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As atividades desta assessoria no ano em curso se dividiu entre as seguintes etapas :

- conclusão e prosseguimento de algumas obras iniciadas no ano anterior,

- elaboração de projetos e construção de obras novas.

Os destaques, na nossa opinião, seja pelo valor financeiro da obra, seja pelo seu 

significado social ou  como patrimônio educacional da uesb são os seguintes :

Campus de Conquista 

2Conclusão do Restaurante Universitário: área construída = 745m .

A obra foi um bom aproveitamento de um projeto abandonado por administração 
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passada e hoje é destaque na paisagem do campus, além de se constituir num local agradável como 

restaurante.

O acabamento é simples porém atende às normas técnicas e da saúde pública.

A distribuição dos ambientes permite um funcionamento tido como muito bom na 

opinião dos que lá militam, com os trabalhos fluindo normalmente, apesar do grande movimento ali 

verificado (até 500 refeições por almoço), o que prova que a comunidade uesb o adotou com toda 

plenitude.

Significa a realização de uma antiga reinvidicação (não atendida por administrações 

passadas) dos estudantes e funcionários que, com uma comida balanceada de boa qualidade e baixo 

custo, resolveu seu problema de alimentação sem a necessidade de locomoção.

2Construção do Módulo de Medicina: área construída = 2.257,94m .

É uma antiga aspiração da comunidade conquistense que, por ser distante de qualquer 

cidade grande, se via impedida de mandar os filhos buscar este curso em outras paragens. Esta 

administração da uesb transformou este sonho em realidade.

O projeto foi dividido em 02 blocos distribuídos em 03 pavimentos : 

Bloco Administrativo: contem salas para direção do curso, sala para diretor, sala para 

reunião, sala para coordenação e gabinetes, além de sanitários localizados no pavimento superior.

Bloco Didático: ocupa os demais pavimentos da obra e possui 08 salas de tutoriais (já 

que o modelo clássico de sala de aula  para 40 ou 50 alunos não condiz com seu novo e 

revolucionário método de ensino), 02 consultórios, sala de vídeo, sala de reunião, 03  salas multiuso, 

almoxarifado de modelos, laboratório de informática, reprografia, sala de tutores, representante 

estudantil, sala para habilidades morfofuncionais, além de sanitários e circulações no pavimento 

intermediário.

Recepção, 02 salas para conferências, acervo, salas de estudos e sala de avaliação no 

pavimento inferior. 

Encontra-se em fase de pintura e acabamentos finais, estimando-se que 80% dos 

serviços já foram realizados e previsão de conclusão em dezembro de 2005.

2Conclusão da Reforma do Ginásio Coberto de Esportes: área construída = 961m

A obra constou de reforço geral na estrutura do telhado, pintura geral, reforma na 

entrada principal com adequação para acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, 
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pintura da quadra e reforma de portões de acesso e corrimãos de proteção.

2Fábrica de Ração: área construída = 205m

Obra concluída neste ano na área rural do campus.

2Novo Módulo de Salas de Aula: área construída = 1.920m

Obra em fase de implantação no campus com 02 pavimentos, projeto e fiscalização da 

SUCAB.

2Casa do Mel: área construída = 73,29m  cada unidade

Iniciada a construção de 04 unidades localizadas nos municípios de Boa Nova, Iguaí, 

Condeúba e Manoel Vitorino. Previsão de conclusão: dezembro de 2005.

Campus de Itapetinga :

2CEDETEC (Centro de Desenvolvimento de Tecnologias): área construída = 890m

Obra destinada à fabricação de alimentos nas linhas de carnes, massas, laticínios e 

frutas, além de treinamento de mão-de-obra especializada na sua fabricação. Tem, por isto mesmo, 

grande significado educacional naquele campus, além de representar para a cidade um estímulo à 

produção de alimentos com orientação técnica especializada e, consequentemente, oferta de 

empregos.

Foram executadas mais 02 etapas da obra: execução de fundações e execução de 

estrutura de concreto armado e paredes do primeiro pavimento.

2CEBIO : Centro de Estudos Bio Climáticos: área construída = 245,00m

Obra destinada a pesquisa com animais confinados.

Foi executada a primeira etapa, equivalente a 90% do total.
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2Quadra de Esportes Polivalente:  área construída = 880,00m

Foi executado 80% da obra. Final previsto para novembro de 2005.

2ENOC  Galpão para Confinamento de Caprinos: área construída = 84,60m

Obra em fase de conclusão destinada a experimentos com animais confinados.

2Biblioteca com Auditório: área construída = 2.095,00m

O projeto, idêntico à biblioteca de Jequié, está em fase de implantação no campus.

Campus de Jequié:

2Módulo de Odontologia: área construída = 3.300,00m  

Esta obra é a mais importante da história da uesb nos últimos tempos.

Inicialmente, pelo fato de que, por não haver mais terreno disponível no campus velho para 

sua implantação, ela inicia a construção de um novo, numa área ampla conseguida por doação, pelo 

nosso atual reitor em zona de expansão habitacional, o que significa um ganho enorme de benefícios 

sociais, educacionais e econômico financeiros para a cidade.

Em segundo lugar pelo benefício que trará para a população carente daquela micro região 

(estima-se que 400 pessoas sejam atendidas por dia gratuitamente) no serviço odontológico que 

propiciara.

Em terceiro lugar, porque é uma das poucas faculdades de odontologia do interior do 

nordeste, talvez pelo alto investimento que estes cursos exigem para implantação.

Finalmente, pela grandeza da obra e qualidade do projeto.

A obra foi dividida em quatro setores interligados por passarelas cobertas com lajes e telhado:

- setor administrativo: biblioteca, sala de professores, direção do curso e sala do 

colegiado, além de conjunto de sanitários e dml;

- setor de lazer: com espaço para cantina e reuniões, e acomodações para servidores e 

funcionários;

- setor didático: contendo 04 salas de aula, 01 sala de apoio, 01 auditório para 
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seminários com espaço para 84 lugares, 01 laboratório de prótese e 02 conjuntos de 

sanitários e vestiários com espaço para escaninhos dos estudantes;

- setor clínico: conta com recepção para estudantes e professores; recepção para 

público com sala de espera para 50 lugares; urgência odontológica com 02 gabinetes e 

box de raio x;  módulo de radiologia com sala de espera com 12 lugares, raio x 

panorâmico, 05 boxes de raio x, câmara escura, sala de montagem e fichário; 05 clínicas 

para atendimento com 12 equipes, 01 box de raio x e 01 sala de material cada, 02 pré-

clínicas, microscopia, esterilização, laboratório de patologia, sala de escovação, alem 

de sanitários e circulações cobertas.

3Para implantação da obra será necessária uma terraplanagem da ordem de 14000m , 

rede de energia em alta tensão, rede de distribuição em baixa tensão, adutora de água potável da 

embasa,reservatório de acumulação,pavimentação externa, drenagem de águas pluviais, rede de 

esgoto sanitário externa.

Neste ano de 2005, tendo em vista a urgência de se criar espaços para as aulas práticas 

enquanto se executa a obra inteira, além de parte da terraplanagem, foi construído o módulo 

administrativo, adaptado em caráter provisório para funcionamento de pré-clínica, radiologia, 

microscopia e uma clínica com 10 equipes. Esta obra que está em andamento deverá estar concluída 

até dezembro deste ano, permitindo, assim, o acesso do curso a aulas práticas e, 

consequentemente, inaugurando o novo campus da uesb, embora provisòriamente.

2Laboratórios do Pavimento Térreo: área construída = 1.148m

Esta obra se reveste de um aspecto interessante pelo seguinte motivo: quando foi 

implantado o módulo de laboratórios daquele campus, em administração passada, houve um erro na 
2sua locação e terraplanagem. Em face disto, sobrou uma área de 1.148m  como subsolo que estava 

sendo usada como estacionamento de veículos. Devido à restrição de terreno, esta administração 

resolveu adaptá-la para a construção de vários laboratórios que eram exigidos há longo tempo pelos 

respectivos professores (o mais reclamado deles o de anatomia humana). A idéia, muito boa a nosso 

ver, vingou, e ali foi implantada uma bateria de laboratórios no mesmo nível dos existentes nos 

pavimentos superiores, com um custo baixíssimo em relação a uma nova construção (é verdade que 

já se contava com as fundações e a estrutura da obra). A obra deverá estar concluída em novembro 

deste ano.
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2Conclusão do Ginásio de esportes: área construída = 3.006m

Finalmente concluída a construção do ginásio, iniciada em 2002.

2Novo Módulo de Salas de Aula: área construída = 1.920m

Obra em fase de implantação no campus com 02 pavimentos, projeto e fiscalização da 

SUCAB.

 
Obras realizadas em 2005 no Campus de 

Conquista - (Área Construída 4.169 m2) 

18%

54%

23%

5%
Restaurante
Universitário - 745 m2

Módulo de Medicina
(80%) - 2257,94 m2

Reforma do Ginásio de
Esportes - 961m2

Fábrica de Ração -
205 m2

 
Obras realizadas em 2005 no Campus de 

Itapetinga - (Área Construída 2.100 m2)

42%

12%

42%

4%
CEDETEC - Centro de
Desenvolvimento de
Tecnologias - 890m2
CEBIO - Centro de
Estudos Bio Climáticos -
245m2
Quadra de Esportes
Polivalente - 880m2

ENOC - Galpão para
Confinamento de
Caprinos - 84,6 m2

Fonte: AOP

Fonte: AOP
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Obras realizadas em 2005 no Campus de 

Jequié- (Área Construída 4.514 m
2
)

8%

25%

67%

Módulo de Odontologia -

360m2

Laboratório do

Pavimento Térreo -

1148m2  (80%)

Conclusão do Ginásio

de Esportes - 3006m2

 
Obras realizadas em 2005 nos três Campi 

(Área Construída 10.783 m
2
)

39%

42%

19% Vitória da Conquista -

4169m2

Jequié - 4514 m2

Itapetinga - 2100 m2

 

Fonte: AOP

Fonte: AOP
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