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10. OBRAS

10.1 AOP

A Assessoria de Obras e Projetos – AOP, localizada no campus de Vitória da 

Conquista, tem a função de desenvolver projetos de futuras construções, cadastrar 

obras já existentes, elaborar projetos de reforma dos diversos setores, acompanhar e 

fiscalizar as obras em execução, bem como acompanhar contratos e revisar projetos 

próprios e realizados pela Superintendência de Construções Administrativas da Bahia – 

SUCAB.

A AOP tem como finalidade auxiliar tecnicamente a Reitoria e acompanhar as 

ações compatíveis do setor nos três Campi, propor projetos e adequar propostas 

induzidas e espontâneas, a partir do pleito e proposições da comunidade, com o 

objetivo de melhorar a infra-estrutura da Universidade. 

A Assessoria de Obras e Projetos conclui suas atividades em 2009 com cerca de 

vinte e quatro projetos desenvolvidos nos três campi atendendo não só a solicitações da 

Reitoria, como também da comunidade.
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10.1.1 Campus de Vitória da Conquista
Construção do módulo de salas de aulas: Área construída de 919,20 m², 
iniciada em fevereiro de 2008 e conclusão prevista para março de 2010.

Módulo de Engenharia Florestal: Área construída de 1.444,42 m², iniciada em 

janeiro de 2009 e ainda não concluída.

Câmara Fria: Área construída de 23,00 m², iniciada em janeiro de 2009 e ainda não 

concluída.

Reforma do Laboratório de Sementes: Área construída de 72,65 m², iniciada em 

janeiro de 2009 e ainda não concluída.

Reforma do Laboratório de Melhoramento de Produção Vegetal: Área construída 

de 56,98 m², iniciada em janeiro de 2009 e concluída em junho de 2009.

Pintura das paredes internas e externas das salas de aula: Pintura destinada a 

diversas salas de aulas da Instituição, com início em fevereiro de 2009 e conclusão em 

junho de 2009.
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Elaboração de Projeto Executivo Módulo de Lingüística: Atividade iniciada em 

agosto de 2009 e concluída em outubro de 2009, com uma área construída de 938,51 

m².
Reabilitação das vias de acesso: Obra iniciada em maio de 2009 e ainda não  
concluída.
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Construção da 2ª Etapa da Residência Universitária: Obra iniciada em março de 
2009 e ainda não concluída, com uma área de 279,45 m².

Reforma do Museu Regional: Obra iniciada em outubro de 2009 e concluída em 
novembro de 2009, com uma área construída de 497,63 m².

Construção dos Quiosques: Obra iniciada em fevereiro de 2009 e concluída em 

setembro de 2009, com uma área total construída de 179,36 m² (compreendendo um 

número de quatro quiosques).
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Reforma do Estábulo de Caprinos: Iniciada em março de 2009 e concluída em abril 

de 2009, compreendendo uma área de 154,60 m².

Reforma da Guarita principal: Iniciada em dezembro de 2008 e concluída em 

fevereiro de 2009, com uma área construída de 25,31 m².

Construção da Fábrica de Doces e Biscoitos: Obra iniciada em agosto de 2009 e 

ainda não concluída. Área construída de 407,20 m².
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Surte: Obra iniciada em janeiro de 2009 e concluída em março de 2009, com 
uma área construída de 717,68 m².

10.2 Campus de Itapetinga

Módulo de Engenharia Ambiental: Obra com área total construída de 1.279,86 
m², iniciada em dezembro de 2008 e concluída em junho de 2009.
Centro de Pesquisa em Química: Obra com área total construída de 399,00 m², 
iniciada em julho de 2008 e concluída em março de 2009.
Construção II Etapa Módulo Engenharia Ambiental: Obra com área total 
construída de 1.279,86 m², iniciada em setembro de 2009 e ainda não concluída.
Conclusão do Módulo CEDETEC: Obra com uma área construída de 890 m², 
iniciada em setembro de 2009 e ainda não concluída.
Pintura dos módulos de salas de aulas: Pintura destinada aos módulos de sala 
de aula, iniciada em fevereiro de 2009, com conclusão prevista para janeiro de 
2010.
Reabilitação das vias de acesso: Obra iniciada em maio de 2009 e ainda não 
concluída.
7- Módulo de Educação e Gabinetes de Professores: Obra iniciada em 
novembro de 2009, com previsão de conclusão em abril de 2010. Área total da 
obra: 754,70 m².

10.3 Campus de Jequié

Construção do Módulo de Salas de Aula: Obra com uma área construída 
1.838,40 m², iniciada em fevereiro de 2008 e conclusão desta etapa prevista para 
março de 2010. 
Construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Software: Obra 
iniciada em agosto de 2009, ainda não concluída. Área total construída de 517,93 
m².
Construção da Sala de Esterilização de Odontologia: Obra iniciada em 
fevereiro de 2009 e ainda não concluída. Área construída, até o momento, de 37,99 
m², devido rescisão do contrato com a empresa responsável pela obra.
Reabilitação das vias de acesso: Obra iniciada em maio de 2009 e ainda não 
concluída. 
Construção da I etapa do Restaurante Universitário: Obra iniciada em julho de 
2009, ainda não concluída. Área construída de 499,44 m².
Reforma da Parte Elétrica do Ginásio de Esportes – Encontra-se em processo de 
assinatura de contrato e não foi emitida ordem de serviços.
Reforma dos Departamentos e Colegiados do Módulo Acadêmico: Obra 
iniciada  em novembro de 2009 e ainda não concluída.
Construção da I Etapa do Módulo de Saúde: Obra iniciada em novembro de 
2009 e ainda não concluída. Área total a ser construída de 3.310,30 m².
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