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12. PRÓ-REITORIA DE RECURSOS 

HUMANOS

Os ú l t imos  anos  são  

carac ter izados por  in tensas  

mudanças  v i venc iadas  pe la  

humanidade. A tecnologia evoluiu 

consideravelmente. Os métodos, 

processos e técnicas de gestão 

traduzem-se em uma outra realidade 

para as organizações. O mundo 

globalizado impõe uma nova 

dinâmica às sociedades, industrializadas ou não. A velocidade e a intensidade dessas 

mudanças modificam as culturas regionais e pulverizam velhos paradigmas tradicionais. 

Tudo, rapidamente, vira passado. Nesse sentido, a busca pela qualificação profissional 

dos servidores da UESB, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais, 

tem sido fator determinante, de modo que a Pró-Reitoria de Administração e Recursos 

Humanos – PRARH e a Gerência de Recursos Humanos – GRH desenvolvem dois 

Programas cujo objetivo principal é possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos 

servidores e, conseqüentemente, o desenvolvimento profissional. 

12.1 Programa Encontros com a Vida

Desenvolvido pela Pró-Reitoria de Administração e de Recursos Humanos e Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Engloba diversas ações e tem como 

missão trazer saúde e bem-estar para os servidores da UESB, a fim de que eles possam 

exercer o trabalho com mais qualidade. As atividades do Programa incluem o diagnóstico 

dos problemas de saúde do servidor, um conjunto de ações para promoção de medidas de 

controle, bem como a realização de oficinas, palestras, seminários, encontros e outras 

atividades que mostram as inúmeras possibilidades de viver os prazeres que a 2ª, 3ª e 4ª 

etapas da vida podem proporcionar.

Quadro 55. Atividades desenvolvidas em 2007
EVENTO/CURSO 

Sensibilização 

Seminário: Encontros com a Vida 

Curso: Inclusão Digital 

Palestra: Estatuto do Idoso 
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•  As ações do Programa Encontros com a Vida visam ainda: despertar o interesse pela 

arte e cultura, possibilitar a descoberta de dons e valores artísticos, oferecer 

alternativas de terapias ocupacionais, bem como proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida da comunidade acadêmica. 

12.2 Programa de treinamento e desenvolvimento dos servidores da uesb 2007/2008

Com o intuito de colaborar para o desenvolvimento dos recursos humanos da 

Instituição e alinhar as necessidades de treinamento dos servidores com as metas da 

UESB, este Programa realiza eventos que propiciam a reflexão, a interação, o 

conhecimento de novas técnicas e a sua aplicação às rotinas de trabalho.

Quadro 56. Eventos Internos oferecidos em 2007

Quadro 57. Eventos externos

EVENTO/CURSO 

Seminário: Gestão de Pessoas: a importância do autoconhecimento 

Oficina UESB: gerenciando equipes e otimizando resultados 

Curso: Corel Draw 

Curso: Licitação e Ética no Serviço Público 

Curso: Qualicompras II 

 

EVENTO 

III ENECULT  

44ª Reunião anual da SBZ  

3º Cong. Nacional de Educ. e Tecnologia  

COMUT - Sistema Nacional de Reprodução de Artigos e Teses 

XXIV Simpósio Nacional de História 

Curso Prático e Atualizado de Auditoria Governamental  

I Seminário em Políticas, Conhecimento e Desenvolvimento 

III Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual  

Qualicompras II  

Curso Téc. Apresentação e Oratória 

V Cong. Latino-Americano de Programação Neurolingüística 

EnANPAD 2007 

Expomanagement 

Curso Atualização em Gestão e Avaliação de Programas Sociais 
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12.3 Eventos Comemorativos

üDia das mães;

üConfraternização Junina;

üDia dos pais;

üDia do estagiário.

12.4 Programa de Estágio

O Estágio é uma etapa no processo de aprendizagem, uma possibilidade de 

aprimoramento da formação do estudante. Desse modo, e alinhado com sua missão e 

valores, a UESB oferece o Programa de Estágio e investe na preparação de talentos. O 

Estágio é uma oportunidade em que os aprendizes de hoje passam a proficientes de 

sucesso amanhã. São objetivos do estágio:

üPromover a capacitação profissional;

üIntegrar o jovem no mercado de trabalho;

üPropiciar o desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências individuais;

üDesenvolver a responsabilidade e comprometimento do jovem com a sua carreira;

üProporcionar oportunidade de aprimoramento tecnológico.

Podem concorrer à vaga de estagiário da UESB estudantes de Escolas Públicas 

(Ensino Médio) e dos Cursos dos três campi da Instituição. 

12.5 Principais atividades realizadas em 2007:

üII Encontro de Estagiários da UESB realizado nos três campi – Agosto/2007;

üSeleção Pública para estagiários de nível superior para o Projeto Pedagógico da 

Creche Bem-Querer – Campus de Vitória da Conquista, com um total de 08 inscritos, 

alunos do Curso de Pedagogia da UESB - I Etapa: Prova Escrita – 03/09/2007 e II 

Etapa: Entrevista – 04 e 05/09/2007;

üSeleção Pública destinada à formação de cadastro de reserva de Estagiários de Níveis 

Médio e Superior, com um total de 1.034 inscritos, alunos de Escolas Públicas de 

Ensino Médio e dos Cursos da UESB nos três campi - I Etapa: Prova de Português e 

Redação – 07/10/2007 - II Etapa: Prova de Digitação – 21/10/2007.
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12.6 Pós-Graduação

O crescimento da UESB está diretamente relacionado com o desenvolvimento 

profissional de seus servidores. Essa convicção faz com que a Instituição ofereça 

oportunidades de crescimento a todos os seus servidores. Para consolidar esse objetivo e 

elevar o número de Especialistas, Mestres e Doutores, a UESB estabeleceu parcerias 

com Instituições de ensino, pesquisa e difusão tecnológica para o oferecimento de 

Programas de Pós-Graduação.  

Quadro 58. Programas de Pós-Graduação

Além desses Programas, outros servidores foram contemplados com a 

concessão de bolsas de pós-graduação Stricto sensu.

Paralelamente, a PRARH encaminhou ao Departamento de Ciências Sociais e 

Aplicadas – DCSA proposta de implantação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Gestão Pública para os servidores técnico-administrativos da UESB, cujo objetivo é 

promover a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades gerenciais que 

facilitem a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela UESB.

CURSO CONVÊNIO QTD. 

MINTER - Mestrado Interinstitucional 

em Ciências Sociais 

Pont. Universidade Católica de São 

Paulo, PUC-SP/UESB 
05 

Mestrado em Políticas Públicas e 

Desen. Regional – Salvador – BA 
Univ. Estaduais da Bahia e SEC- BA 02 

 

CURSO INSTITUIÇÃO QTD. 

Mestrado em Ciências e Tecnologia 

de Alimentos 
Universidade Federal de Viçosa – MG 01 

Mestrado em Educação Univ. Regional de Blumenau - SC 01 

Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 01 

Doutorado em C. da Computação Univ. Fed. Pernambuco - UFPE 01 

Doutorado em Nuevas Tendências 

em Direccion de Empresas 
Universidade de Salamanca – Espanha 01 

Mestrado em Lingüística  Universidade Federal de Pernambuco 01 

Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente 
Universidade Estadual de Santa Cruz 01 

Doutorado em Geografia Universidade Federal de Sergipe 01 
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12.7 Creche

As Creches da UESB surgiram a partir da demanda da comunidade universitária e 

recebem filhos de alunos, funcionários e professores. Atendendo a metas institucionais e 

funcionando como um centro de pesquisa voltado para crianças de 0 a 5 anos, o programa 

é importante porque possibilita a formação profissional e acadêmica de estudantes de 

graduação da UESB. Além disso, fundamenta-se nos princípios metodológicos e 

filosóficos da formação do educador-pesquisador por meio da ação-reflexão-ação. Essa 

ação é mediada pela compreensão do processo histórico da Educação infantil no Brasil e 

pelo fomento à reflexão teórico-prática do fazer pedagógico, com base na concepção 

sócio-histórica-interacionista.

Creche Casinha do Sol - Campus de Jequié - atua em parceria com os 

Departamentos de Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Humanas e Letras. O projeto 

abrange os cursos de Pedagogia, Educação Física, Formação em séries iniciais e 

Educação Infantil. Atualmente, a Creche atende a cerca de 40 crianças no Berçário, 

Infâncias I, II e III. 

Creche Bem-Querer - Campus de Vitória da Conquista - atua em parceria com o 

Colegiado de Pedagogia. Atualmente, a Creche atende a cerca de 50 crianças no 

Berçário, Infâncias I, II e III.

As conquistas das creches têm sido lentas e cheias de obstáculos, mas 

gradualmente vêm-se estabelecendo num processo dinâmico que requer persistência e 

trabalho em equipe. Foi vencendo desafios e traçando outros para o futuro que a PRARH 

conseguiu realizar uma Seleção Pública para estagiários de nível superior para o Projeto 

Pedagógico da Creche Bem-Querer – Campus de Vitória da Conquista - que hoje atua 

com duas estagiárias do Curso de Pedagogia.

12.8 Núcleo de Saúde e Bem-estar - NUSBE

O NUSBE é um projeto desenvolvido pela PRARH/GRH e visa à aplicação de 

programas integrados a saúde e bem-estar dos servidores, buscando implementar em 

suas áreas específicas o perfil de assistência que a UESB requer. Integram o Núcleo os 

seguintes programas:

Assistência Social – presta serviços voltados ao bem-estar social, promovendo 

o processo de inclusão e integração da comunidade acadêmica aos seus ambientes;

Enfermagem – desenvolve ações integradas á saúde, proporcionando à 

comunidade universitária atendimentos específicos da área, como: educação preventiva, 

atendimento curativo, encaminhamentos de urgência e outras intercorrências afins;

Odontologia – favorece a assistência odontológica ambulatorial aos servidores 

da UESB e atendimento odontológico de urgência a toda a comunidade universitária;
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Psicologia – promove, mediante psicoterapia, motivação para o 

autodesenvolvimento que poderá ser percebido tanto nos relacionamentos interpessoais 

quanto na saúde mental dos trabalhadores da UESB.

12.9  Quadro de Pessoal

Em 2005, esta Universidade promoveu Concurso Público para suprimento de 144 

vagas, mas não houve aprovados em número suficiente para o provimento. Além disso, 

desde 1998, quando ocorreu o Concurso Público que antecedeu este último, ocorreram 

inúmeras exonerações, falecimentos, aposentadorias e, com isso, foram afastados mais de 

100 técnicos concursados, sem a devida reposição. 

Acrescenta-se, ainda, a expansão da UESB ao longo destes dez anos, com a 

criação de diversos cursos novos, inclusive de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, a 

ampliação do número de laboratórios (atualmente somam mais de 150 unidades), e a 

implementação de diversos programas e projetos.

Quadro 59. Quadro Atual de pessoal

Para ampliação do quadro de pessoal, foram desencadeadas algumas ações, 

dentre elas, destacam-se:

üAnálise do quadro permanente e encaminhamento ao Governo do Estado de Proposta 

de ampliação para 150 cargos permanentes de servidores técnico-administrativos em 

2008;

üProposta de contratação de 120 funcionários Redas, técnicos especializados em 

diversas áreas, até que seja autorizada a realização de Concurso Público para 

provimento de cargos efetivos;

üAutorização para realizar Concurso Público nos campi de Jequié e Itapetinga para 

provimento das vagas previstas no Edital nº 089/2004 e não-preenchidas, bem como 

das remanescentes;

VÍNCULO TOTAL 

Efetivos 406 

À disposição 26 

Redas 58 

Livre-nomeados 60 

Estagiários 222 

Prestadores de Serviço 270 

TOTAL   1.042 
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Realização de Seleção de pessoal em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, 

nos três campi da UESB, para atuar nas áreas de Comunicação e Audiovisual.

12.10 POPULUS 

O POPULUS é um Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos que está 

sendo desenvolvido pela Unidade de informática e alimentado pelas Coordenações da 

Assessoria Técnica de Recursos Humanos - ASTEC. O objetivo é informatizar os 

prontuários de todos os servidores ativos e inativos da UESB e permitir a automatização 

da maioria das atividades da ASTEC-RH, proporcionando agilidade na prestação de 

informações funcionais tanto para os servidores da Instituição como para outros setores 

que solicitam informações à ASTEC, como Reitoria, Procuradoria Jurídica, PROGRAD, 

Departamentos, TCE etc.

Para implantação do POPULUS, foram desencadeadas algumas ações, dentre elas, 

destacam-se:

üContratação de 04 estagiários para levantamento das informações nos prontuários dos 

servidores para alimentação do Sistema.

12.11 Recadastramento dos Servidores da Uesb

Em atendimento ao Decreto 10.398, de 10 de julho de 2007, ao Edital de 

Convocação para Recadastramento dos Servidores Públicos e à Instrução nº 007, de 04 

de setembro de 2007, a Assessoria Técnica de Recursos Humanos ASTEC-RH realizou, 

no período de 1/10/2007 a 30/10/2007, nos três campi da UESB, o Recadastramento dos 

Servidores da Instituição, cujo objetivo é dar apoio e implementar as condições que 

possibilitem a completa atualização dos dados cadastrais dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas.

12.12 Validação do Quadro de Pessoal

Em atendimento à Instrução nº 008 de 06 de setembro de 2007 da Secretaria de 

Administração do Estado da Bahia - SAEB, a Assessoria Técnica de Recursos Humanos 

ASTEC-RH realizou, de setembro a dezembro de 2007, nos três campi da UESB, os 

procedimentos para validação do Quadro de Pessoal dos servidores, cujo objetivo é 

disciplinar e uniformizar os procedimentos a serem observados para validação do Quadro 

de pessoal dos servidores e empregados públicos ativos da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo Estadual.
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12.13 Migração de Contas para o Banco do Brasil

Conforme contrato firmado entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil, todos 

os servidores do Estado receberão seus salários pelo Banco do Brasil. Desse modo, a 

Assessoria Técnica de Recursos Humanos ASTEC-RH realizou, em outubro e novembro 

de 2007, nos três campi da UESB, os procedimentos para a transição das contas dos 

servidores da UESB, para que a transição ocorresse de maneira ágil e sem maiores 

transtornos.

12.14 Gerência Administrativa/2007

A Gerência Administrativa está diretamente ligada à Pró-Reitoria de 

Administração e Recursos Humanos PRARH, e é responsável pelas áreas de Compras e 

Suprimentos, Materiais e Patrimônio.

Tem como atribuição básica gerir as atividades da área de compras, licitações, 

materiais e patrimônio, coordenando as ações desenvolvidas pelas suas subgerências e 

coordenações, definindo prioridades e controlando o andamento dos processos.

A Gerência Administrativa atua obedecendo a normas e legislações vigentes que 

existem e fazem parte da melhoria do processo. 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.

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

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

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

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

providenciando a reposição dos estoques necessários às atividades acadêmicas e 

administrativas;
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12.15.1 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, liberação de materiais permanentes e de consumo, para todos os setores da 

Instituição.

12.15.2 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.

Quadro 60. Aquisição de Material Permanente 2007 

Quadro 61. Dispensa de Licitação - 2007

CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO  VALOR  

Móveis        165.328,54 

Máquinas/Equipamentos        774.635,86 

Veículos         23.868.00  

Semoventes           9.800.00  

Outros Bens Móveis           7.728,00 

Sist. Proc. Dados (Equip)        924.285,44 

Bens de Terceiros        316.539,15 

TOTAL        2.222.184,99 

 

Nº DISPENSA VALOR 

566 1.360.461,86 
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12.16 Prefeitura de Campus – PCU 
 

A Prefeitura do Campus de Vitória da Conquista foi instalada em fevereiro de 

1998, está diretamente vinculada à Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos - 

PRARH e têm na sua composição as Subgerências de Serviços Gerais (SERGE), de 

Transporte (ST), Setor de Comunicação e Telefonia (SCT), Protocolo Geral e Setor de 

Vigilância.

A Prefeitura de Campus é um órgão executivo setorial da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia e tem por finalidade deliberar em matéria administrativa e 

acadêmica da política do Campus de Vitória da Conquista, tendo como principais 

atividades:

•Execução e fiscalização das atividades relacionadas com serviços de Transportes, 

Telefonia, Protocolo, Limpeza e Zeladoria, Vigilância Patrimonial Humana e Eletrônica;

•Execução e fiscalização no âmbito de sua competência, sobre planos de expansão e 

desenvolvimento da Universidade em conformidade com a política geral do Campus;

•Promoção da conservação, adaptação, pequenos reparos e reformas de bens móveis 

e imóveis do Campus, sob a supervisão da Assessoria de Obras e Projetos;

•Coordenação da ocupação das salas de aula, auditórios e outras dependências na 

Instituição, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação;

•Análise, opinião e administração do plano anual de ensino e extensão da UESB no que 

diz respeito às questões administrativas e financeira, relacionadas ao Campus;

•Acompanhamento da execução do orçamento do Campus de acordo com as diretrizes 

emanadas dos órgãos competentes.

12.16.1 Ações Implementadas

•Contratação, através da Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos e da 

Gerência Administrativa, de empresa especializada nas áreas de Vigilância e 

Segurança Patrimonial Humana (Empresa Centaurus de Vigilância e Segurança 

Patrimonial) e de Limpeza e Conservação na área de Serviços Gerais (Empresa 

Singular de Conservação e Limpeza);

•Gerenciamento, juntamente com a Pró-Reitoria de Administração e Recursos 

Humanos, do Contrato nº. 011/05 referente à contratação da empresa TicktCar, 

responsável pelo controle do abastecimento a diesel e gasolina dos veículos desta 

Instituição;

•Gerenciamento do Contrato nº. 010/04 referente à contratação da empresa Divisórias 

VidroBox Ltda, tendo como objeto o fornecimento de grades de ferro;

•Contratação, através da Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos e da 
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Gerência Administrativa e da Gerência Administrativa - GAD da Empresa Consbratec 

Ltda., especializada na confecção e instalação de divisórias, persianas, bancadas de 

divisória e forro em PVC;

•Providências constantes na recuperação da pavimentação asfáltica das vias internas 

do Campus;

•Aquisição, juntamente com a PRARH de fardamento para os servidores que atuam na 

área de Segurança Patrimonial (Agentes de Portaria) e Motorista nos três Campi;

•Apoio na infra-estrutura em todos os eventos realizados no Campus, dentre os quais: 

concurso vestibular, seleção de estágio, festival de música, COMPEX, festa dos 

Servidores, seminários e palestras, etc;

•Serviços de pintura e reforma estrutural em diversos espaços físicos no Campus, 

Órgãos de Cessão de Uso e Associações conveniadas com esta Instituição, através da 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários;

•Contratação via Processo Licitatório, na modalidade Carta Convite (Convite 024/04), 

de empresa especializada em impermeabilização com “manta asfáltica” objetivando a 

correção de fissuras e vazamentos no Módulo de Laboratórios Amélia Barreto e outras 

áreas físicas internas e externas dos três Campi;

•Serviços diversos em infra-estrutura nos Módulos de Laboratórios ligados à área de 

Ciências Agrárias, como: Laboratório de Fitopatologia, Laboratório de Nematologia, 

Laboratório de Entomologia, Laboratório de Física do Solo, Reprodução de Caprinos, 

Laboratório de Classificação de Café, etc.;

•Otimização de vários espaços físicos no Campus, como: Colegiados, Departamentos, 

Setores Administrativos e Laboratórios através da confecção e instalação de 

divisórias, bancadas e persianas;

•Construção de redutores de velocidade, passarelas e rampas de acesso para os 

Portadores de Necessidades Especiais;

•Supervisão, através da Subgerência de Serviços Gerais, dos serviços na rede elétrica 

de alta e média tensão do Campus, de acordo com o Projeto apresentado pela 

Empresa Power Engenharia Ltda;

•Solicitação junto à PRARH e GAD para aquisição de Bancos de Capacitores, 

fundamentais para instalação do Programa de Eficiência Energética, implicando 

diretamente na redução do consumo de energia elétrica e nos custos financeiros junto 

á COELBA;

•Solicitação para aquisição de Chaves Fusíveis de 15KV, Pára-Raios e Cabos para 

Aterramento na rede elétrica de alta e média tensão do Campus, propiciando com isso 

o início da 1ª. Fase de execução do Projeto da Empresa Power Engenharia Ltda;

•Solicitação para compra de Materiais de Consumo Elétricos (sensores de presença, 

lâmpadas compactas (econômicas), fios e cabos necessários para execução de 

reparos e readequação dos Quadros de Distribuição dos diversos setores e módulos 

do Campus, iniciando a 2ª. Fase do Projeto da Empresa Power Engenharia; 
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•Manutenção constante, através da Subgerência de Serviços Gerais, nas redes de 

energia elétrica (alta, média e baixa), hidráulica e esgoto das áreas internas e externas 

do Campus; 

•Implantação do Projeto apresentado pela Empresa Hidros Ltda, tendo como objetivo a 

Implantação da Estação de Tratamento de Água, referente ás três primeiras etapas do 

Projeto: cadastramento de toda a rede hidráulica do Campus, instalação dos 

hidrômetros de medição e monitoramento do consumo mensal real de água durante 

noventa dias;

•Montagem, através da SERGE, de uma Mini-Estação de Tratamento de Água para 

demonstração de como será realizado o processo de coleta, tratamento e distribuição 

da água captada dos Poços Artesianos a ser utilizada nas unidades do Campus de 

Vitória da Conquista;

•Apresentação para a PRARH do Projeto da Estação de Tratamento definitivo, incluindo 

estimativa de consumo de água, equipamentos, materiais hidráulico, elétrico e de 

construção necessários, bem como do custo financeiro total da referida Estação;

•Gerenciamento junto a Subgerência de Transportes na manutenção constante da frota 

de veículos da Instituição;

•Regularização da documentação da frota de veículos dos três Campi referente ao ano 

de 2006;

•Acompanhamento sistêmico ao Protocolo Geral, buscando a manutenção normal o 

fluxo dos documentos da Instituição;

•Sinalização interna e externa de diversos Setores/Unidades e vias urbanas deste 

Campus;

•Readequação da rede hidráulica nos diversos módulos de competência desta 

Prefeitura e da SERGE;

•Apoio sistemático à Assessoria de Obras e Projetos nas reformas e reparos dos 

Órgãos de Cessão pertencentes à Instituição, como: Núcleo de Praticas Jurídicas, 

Museu Padre Palmeira, Empresas Juniores, Museu Regional e Anexo;

•Política interna de controle de gastos e racionalização de recursos em suas 

Subgerências, em consonância com o Plano de Aplicação de Recursos da Instituição;

•Mudança no roteiro dos ônibus coletivos que percorrem o Campus, com autorização do 

SIMTRANS e das empresas Serrana e Vitória (em andamento);

•Relocação da rede de telefonia aérea para subterrânea nos Módulos de Laboratórios 

do Curso de Ciências Agronômicas, Gerência Financeira, Módulo Administrativo, 

Módulo da Prefeitura do Campus, Módulos 1 e 2;

•Aquisição, juntamente com o Setor de Comunicação e Telefonia, de Placas de Ramais 

para os três Campi, propiciando a ampliação dos ramais existentes;

•Instalação de um Mini-PABX  no Núcleo de Praticas Jurídicas(em andamento);

•Apresentação por parte do Setor de Comunicação e Telefonia, juntamente com as 

empresas Unitel Telecomunicações, Telemar e Embratel do Projeto para ampliação 
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e/ou aquisição de uma nova Central Telefônica para o Campus, comendo estimativas 

de custos, novos Softwares e ampliação real do número de ramais do Campus (em 

andamento);

•Apresentação para Pró-Reitoria de Administração dos dados, incluindo  levantamento 

com seus respectivos orçamentos, do quantitativo de Sensores Eletrônicos de Infra 

vermelho  a serem implantados em todos os Módulos e Unidades deste Campus, por 

empresa especializada em monitoramento eletrônico á distancia;

• Levantamento por parte de empresas especializadas em Vigilância Patrimonial 

Eletrônica do quantitativo, modelo, especificações técnicas e custo financeiro dos 

Sistema de CFTV (Câmeras Eletrônicas) a serem instaladas em pontos estratégicos 

deste Campus (em andamento); 

•Construção de fossas cépticas no Módulo Amélia Barreto, Restaurante Universitário e 

Módulo Acadêmico;

•Instalação da Rede Elétrica e conclusão da infra-estrutura final para a Residência 

Universitária;

•Reforma no telhado dos Módulos de Laboratórios dos cursos de Ciências Agrárias;

•Instalação de murais internos e externos para avisos no Módulo Acadêmico, Módulo 1, 

2 e Antônio Luiz;

•Manutenção geral nas portas, janelas de esquadrias de alumínio em diversos setores 

deste Campus.

 

12.17 Protocolo Geral 

O Setor de Protocolo Geral tem como responsabilidade principal a execução de 

atividades referentes aos serviços de encaminhamentos de documentos e/ou 

correspondências, atendendo a todos os setores da UESB sejam eles acadêmicos ou 

administrativos. Ao seu encargo ficam determinadas as seguintes ações:

12.17.1 Ações Implementadas

•Controle e encaminhamento de documentos pelo sistema de protocolo;

•Atendimento ao público, pessoalmente e via telefone;

•Entrega de documentos nos setores da UESB e órgãos externos;

•Transmissão, recebimento e encaminhamento de fax;

•Recebimento, postagem e coleta de correspondências nos correios;

•Análise do Contrato com a prestadora de serviços na área de comunicação (Correios);

•Envio e acompanhamento de malotes para os Campi de Jequié e Itapetinga;

•Recebimento de malotes vindos dos Campi de Jequié e Itapetinga e encaminhamento 

dos referidos documentos; e

•Manter controle de entrada e saída de qualquer tipo de documento que tramite pelo 

setor, com arquivamento do protocolo de saída.
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Anualmente, são realizadas, aproximadamente, 500 transmissões de fax entre 

locais e interurbanas. E serão gastos, aproximadamente, R$ 56.408,86 com envio de 

correspondências este ano.

12.18 Subgerência de Serviços Gerais

A Subgerência de Serviços gerais de Vitória da Conquista foi instalada em 

fevereiro de 1998, e tem na sua composição a Coordenação de Eletricidade, o Setor de 

Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Setor de Limpeza e Zeladoria, Setor 

Hidráulico e de Setor de Carpintaria.

A Subgerência de Serviços Gerais tem como objetivo coordenar e acompanhar as 

atividades de limpeza e zeladoria, serviços gerais, manutenção na área elétrica, de 

máquinas e equipamentos, dentre outros, dando todo o suporte necessário ao 

desenvolvimento das atividades meio e fim desta Instituição.

Participa direta e indiretamente de todos os eventos administrativos e acadêmicos 

promovidos pela Instituição, sejam eles internos e externos. A equipe envolvida é 

composta por pessoal de apoio do quadro permanente, terceirizado e contratado.

12.19 Subgerência de Transportes

A Subgerência de Transportes está diretamente vinculada à Prefeitura do Campus 

- PCU e têm na sua composição a Coordenação de Manutenção de Veículos.

A Subgerência de Transportes tem como atribuição principal a gestão da frota de 

veículos da UESB. 

Participa direta e indiretamente de todos os eventos administrativos e acadêmicos 

promovidos pela Instituição, sejam eles internos e externos. A equipe envolvida é 

composta por pessoal do quadro permanente, contratado e REDAS.

12.19.1 Frota de Veículos da Uesb

Quadro 62. Veículos do Campus de Vitória da Conquista

Quadro 63. Empenhos realizados em Jequié - 2007
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VEÍCULO PLACA ANO 

ASTRA JQU 9025  2005 

Ônibus  JPZ 5026 2004 

F – 4000 JKZ 5919 1998 

 

Empenho por carta convite  30 

Empenhos por dispensa de licitação  716 
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12.20 Dicap

12.20.1 Atribuições do Setor

Planejamento, acompanhamento, orientação, execução e controle das atividades 

do campo agropecuário, ligados à fitotecnia, zootecnia, engenharia agrícola e solos, 

dentre outras, com objetivos ligados aos segmentos do ensino, pesquisa e extensão.

12.20.2 Atividades Desenvolvidas no ano de 2007

•Limpeza e preparação de áreas para aulas práticas do curso de Agronomia;

•Coordenação do Viveiro Florestal da UESB;

•Reforma de pontos críticos da cerca do campus da UESB;

•Implantação de 3 cultivos experimentais de Mamona;

•Implantação de 6 experimento em Olericultura;

•Manutenção de 2 experimento de Citrus;

•Implantação de 2 experimento de Maracujá

•Limpeza e condução de experimento com 11.000 plantas de Café (fase juvenil);

•Recuperação de área de Café com baixa produtividade (Recepa de 5.000 plantas);

•Limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Urucun;

•Implantação e condução de 6 experimentos de Mandioca, sendo 1 irrigado;

•Implantação e condução de 2 experimentos de Batata-doce;

•Manutenção de experimento Florestal com “Madeira Nova”;

•Condução de 7 experimentos com espécies florestais;

•Limpeza e manutenção de experimento florestal (arboreto);

•Limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Mandioca;

•Aproveitamento de resíduos animais e vegetais no processo de compostagem;

•Aproveitamento de resíduos vegetais na alimentação animal;

•Limpeza e manutenção de campo agrostológico (coleção de espécies forrageiras);

•Limpeza de espécies frutíferas;

•Implantação, manutenção de vários experimentos do curso de mestrado em Agronomia;

•Implantação de 2 experimentos de Pião Manso - Prof. Abel Rebouças,

•Aumento na produção de mudas e fornecimento ao Campus da UESB e comunidade;

•Redução de 80% da produção da horta e direcionamento da mesma à Creche Bem-

querer, Escolinha da UESB, Casa de Apoio  e trabalhadores do campo;

•Cirurgia e fistulação de 3 animais bovinos “ vacas “, para avaliação da digesta ruminal  e 

demonstração para aulas práticas; 

•Produção e comercialização de mel de abelhas;

•Orientação e apoio aos apicultores, convênio UESB/APIS;

•Experimentos constantes para congelamento de sêmen de caprinos, exames 

andrológico, orientações aos caprino/ovinocultores;
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•Manutenção e condução dos Muares “13 animais”, que servem para carroças, tração 

para implementos, montaria para os vigilantes e para os vaqueiros.

•Aquisição de concentrados, medicamentos, para suporte na época da seca, 

suplementando os rebanhos, bovinos, caprinos e ovinos; 

•Recuperação e manutenção dos tratores e implementos;

•Recuperação e manutenção da MOTO e do JEEP (mecânica,chaparia e pintura);

•Recuperação de alguns implementos agrícolas.

•Iniciação aos alunos da disciplina de Fitopatologia á implantação e condução de 

pequenas áreas, com o objetivo de avaliar a incidência de pragas e doenças em 

determinadas plantas.

12.21 Serviços Pestados à Comunidade Universitária

•Fornecimento de hortaliças semanalmente para a creche da UESB, Escolinha do Bem 

querer, Pastoral da Criança e Casa de Apóio (Maria do Carmo);

•Fornecimento de mel para a creche de acordo as solicitações;

•Atendimento de chamadas para retirada de abelhas, marimbondos e demais insetos 

nos  setores da UESB;

•Fornecimento de plantas para a ornamentação do campus da UESB;

•Serviço de molhação em plantas ornamentais e jardins do Campus;

•Controle fitossanitário em plantas ornamentais/ jardins;

•Realização de pequenos serviços de serralharia e mecânica para diversos setores, 

serviço de Borracharia  para  uso dos tratores, carroças, bicicletas e outros.

•Serviços de roçagem e transporte com trator na área “urbana” da UESB;

•Atendimento e liberação da pipa levando água para diversos servidores, moradores da 

Vila do Bem Querer e Santa Marta;
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