância I não dispõem de instalações adequadas para o 
desenvolvimento das atividades:

- Não temos substituição de funcionários que saem de licença, atestado médico, ou 
mesmo os que são afastados do quadro, o que dificulta o desenvolvimento das 
atividades a contento.

- Apesar de termos um projeto de extensão aprovado não há estrutura física para 
colocá-lo em ação;

- Os recursos da creche são insuficientes para a manutenção das despesas.
- O número reduzido de funcionários da Creche obrigou a diminuir o número de 

vagas ofertadas;
- A creche não tem conseguido realizar suas atividades extra-classe de modo 

satisfatório devido à falta de transporte.
- A estrutura física do Berçário é inadequada para o atendimento das crianças, é 

também precária a ventilação e a luminosidade natural do espaço acima citado.

9.12 Metas de Trabalho

- Melhoria da qualidade dos serviços prestados a comunidade universitária por meio 
de uma melhor formação continuada dos funcionários; 

- Realização de férias coletivas em 2009, tornando viável o atendimento às crianças, 
pois com parte dos funcionários em férias a demanda de crianças é mínima e o 
trabalho fica bastante prejudicado;

- Ampliação do Berçário;
- Construção de uma cozinha;
- Construção de uma brinquedoteca;
- Realizar o projeto de nutrição;
- Investir em parcerias para promover a qualidade de atendimento, através de 

projetos de extensão, projetos financeiros, fortalecimento da parceria com os pais e 
comunidade acadêmica;

- Pintura da Creche;
- Troca de Mobiliário.

9.13 Conclusão

A Creche Bem Querer reúne atualmente 66 crianças de 4 meses a 5 anos de 
idade, filhos de profissionais e alunas da UESB.

A equipe de trabalho intensifica seu olhar para as necessidades da criança que 
está sendo educada enquanto seus pais trabalham, assim, oferecemos toda a estrutura 
para que se desenvolva de maneira saudável, participando de atividades e brincadeiras 
lúdicas de acordo com sua faixa etária.

A Creche Bem Querer através de seu corpo de professoras e monitoras, 
coordenação e secretária consideraram o trabalho de 2009 como um cumprimento dos 
pressupostos gerais do seu projeto pedagógico. 

9.14 Gerência Administrativa

A Gerência Administrativa tem como atribuições básicas gerir as atividades da área de 

compras, licitações, materiais, patrimônio e contratação de serviços necessários à consecução 
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dos objetivos da Instituição. Atua coordenando as ações desenvolvidas pelas suas subgerências 

e coordenações, definindo prioridades e controlando o andamento dos processos.

A Gerência Administrativa desenvolve suas atividades obedecendo a normas e 

legislações vigentes. Busca constantemente se adaptar a novas técnicas e tecnologias visando a 

melhoria contínua de suas atividades para um bom atendimento aos clientes internos e 

externos.

9.14.1 Principais atividades desenvolvidas pela GAD

1. Realização de compras de materiais permanentes e de consumo diversos e contratação 

de serviços, através de dispensas de licitação; 

2. Realização de compras de materiais permanentes e de consumo diversos e contratação 

de serviços, através de licitações nas modalidades: Convite, Tomada de Preços, 

Concorrência, Leilão e Pregão Presencial;

3. Padronização e melhoria das especificações dos materiais de consumo e permanente;

4. Melhoria do arranjo físico e Layout do almoxarifado e depósito de materiais;

5. Realização de compras para os projetos de pesquisa e de extensão da Instituição;

6. Realização de compras para os projetos financiados com recursos externos;

7. Disponibilização de editais de licitações no site da UESB;

8. Levantamento anual dos bens patrimoniais nos três campi, incluindo avaliação 

patrimonial, com o devido controle (termo de responsabilidade);

9. Manutenção adequada dos estoques, acompanhando o controle dos materiais e 

providenciando a reposição dos estoques necessários às atividades acadêmicas e 

administrativas;

9.14.2 Materiais e Patrimônio

A Subgerência de Materiais e Patrimônio desenvolve atividades vinculadas a 

recebimento, conferência, registro e controle dos produtos adquiridos, liberação de notas 

fiscais ao setor financeiro, liberação de materiais permanentes e de consumo, para todos os 

setores da Instituição.

9.14.3 Compras e Suprimentos

A Subgerência de Compras e Suprimentos tem uma ligação direta com todos os setores 

da Instituição, sendo a responsável pela aquisição de materiais de consumo e permanente, 

bem como a contratação de prestação de serviços de Pessoa Jurídica. Crucial ao 

desenvolvimento das atividades finalísticas da UESB, trabalha com base nas leis e normas 

vigentes, de forma a viabilizar a realização dos projetos e programas institucionais, em perfeita 

compatibilização com os prazos e recursos disponíveis. 
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GRÁFICO 25. COMPARATIVO VALORES CONTRATADOS:
LICITAÇÃO X DISPENSA DE LICITAÇÃO

TABELA 60. RESUMO DO EXERCÍCIO 2009

A Subgerência de Materiais e Patrimônio apresentou as movimentações financeiras 

para Material de Consumo do exercício 2009 com os seguintes valores:

Diante do apresentado, pode-se entender que houve queda no montante dos materiais 

estocados do final do exercício 2008 para o final do exercício 2009, passando do valor de R$ 

775.070,81 para R$ 673.299,09, concluindo-se que houve otimização nas entregas dos 

materiais aos setores solicitantes e diminuição do volume de materiais em estoque. 
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Movimentação 
Mensal 

Saldo 
anterior 

Entrada Saída Saldo atual 

Janeiro   775.070,81                -  100.931,27  674.139,54 

Fevereiro  674.139,54                -  152.737,27  521.402,27 

Março  521.402,27  85.928,42  87.432,04  519.898,65 

Abril  519.898,65  91.790,96  44.792,47  566.897,14 

Maio  566.897,14  60.388,51  150.643,02  476.642,63 

Junho  476.642,63  85.743,23  72.223,39  490.162,47 

Julho  490.162,47  156.081,08  114.588,27  531.655,28 

Agosto  531.655,28  231.778,50  126.057,51  637.376,27 

Setembro  637.376,27  214.275,44  186.222,71  665.429,00 

Outubro  665.429,00  281.194,87  211.626,22  734.997,65 

Novembro  734.997,65  246.878,79  444.351,81  547.049,83 

Dezembro  547.049,83  574.515,32  438.740,86  673.299,09 

 

 
COMPARATIVO VALORES CONTRATADOS:  

LICITAÇÃO X DISPENSA DE LICITAÇÃO

30,6%

69,4%

DISPENSA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÕES
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