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11. QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

O acompanhamento, coordenação e controle 

d a s  a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  a o  

Desenvolvimento de Pessoal são de 

responsabi l idade da Pró-Rei tor ia  de 

Administração e de Recursos Humanos, sendo 

que a Assessoria Técnica de Recursos 

Humanos atua como órgão de gerência na 

administração intermediária, responsável pelas 

atividades de assessoramento técnico, 

procedimentos administrativos e legais 

relacionados à vida funcional de servidores, 

prestadores de serviço e estagiários.

Assim, a PRARH/ASTEC-RH promove, 

nos três campi da UESB, ações voltadas para o desenvolvimento de pessoal, cursos de capacitação 

e treinamento de servidores, concurso público para provimento de Técnicos-Administrativos, seleção 

para estágio, contratação de empresas para prestação de serviços temporários, movimentação de 

pessoal, eventos de confraternização, entre outras atividades.

Nos campi de Jequié e Itapetinga, a PRARH/ASTEC-RH conta com a assessoria das 

Prefeituras dos Campi, através das Coordenações de Recursos Humanos que coordenam as 

atividades relacionadas à área. 

Para suprir a carência de pessoal a PRARH realizou, em 2005, o Concurso Público para 

preenchimento de vagas para níveis apoio, médio e superior nos três campi tendo sido convocados 

os aprovados em agosto/2006. Semestralmente, a Pró-Reitoria promove também, seleção própria 

para estágio de níveis médio e superior, cujo público-alvo são estudantes de escolas públicas 

estaduais e da própria UESB. Os estagiários são lotados em setores afins às atividades práticas dos 

seus respectivos cursos, obedecendo-se à ordem de classificação geral.  

Quadro 48. Acompanhamento de tramitações administrativas mais freqüentes nos anos de 

2004 a 2006

Tipo 2004 2005 2006 

Gratificação Adicional por Tempo de Serviço 58 36 54 

Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição 63 39 47 

Aposentadoria 05 01 02 

Licença-Prêmio 143 113 75 

Abono Permanência 13 03 03 

Estabilidade Econômica 19 10 09 

Adicional por Titulação 04 159 156 
Total 305 361 346 

 Fonte: GRH, 2006



  Quanto às nomeações e as admissões de caráter temporário, registramos 34 (trinta e quatro)

ingressos de docentes efetivos, dos quais 11 (onze) na categoria de auxiliar, 16 (dezesseis) 

assistentes e 7 (sete) adjuntos. Não houve registro de ingresso de servidores efetivos, apenas 

mudanças no Quadro Temporário. O quadro de pessoal tem a seguinte composição:

Quadro 49. Situação do quadro de pessoal da UESB de 2004 a 2006

O quadro 3 retrata a distribuição dos servidores temporários nos três Campi.

Quadro 50. Quadro de Servidores Temporários

Com relação à movimentação de servidores, temos, no quadro abaixo, o resumo das 

principais movimentações.                                    

Quadro 51. Movimentação de Servidores no ano de 2006
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Vínculo 2004 2005 2006 

Docente 766 768 760 

Servidor técnico-administrativo 321 314 310 

Estagiários de 2º e 3º graus 199 184 198 

Servidor de outro órgão à disposição da UESB 37 33 38 

Servidor da UESB à disposição de outro órgão 02 03 02 

Total 1.325 1.302 1.308 

 Fonte: GRH, 2006

Campus Estagiários Prestador de Serviço Func. REDA Prof. REDA 

Vit. Conquista 95 198 110 35 

Jequié 78 55 24 35 

Itapetinga 25 54 27 15 

TOTAL 198 307 161 85 

 Fonte: GRH, 2006

Cargo 

Relotado da 

UESB para 

outro órgão 

Relotado de 

outro órgão 

para a 

UESB 

Remoção 

da UESB 

para outro 

órgão 

À Disposição 

da UESB para 

outro órgão 

À Disposição 

de outro órgão 

para UESB 

Retorno 

ao órgão 

de origem 

Docentes * * 03 0 01 0 

Técnicos 02 01 * 01 01 0 

Total 02 01 03 01 02 0 

 * Não se aplica
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11.1 Programa de capacitação de pessoaL

Atuando hoje com 25 (vinte e cinco) colaboradores nos três campi, a PRARH/ASTEC-RH tem-

se preocupado com as pessoas que trabalham na Instituição e isso tem-se revelado 

independentemente do nível e cargo de cada um. Assim, a relação empregado X trabalho é 

administrada levando-se em conta as habilidades, conhecimentos e competências que as pessoas 

têm.

Devido à necessidade de se implantar o Programa de Capacitação e Treinamento para os 

servidores Técnico-administrativos da UESB, a PRARH/ASTEC-RH deu início aos trabalhos 

realizando, como primeira etapa do projeto, um diagnóstico com servidores dos três campi, tendo 

como objetivo aproximar e fortalecer as pessoas e, além disso, servir de ferramenta de 

gerenciamento de pessoal, objetivando conhecer a opinião dos funcionários e fornecendo, após 

análise, um relatório-diagnóstico com propostas de soluções plausíveis. 

Numa segunda etapa, foram aplicados 500 (quinhentos) questionários nos três campi, sendo 

250 (duzentos e cinqüenta) para Vitória da Conquista, 150 (cento e cinqüenta) para Jequié e 100 

(cem) para Itapetinga. Esse levantamento faz um mapeamento de dados dos colaboradores e 

possibilita inúmeras análises, críticas e sugestões para a tomada de decisões no gerenciamento dos 

recursos humanos, com vistas aos objetivos estratégicos da UESB. O documento já foi apresentado 

à equipe de RH desta Instituição e servirá de parâmetro para a definição dos cursos de capacitação e 

treinamento, bem como ações voltadas para os servidores técnico-administrativos para 2006/2007. A 

partir da análise de confronto entre necessidades da Instituição e carências de seus colaboradores, 

será desenvolvido e operacionalizadas as ações para atender aos objetivos da UESB.

Quadro 52. Relatório geral das atividades da coordenação de capacitação de pessoal

NATUREZA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS 

Participação em processos seletivos Stricto Sensu  1  360,00 

Participação em Especialização 5                7.500,00 

Participação em eventos diversos (seminários, 
congressos etc...) 19              9.598,24 

TOTAL 25             17.458,24 
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Quadro 53. Participação em cursos de especialização

Quadro 54. Ajuda de custo para participação de servidores em eventos diversos

11.2 Programa de estágio da Uesb

O Programa de Estágio da UESB tem o propósito de captar e desenvolver o potencial 

profissional de jovens estudantes, proporcionando um contato com o futuro ambiente profissional e 

qualificando-os, a fim de realizar uma integração com o mercado de trabalho, visando:

 ? Proporcionar oportunidade de aprendizado profissional;

? Promover o crescimento profissional dos estagiários dentro da sua área de interesse;

? Despertar o senso crítico em relação às possíveis deficiências do estudante, bem como buscar 

o aprimoramento de suas competências.

CURSO VALOR R$ INSTITUIÇÃO 

Gestão Empresarial 1.500,00 Faculdades Integradas de Jequié 

Saúde da Família 1.500,00 Inst. Brás. Pós-Graduação e Extensão 

Auditoria Fisco-Contábil 1.500,00 Da Vince Cursos Emp. Educacionais 

Gestão Tributária 3.000,00 Da Vince Cursos Emp. Educacionais 

TOTAL 7.500,00  

 

CURSO PERÍODO 

VIII Seminário Grupo Pesquisa sobre Memória 12/02/05 

Curso Introdução ao Spring 24/02/06 

Curso de Formação de Pregoeiros 05/03 a 11/03/06 

Planejamento Experimental 23/03/06 

Congresso de Professores 31/03 a 02/04/06 

XVI Congresso Brasileiro de Apicultura 22 a 25/05/06 

Curso Concessão de Aposent.  Pensões no Serv. Público 30 a 31/05/06 

Treinamento ASCOM 07/06/06 

Seminário Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos 13/06/06 

Treinamento CST-Cadastro de Serviço Terceirizado 25/06/06 

Reunião da 58ª. SBPC 15 a 21/07/06 

Treinamento Qualicompras – Módulo II 17 a 21/07/06 

43ª. Reunião Anual da SBZ 24 a 27/07/06 

Congresso Brasileiro de Olericultura 30/07 a 04/08/06 
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11.3 Formas de admissão do estagiário

A admissão do estagiário depende de aprovação prévia em seleção, por meio de provas 

escritas e prova prática de informática. O recrutamento dá-se da seguinte forma:

11.3.1 Nível Superior:

Surgindo a vaga no setor, observa-se o perfil da vaga a ser preenchida e o curso que melhor se 

adeqüe ao estágio.

11.3.2 Nível Médio:

As vagas de Nível Médio são de responsabilidade das Direc´s de cada campus, levando-se em 

consideração as normas do “Programa de Educação pelo Trabalho” desenvolvido pelo governo do 

estado. 

11.3.3 PAE:

Para o preenchimento das vagas de estágio destinadas ao Programa de Assistência 

Estudantil, no ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo Sistema de Seleção a que irá concorrer 

para composição do cadastro de reserva e posterior preenchimento, à medida que forem surgindo as 

vagas:

a) exclusivamente acadêmicos,

b) acadêmicos e sociais, segundo o Programa de Assistência Estudantil - (PAE), a classificação 

final destes últimos dependerá de uma terceira etapa em que será avaliada a situação do 

candidato segundo parâmetros estabelecidos no Programa de Assistência Estudantil - 

(PAE).

O candidato que deixar de optar, expressamente, por um dos sistemas, ficará 

automaticamente inscrito no primeiro sistema, isto é, será avaliado apenas por critérios acadêmicos. 

11.4 Critérios para preenchimento das vagas:

? Ter idade mínima de 16 anos;

? Estar devidamente matriculado e cursando o ensino médio de escola pública da rede 

estadual de ensino ou, para os estudantes de nível superior, estar devidamente matriculado 

e cursando graduação na UESB;

? Ter disponibilidade para a carga horária exigida;
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? Não possuir nenhum outro vínculo empregatício.

O Programa de Estágio da UESB disponibiliza vagas para estudantes regularmente 
o omatriculados e cursando o 1 . ou 2 . ano do nível médio das escolas estaduais de ensino, e 

oestudantes da UESB regularmente matriculados e cursando entre o 2 . e o antepenúltimo semestre 

do seu curso de graduação.

Para os estudantes de nível superior, o estágio tem carga horária de, no mínimo, 20 horas e, no 

máximo, 30 horas semanais.  Para os estudantes de nível médio, a carga horária é de 20 horas 

semanais.

A duração do estágio é de, no mínimo, 6 (seis) meses.

Após o primeiro semestre de estágio, o contrato pode ser renovado por igual período. Para 

tanto, é necessário que o estagiário seja avaliado pelo seu supervisor de estágio que, juntamente 

com a Coordenação de Estágio, estudará a possibilidade de renovação do contrato.

A remuneração do estagiário é feita através da concessão de bolsa-auxílio depositada em 

conta-corrente do estudante ao final de cada mês.  

O valor da bolsa-auxílio é calculado levando-se em consideração o nível de escolaridade e a 

carga horária cumprida. Todos os estagiários terão direito, além da bolsa-auxílio, ao auxílio-

transporte referente a 22 (vinte e dois) dias úteis/mês.

Durante a vigência do contrato, a UESB proporciona aos estagiários condições para o bom 

desenvolvimento das suas atividades e do seu aprendizado profissional, bem como oportunidades de 

crescimento como estudantes.  São elas:

?Integração entre teoria e prática, para estudantes do nível superior, situação em que se busca 

lotar o estagiário no setor que mais se adeqüe ao perfil do seu Curso;

?Associação à Biblioteca Universitária;

?Participação em oficinas e treinamentos para o bom desenvolvimento de suas atividades;

?Auxílio transporte;

?Tratamento dentário no Posto Odontológico da UESB;

?Apoio e acompanhamento nos diversos programas do Núcleo de Saúde e Bem-Estar da 

UESB;

?Seguro contra acidentes pessoais para os integrantes do Programa.

O Programa de Estágio prevê a atuação dos estudantes nas áreas acadêmicas e 

administrativas da UESB e a supervisão e avaliação do estágio ocorrem durante a vigência do 

contrato, momento em que o estudante é convidado a responder um questionário avaliando o 

Programa, bem como a sua satisfação em relação às atividades que vem desempenhando no setor 

onde está lotado. O supervisor direto também preencherá um questionário avaliando o desempenho 

do seu estagiário, documento que servirá para a avaliação da renovação, ou não, do contrato.

A Coordenação de Estágio, por sua vez, avalia o Programa por meio de reuniões com os 
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estudantes.

11.5 Treinamento, capacitação e integração

Ao ser recrutado para participar do Programa de Estágio da UESB, o estudante passa por uma 

oficina de integração realizado pela Coordenação de Estágio, momento em que conhece um pouco 

da Instituição, sua história, estrutura, finalidade e importância para a comunidade.

No que tange à capacitação e treinamento dos estagiários, são realizadas oficinas de estágio 

com temas de interesse do estudante, cujo objetivo é desenvolver e aprimorar as suas qualidades, 

visando o seu crescimento e melhor desempenho das atividades que lhe são confiadas.  

11.6 O desligamento do estagiário ocorre pelos seguintes motivos:

? Término do contrato;

? Descumprimento das cláusulas do Termo de Compromisso;

? Reprovação do estudante no período letivo em que está matriculado;

? Interesse do estagiário em finalizar o estágio.

Em caso de necessidade de suspensão do contrato, o supervisor deverá, observadas as 

cláusulas contratuais, comunicar oficialmente à Coordenação de Estágio, que comunicará ao 

estagiário com antecedência mínima de 30 dias, e aguardar parecer final. O comunicado oficial ao 

estagiário é de responsabilidade da Coordenação de Estágio, momento em que será realizada uma 

entrevista de desligamento, cujo objetivo é detectar alguma falha e aprimorar o Programa. Ao sair da 

UESB, o estudante receberá uma declaração de que participou do Programa e um material que lhe 

ajudará a buscar novas oportunidades no mercado de trabalho.

11.7 Gerência Administrativa

A Gerência Administrativa está diretamente ligada à Pró-Reitoria de Administração e 

Recursos Humanos - PRARH, e é responsável pelas áreas de Compras e Suprimentos, bem como a 

gestão de materiais e Patrimônio dos três campi.

Tem como atribuições básicas: planejar, organizar, dirigir e controlar 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 para 

as aquisições.

A Gerência Administrativa atua obedecendo a normas e legislações vigentes que disciplinam 

as compras governamentais. Busca constantemente se adaptar à novas técnicas e tecnologias 

visando a melhoria contínua de suas atividades para um bom atendimento aos clientes internos no 

suprimento de material, bens e serviços, através de parcerias com os seus colaboradores externos 

UESB
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(fornecedores) pautadas na ética e nos princípios da Administração Pública.

11.7.1 Principais atividades desenvolvidas pela gerência administrativa

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 via licitações nas modalidades: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Leilão e 

Pregão Presencial;

3. Suporte técnico e operacional às Unidades Gestoras dos campi de Itapetinga e Jequié;

4. Disponibilização e acompanhamento dos editais de licitações no site da UESB;

5. Suporte, acompanhamento e controle das compras destinadas a projetos de pesquisa, 

extensão e convênios;

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

com o devido controle (termo de responsabilidade);

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

providenciando a reposição dos estoques necessários às atividades acadêmicas e 

administrativas.

11.8 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.

11.9 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 55. Aquisição de material permanente - 2006

Quadro 56. Inventário geral de material permanente (1972- 2006*)

Quadro 57. Licitações emitidas - 2006

A concorrência 001/2006 tem como objeto a concessão de uso de espaço, gerando, portanto, 

receita para a Instituição.
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CLASSIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO VALOR 

 MÓVEIS   15.512,70 

 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS  147.341,28 

 FERRAMENTAS  

 VEÍCULOS      2.598,00 

 SEMOVENTES  

 OUTROS BENS MÓVEIS   25.273,25 

 SIST. PROC. DADOS (EQUIP)   62.358,00 

TOTAL GERAL   253.083,23 

 

CLASSIFICACÃO DO PATRIMÔNIO VALOR 

 MÓVEIS  1.292.327,55 

 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS  3.168.166,91 

 FERRAMENTAS  4.878,42 

 VEÍCULOS  1.322.481,04 

 SEMOVENTES  105.307,32 

 OUTROS BENS MÓVEIS  71.436,90 

 SIST. PROC. DADOS (EQUIP)  397.336,00 

 TOTAL GERAL  6.557.701,30 

 * Inventario atualizado até o mês de agosto de 2006.

MODALIDADE QUANTIDADE VALOR 

Leilão Administrativo - - 

Concorrência  01 - 

Tomada de Preços 02  600.196,72 

Pregão Presencial 25  1.195.941,25 

Carta Convite 06  185.183,60 

Total 34 1.981.321,57 
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Quadro 58. Licitações e dispensas de licitação emitidas (últimos 06 anos)

11.10 Prefeituras:

11.10.1 Prefeitura de Campus  Uesb  Vitória Da Conquista

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 nos campi, estando 

sob sua responsabilidade  a Subgerência de Serviços Gerais (SERGE), de Transporte (ST), Setor de 

Comunicações e Telefonia (SCT), Coordenação de Protocolo Geral e Setor de Vigilância, tendo como 

principais atribuições: 

?Promoção da conservação, adaptação, reforma e reparo de bens móveis e imóveis do 

Campus;

?Execução e fiscalização das atividades relacionadas a serviços de transportes, comunicação, 

protocolo, zeladoria e vigilância;

?Coordenação da ocupação das salas de aula, auditórios e outras dependências na Instituição;

?Execução e fiscalização, no âmbito de sua competência, de planos de expansão e 

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

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

respeito às questões administrativas e financeiras, relacionadas ao Campus;

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

emanadas dos órgãos competentes.

11.11 Protocolo geral

11.11.1 Atribuições do setor:

O Protocolo Geral tem por finalidade atender todos os setores da UESB, tanto 

  DISPENSAS LICITAÇÕES 

 EXÉRCICIO QTDE TOTAL (R$) QTDE TOTAL R$ 

 2001 848  820.108,28 34  1.247.519,30 

2002 1.524  272.647,00 43  1.078.886,89 

 2003 930  982.649,61 50  1.787.643,02 

 2004 610  920.820,34 53  4.078.780,50 

 2005 760  1.362.717,24 83  5.460.800,01 

 2006 307  520.543,30 34  1.981.321,57 
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administrativos quanto acadêmicos, tendo como principais atividades:

?     Controle e encaminhamento de documentos pelo sistema de protocolo;

?Atendimento ao usuário, pessoalmente e via telefone;

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

?Transmissão de fax;

?Postagem e coleta de correspondências nos correios;

?Envio de malotes e acompanhamento para os campus de Jequié, Itapetinga e Vitória da 

Conquista.

11.12 Subgerência de Transportes

11.12.1 Ações específicas: 

A Subgerência de Transportes é um órgão subordinado à Prefeitura do Campus Universitário, 

ligada à Pró-Reitoria da Administração e Recursos Humanos, sendo responsável pelas 

coordenações de transportes de Itapetinga e Jequié, centralizado em Vitória da Conquista a 

Coordenação de transporte para a frota dos três campi, tendo por finalidade coordenar as ações 

relacionadas à frota de veículos da instituição, tendo como principais atividades:

?  Atendimento às requisições de veículos solicitadas pelos setores internos e externos, Pró-

Reitorias, departamentos e colegiados; 

?  Condução de funcionários, docentes e discentes na realização de viagens administrativas, 

aulas de campo, aulas de reconhecimento, dentre outras;

?  Manutenção dos veículos movidos a diesel e a gasolina;

?  Gerenciamento e acompanhamento de contrato com cartãocombustível. 

?  Emissão de relatórios referentes aos gastos com manutenção, combustível, lavagem e 

lubrificação dos veículos da UESB;

? Controle e envio das Solicitações de Diárias dos motoristas à Prefeitura do Campus 

Universitário.

Quadro 59. Relação dos veículos do campus de Itapetinga

Veículos/Diesel Placa Ano 

Ônibus JMD 0428 1986 

Micro Ônibus JOI 2743 1984 

MB 180 JMD 6934 1995 

Micro Ônibus JKZ 8585 1984 

Micro Ônibus JQS 6106 2005 

Trator Ford TRT 4024 1972 

 



Quadro 60. Relação dos veículos do campus de Jequié

Quadro 61. Relação dos veículos do campus de Vitória da Conquista
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Veículos/Gasolina Placa Ano 

Ônibus JPZ 3153 2003 

Micro Ônibus JKZ 5016 1998 

MB 180 JPZ 3174 2003 

Micro Ônibus JKZ 3250 1997 

Micro Ônibus JPZ 3176 2003 

Trator Ford JKZ 8084 2000 

 

Veículos/Diesel Placa Ano 

Micro Ônibus JKZ 8586 2000 

Micro Ônibus JLD 1389 1984 

Micro Ônibus JQS 6104 2005 

Veículos/Gasolina Placa Ano 

S-10 JKZ 6040 1998 

Elba JMD 6931 1996 

Ipanema JKZ 5513 1998 

Fiesta JPZ 0518 2001 

Tempra JMM 2510 1997 

Kombi JPZ 3152 2003 

Moto Honda JKZ 8085 2000 

Moto Honda JLD 6018 1992 

 

Veículos/Diesel Placa Ano 

Ônibus JPZ 5026 2004 

Ônibus JLD 3213 1990 

Ônibus JOI 3474 1981 

F. 4000 JKZ 5919 1998 

F. 100 UG 7678 1985 

MB 180 (Van) JMD 6935 1995 

Micro Ônibus JOI 2713 1984 

Micro Ônibus JQS 6105 2005 

Micro Ônibus JQS 6107 2005 

S-10 JKZ 5706 1998 

S-10 JKZ 7082 1999 

Trator TRT 001 - 

Trator TRT 002 - 
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11.13 Prefeitura do Campus De Itapetinga

11.13.1 Resumos das Ações Desenvolvidas  Período 2002/2006

� Estabelecimento de plantio com culturas anuais, visando a elaboração de reservas 

estratégicas de alimentos;

� Recuperação de piquetes c/ pastagem coart cross;

� Estruturação do Setor de Equideocultura;

� Recuperação e pavimentação da entrada do Campus Juvino Oliveira;

� Suporte aos experimentos (produção de forragens/silos/fenos);

� Arborização da entrada e vias internas do Campus;

� Plantio de grama na entrada do Campus Juvino Oliveira;

� Implantação da Unidade Experimental de Caprinos e Ovinos/UECO;

� Bovinocultura de Leite  conclusão da estrutura física (fase final de implantação de 

equipamentos do laticínio);

� Laboratório de Forragicultura e Pastagens  conclusão de obras de implantação de 

equipamentos;

� Reforma Suinocultura;

� Reforma das cercas internas e externas do Campus Juvino Oliveira;

Veículos/Gasolina Placa Ano 

Astra JQU 9025 2005 

Escort JOI 7682 2001 

Ipanema JKZ 5514 1998 

Ipanema JKZ 2999 1998 

Ipanema JKZ 5017 1997 

Fiorino JMD 6933 1996 

Fiorino JKZ 5319 1998 

Kombi JPZ 3154 2003 

Fiesta JPZ 3202 2004 

Fiesta JPZ 0412 2002 

Fiesta JPZ 3175 2004 

Fiesta JPZ 3177 2004 

Blazer JKZ 3135 1997 

Moto XLR 125 JMM 1632 1998 

Moto CG 125 JLD 6015 1992 

Moto CG 125 JKZ 8083 2000 

Jeep BB 4369 1980 
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� Reestruturação do Setor de Avicultura;

� Aquisição de materiais/equipamentos para o Setor de Apicultura;

� Implantação de sombreamento (c/ estrutura de sombrites) para Bovinos;

� Conclusão de obras p/ funcionamento do Módulo de Laboratórios (Conclusão das obras: 

subestação de energia/Abrigo Químico/Esgotamento Sanitário c/ sumidouro);

� Construção de Cubículo para Unificação das Medições de Energia no Campus Juvino 

Oliveira;

� Implantação de sistema de ar-condicionado central Auditório do Campus Juvino Oliveira;

� Implantação do Centro de Bioclimatologia (em andamento);

� Implantação Ludoteca  reforma de sala/aquisição de equipamentos;

� Implantação do Projeto Universidade Para Todos  Assessoria Acadêmica;

� Reforma do sistema de som do Auditório/aquisição de amplificador potente;

� Implantação do Canal de TV da UESB;

� Cursos para Secretários através da GRH;

� Cursos de Informática  UINFOR-IT;

� Manutenção de Trator/Frota de Veículos;

� Manutenção Hidráulica/Elétrica/Civil do Campus;

� Manutenção do Almoxarifado;

� Apoio à Atividades do PROLER 2002/2003/2004/2005;

� Apoio à realização dos Vestibulares 2002/2003/2004/2005/2006;

� Participação no Seminário Re-Administrando a UESB (3 Etapas);

� Organização dos Stands UESB - Exposição Agrop. 2002/2003/2004/2005/2006;

� Reforma/Ampliação do Sistema de Telefonia;

� Reforma/Ampliação da Sala de Xerox;

� Recuperação das Vias Internas do Campus  pavimentação (asfalto);

� Recuperação do Módulo Experimental de Bovinos;

� Recuperação da rede elétrica do campus e implantação de novo transformador;

� Estruturação das Salas de Departamento e Colegiados com aparelhos de ar-condicionado;

� Pintura da UESB/Campus de Itapetinga;

� Cobertura com telha cerâmica do Cubículo de Energia do Campus Juvino Oliveira;

� Criação da Coordenação de Recursos Humanos;

� Construção de rampa para veículos grandes no galpão de máquinas e ampliação do 

galpão de máquinas;

11.14 Prefeitura Campus de Jequié

11.14.1 Resumos das Ações Desenvolvidas  2006

? Clínica de Fisioterapia realizando atendimento médio de 80(oitenta) pacientes por dia, com 
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convênio com SUS (Serviço Único de Saúde), através da Secretaria de Saúde do Município 

de Jequié;

? Reforma no espaço da antiga Biblioteca do Campus para abrigar as instalações da Secretaria 

de Cursos;

? Reformas e Serviços no Laboratórios de Química para implementação do primeiro Mestrado 

do Campus de Jequié, aprovado pela CAPES, com início em agosto deste ano;

? Reformas na Creche Casinha do Sol com colocação de forro de gesso e em andamento 

demais reformas que são necessárias;

? Realização de processos licitatórios com a Comissão de Licitações do campus, que começou 

efetivamente a realizar licitações no ano de 2004, estando sob a coordenação da Gerência 

Administrativa;

? Melhorias na infra-estrutura de muitos laboratórios;

? Implantação de uma Coordenação de Esportes no campus de Jequié, que responde pelas 

atividades do Complexo Esportivo do Campus (piscina, quadra, ginásio, sala de musculação 

etc).

? Descentralização dos Projetos de Extensão da Universidade a partir da criação de um cargo 

de Coordenação da Extensão no Campus, através da PROEX, comprometida em viabilizar a 

descentralização
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14. DICAP

14.1 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 de 

ensino, pesquisa e extensão.

14.2 Atividades desenvolvidas

? Limpeza e preparação das áreas para aulas práticas do curso de Agronomia; limpeza e 

condução de experimento com 11.000 (onze mil) plantas de café (fase juvenil); limpeza e 

manutenção de banco de Germoplasma de Urucun; limpeza e manutenção de experimento 

florestal (arboreto); limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Mandioca; 

limpeza e manutenção de campo agrostológico (coleção de espécies forrageiras), limpeza 

de espécies frutíferas;

? Coordenação do Viveiro Florestal da UESB; 

? Reforma de pontos críticos da cerca do campus da UESB, recuperação de área de Café com 

baixa produtividades (Recepa de 5.000 (cinco mil) plantas);

? Recuperação e manutenção dos tratores e implementos, recuperação e manutenção da 

MOTO e do JEEP (mecânica, chaparia e pintura), recuperação de alguns implementos 

agrícolas;

? Condução de 2 cultivos experimentais de Mamona, condução de um experimento de Citrus, 

condução de um experimento de Maracujá, condução de 1 ha de Cana, condução de 1 ha 

de Capineira, condução de quatro experimentos de Batata-doce, condução de sete 

experimentos com espécies florestais;

? Implantação de experimento em Olericultura, implantação e condução de quatro 

experimentos de Mandioca, sendo um irrigado, implantação e manutenção de vários 

experimentos do curso de mestrado em Agronomia, implantação de cultivo de Noz 

Macadâmia (Profº Abel Rebrouças);

? Manutenção de experimento florestal com “Madeira Nova”; manutenção de três animais 

fistulados (vacas) para avaliação da digesta ruminal e demonstração para aulas práticas, 

manutenção e condução de dos Muares (13 animais), que servem para carroças, tração 

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

? Aproveitamento de resíduos animais e vegetais no processo de compostagem, 

aproveitamento de resíduos vegetais na alimentação animal;
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? Plantio de parcelas de milho para alimentação animal;

? 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 Apóio (Maria do Carmo) e trabalhadores do campo;

? Produção e comercialização de mel de abelhas;

? Participação na Exposição de Vitória da Conquista, março de 2006, com estande 

SEAGRI/UESB, com material apícola e estande de caprino/ovinos;

?  Orientação e apoio dos apicultores, convênio UESB/APIS;

? Experimentos constantes para congelamento de sêmem de caprinos, exames andrológicos, 

orientações aos caprino-ovinocultores;

? Aquisição de concentrados e medicamentos para suporte na época da seca, 

suplementando os rebanhos bovinos, caprinos e ovinos.

14.3 Ações Pretendidas (2º semestre de 2006/ 1º semestre de 2007)

? Limpeza, manutenção e condução de todas as atividades anteriores;

? Implantação e condução de novos experimentos de alunos do Mestrado em Agronomia, 

utilizando culturas como: Frutas, Olerícolas, Urucun, Mandioca, Feijão, Batata-doce, 

Espécies florestais, Cana-de-açúcar etc.;

? Implantação de 3 ha de forrageiras, sendo 1 ha de Cana-de-açúcar, 1 ha de Capineira e 1 ha 

de Milho, para suprir as necessidades dos setores de caprinocultura, bovinocultura e 

nutrição animal (Professores: Jurandir Cruz, Joel Queiroga e Mauro Figueiredo);

? Continuidade na recuperação do cafezal antigo com 10 mil plantas, continuidade e término 

da construção do curral de leite, continuidade das ações executadas nos anos anteriores;

? Ampliação e aumento na produção de mel, com abertura de um novo polo apícola;

? Mudança do plantel de Bovinos, da raça Holandesa para mestiça Girolanda, sendo 

aproveitadas somente as fêmeas ao nascimento (ao nascerem, os machos serão 

eliminados), programa de inseminação artificial;

14.4 Ações pretendidas a  longo prazo

? Reestruturação administrativa dos setores, reestruturação de todos os sistemas de irrigação 

usados no campo, com a mudança de grande parte dos sistemas para gotejamento ou 

microaspersão, o que acarretará uma economia considerável de água, energia, mão-de-

obra, defensivos etc;

? Ampliação do viveiro, com a produção de mudas de eucalipto;

? Elaboração e encaminhamento do projeto casa de farinha;

? Leilão administrativo para venda de animais de descarte e excedente de machos no setor de 

ovino-caprinocultura;
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? Concretização do projeto de produção de sêmem de caprinos e avaliação de reprodutores;

? Promoção de cursos ou dias de campo, em parceria com professores especialistas em cada 

área, e destinados aos alunos de graduação ou à comunidade.

A Diretoria de Campo Agropecuário (DICAP) tem sua demanda de serviços aumentada, quer 

pelo grande número de mestres e doutores que conduzem experimentos de pesquisa ou utilizam o 

campo para ministrar aulas práticas, quer pela prática de serviços de apoio à UESB e a extensão à 

comunidade.

Com a entrada dos cursos de graduação em Engenharia Florestal, dos cursos de mestrados 

em Agronomia e Zootecnia, em contraste com o corte de recursos do setor, diminuição de quantitativo 

de mão-de-obra de campo, a qualidade dos serviços prestados pelo setor tem sido comprometida. Tal 

situação nos leva a priorizar os serviços de manutenção e adiar as ações pretendidas. 
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15.  CRECHE

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.

           O trabalho desenvolvido na Creche vem oferecendo atendimento à Educação Infantil, com a 

finalidade de contribuir para a formação intelectual da criança, através do acesso ao saber e aos 

cuidados assistenciais necessários, com crianças de 4 meses a 4  anos.

A Creche Bem Querer vem atendendo a crianças em turnos ou em tempo integral, até 4 

anos de idade com turmas de:

15.1 Berçário: 4 meses a 1 ano 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, acompanhadas por uma estagiária que busca 

dar o suporte para o desenvolvimento satisfatório das atividades de estimulação, realizadas todos os 

dias, visando contribuir com o desenvolvimento das habilidades motoras, auditivas, visuais, 

gustativas e táteis, além de estímulo à linguagem e a socialização propícios a esta faixa-etária.

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.

15.2 Infância I: 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 desenvolvimento da 

autonomia. Estimula-se o controle dos esfíncteres.

Outro aspecto bastante estimulado nesta etapa é o desenvolvimento da linguagem oral, 

construção de frases e nomeação correta dos objetos.

15.3 Infância II: 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.
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15.4 Infância III: 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.

15.5 Clientela atendida pela creche

15.5.1 Total de crianças atualmente matriculadas na creche: 74

12 - Filhos de Funcionários

11 - Filhos de Professores

09 - Filhos de Alunas 

04 - Filhos de Funcionárias da Creche Bem Querer

02 - Filhos de Professoras da Escola Bem Querer

06 - Filhos de prestador de serviços e contratados (REDA)

01 - Filho de Funcionário à Disposição 

03 - Filhos de Livre nomeado

15.5.2 Atividades rotineiras 

? Recebimento das Crianças (a partir das 7:00h pela manhã e às 13:00h à tarde);

? Início das atividades pedagógicas às 8:30h e às 14:00h;

? Lanche às 9:30h e às 15:00h;

? Banho às 10:30h e 16:30h;

? Almoço às 11:40h e jantar às 17:20h;

? Escovação a partir das 12:00h e 17:40h;

? Saída das crianças a partir das 12:20h  e 17:50h.

15.5.3 Atividades esporádicas:

Tendo em vista uma melhor organização das atividades em 2006, a creche conta com um 

calendário de atividades previamente planejado, no qual são previstas ações como:

? Reunião de pais, educadores, coordenação e direção da creche;

? Reunião de avaliação dos trabalhos realizados, mensalmente, no Museu Regional (aos 

sábados);
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? Comemoração de datas comemorativas; 

? Recesso junino (24 a 30 de junho);

? Culminância dos projetos de trabalho;

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

? Realização de eventos como “Semana dos Bons Dentes”, “Semana de Nutrição”, “Encontro 

de Pais” etc.

15.6 Área pedagógica

 

A prática está embasada na 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.

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

crianças a apropriação de conceitos, códigos sociais e diferentes linguagens de modo prazeroso e 

significativo, tornando a relação educador-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, reestruturações que atendessem às necessidades mais 

atuais. A partir de 2005, a Creche passa a contar com um trabalho de coordenação pedagógica e, 

desde então, buscou-se 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, após estudos e cursos sobre o tema “Pedagogia de Projetos”, a 

partir de 2005 a Creche passa a desenvolver projetos de trabalho tendo como tema em 2006:

15.7 Berçário: projeto “Canto e Encanto”

? Infância I (matutino) - projeto “Ciranda Cirandinha”

? Infância I (vespertino) - projeto “ Era uma vez...”

? Infância II (vespertino) - projeto “O circo”

? Infância III (matutino) - projeto “Onde Está? Terra, Fogo, Água e Ar”.

? Infância III (vespertino) - projeto “Sujeira Tô Fora”
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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, (listagem de 

atividades, Datas comemorativas, Planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento, Temas 

geradores, Conteúdos/áreas de conhecimento) consideramos que 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:

? 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.

15.8 Atividades realizadas:

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

narração das suas vivências, diálogos e cantorias;

? Linguagem Escrita: desenhos, garatujas, leitura dos nomes dos colegas, dos professores e 

nomes relativos ao tema trabalhado, pseudoleitura, dramatização, cantorias e apresentação 

de filmes.

? Linguagem Lógica: 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) e 

identidade do ambiente (animais, plantas, casa, escola, meios de transporte, trânsito e meios 

de comunicação);
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? Socialização: convivência, participação, cooperação, interdependência, solidariedade, 

independência e autonomia, tomada de decisão, expressão do sentimento, iniciativa, 

responsabilidade e autocrítica.

15.9 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.

15.10 Projetos em andamento

? Semana dos bons dentes;

? Semana de nutrição;

? Projeto de extensão (Ludoteca);

? Projeto para a fundação.

15.11 Atividades extra-classe em 2006:

Atividades Extra-classe: O trabalho pedagógico não pode restringir-se às salas de aulas e 

espaços físicos da creche. Com o intuito de ampliar e enriquecer os conhecimentos da criança, 

propomos, anualmente, passeios em espaços como: praças, exposições, zoológicos, 

supermercados, museus, reservas ecológicas, teatros, fábricas, cinemas, entre outros. 

? Parque de Exposição;

? Centro de Cultura Camilo de Jesus para assistir a peça “A Bela e a Fera”

? Shopping Conquista Sul para assistir ao filme “Os Sem Floresta”

15.12 Comemorações:

        ? Páscoa;

? Dia das Mães;

? Festa Caipira; 

? Dia da Vovó;

? Dia dos Pais; 
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? Comemorações de aniversários.

15.13 Metas alcançadas:

� Reforma da cozinha;

� Substituição, em parte, dos brinquedos do parque, que antes eram de ferro e foram 

substituídos por brinquedos de plástico, diminuindo sensivelmente o número de acidentes 

no período do recreio;

� Aprovação do projeto de extensão “A importância da brincadeira na educação infantil: a 

ludoteca como prática pedagógica na Creche Bem Querer”.

15.14 Metas de trabalho:

? Melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade universitária por meio de uma 

melhor capacitação dos funcionários; 

? Realização de férias coletivas em 2007, tornando viável o atendimento às crianças, pois, com 

parte dos funcionários em férias, a demanda de crianças é a mesma e o trabalho fica 

bastante prejudicado;

? Construção de uma brinquedoteca;

? Reorganização do quadro de funcionários, tendo em vista o fato de a prefeitura não 

encaminhar profissionais para substituir as pessoas que se ajustam definitiva ou 

temporariamente;

? Aquisição de bens de consumo que venham melhorar nosso atendimento, como: geladeira, 

máquina fotográfica digital, filmadora e aparelho de som para o berçário;

? 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. 

15.15 Participação em eventos:

? Em 2006, os funcionários participaram do curso de comunicação e relações humanas com a 

psicóloga Elma Moura, que realizou um trabalho por etapas para atender às necessidades 

específicas da creche, atendendo a uma solicitação interna;

? Todos educadores foram inscritos no programa “Arte na Escola”, projeto de extensão da 

UESB, e que se desenvolve aos sábados durante todo o ano letivo;

? No dia 21 de agosto, professoras e monitoras participaram do I Seminário de Educação 

Inclusiva, realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Social.


