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O acompanhamento, coordenação e controle das atividades relacionadas ao 

Desenvolvimento de Pessoal são de responsabilidade da Pró-Reitoria 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 promove, nos três campi da UESB, ações voltadas para o 

desenvolvimento de pessoal, cursos de capacitação e treinamento de servidores, concurso público 

para recrutamento de funcionários, 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. No primeiro, existe ainda a Coordenação de Recursos Humanos que 
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coordena as atividades relacionadas à área. Essa coordenação, em breve, estender-se-á também 

para o campus de Itapetinga.

Para suprir a carência de pessoal e evitar a sobrecarga dos que já trabalham na 

Instituição, a PRARH realizou, em 2005, o Concurso Público para preenchimento de vagas para 

níveis auxiliar, médio e superior nos três campi. Recentemente, a Pró-Reitoria promoveu, também, 

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

públicas e da própria UESB. Os novos estagiários começarão a ser lotados nos setores a partir de 

novembro/2005. 

No segundo semestre de 2004, foi composta uma Comissão com vistas à otimização da 

estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Administração e de Recursos Humanos  PRARH. Num 

primeiro momento, esse trabalho constituiu-se num estudo descritivo de todos os cargos, bem como 

a representação hierárquica de cada um. Num segundo, tem-se uma proposta com vistas à melhoria 

no desempenho das atividades inerentes às funções. A estrutura atual está sendo revisada, em 

atendimento aos objetivos atuais e futuros da Instituição.

Quadro 1: Acompanhamento de tramitações administrativas  mais freqüentes no ano de 2005

Quanto aos ingressos e as admissões, registramos 50 ingressos de docentes efetivos, 

dos quais 29 na categoria de Auxiliar, 15 Assistentes e 06 Adjuntos. Não houve registro de ingresso de 

servidores efetivos, apenas mudanças no Quadro Temporário. O quadro de pessoal tem a seguinte 

composição:

Quadro 2: Situação atual do quadro de pessoal da UESB em out/05

                               Tipo
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço
Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição
Aposentadoria
Licença-Prêmio
Abono Permanência
Estabilidade Econômica
Adicional por Titulação
Total

Nº de Concessões
36
39
01
113
03
10

159
361

Vínculo
Docente
Servidor técnico-administrativo
Estagiários de 2º e 3º graus
Servidor de outro órgão à disposição da UESB
Servidor da UESB à disposição de outro orgão
Total

Quant.
768
314
184
33
03

1302
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Em relação ao quadro de servidores temporários, temos: Estagiários - 184; 

Prestadores de Serviço - 242; Funcionários REDA - 191; Professores REDA - 57; conforme Quadro 

03.

Quadro 3: Quadro de Servidores Temporários

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

principais movimentações.      

                             
Quadro 4  Movimentação de servidores no ano de 2005

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

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

RH tem-se preocupado muito com as pessoas que atuam na Instituição e essa preocupação 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.

Assim, e sentindo a 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. Esse estudo tem como objetivo aproximar e fortalecer as pessoas e, além disso, servirá 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 para Vitória da Conquista, 150 para Jequié e 100 para Itapetinga. Esse levantamento faz 

um mapeamento de dados dos colaboradores e possibilita inúmeras análises, críticas e sugestões 

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

Campus
Vit. da Conquista

Jequié
Itapetinga

TOTAL

Estagiários
96
68
20

184

Prestador de Serviço
172
30
40

242

Func. REDA
131
29
31

191

Prof. REDA
29
18
10
57

Cargo

Docentes
Técnicos

Total

Relotado da 
UESB para 
outro órgão

Relotado de 
outro órgão par

a a UESB

Remoção

03
*

03

À Disposição 
da UESB para 
outro órgão

À Disposição 
de outro órgão 

para UESB

Retorno 
ao órgão 

de origem
*

03
02

*
01
01

0
01
01

0
01
01

01
01
01

* Não se aplica
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para tomadas 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. A partir da análise de confronto entre necessidades da 

Instituição e carências de seus colaboradores, desenvolveremos e operacionalizaremos planos, 

atendendo aos objetivos da UESB.

Relatório geral das atividades da coord.  de capacitação de pessoal

RELATÓRIO ESPECÍFICO 

Cursos e eventos realizados pela PRARH/ASTEC-RH

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

NATUREZA

Cursos realizados pela PRARH/ASTEC

Participação em processos seletivos 

Stricto Sensu e Latu Sensu

Participação em Especialização, 

Mestrado e Doutorado

Participação em eventos diversos 

(seminários, congressos etc.)

TOTAL

PARTICIPAÇÕES

200

4

5

34

243

INVESTIMENTOS

                         -

 

 874,80 

 

 9.000,00 

 

 13.399,60 

  23.274,40 

EVENTO

Capacitação para Cuidadores 

em Creche - Módulo I

Capacitação para Cuidadores 

em Creche - Módulo II

Capacitação para Condutores 

de Veículos Automotores da UESB

Palestra Dia do Secretário

Palestra Dia do Secretário

Palestra Dia do Secretário

TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS

PERÍODO

08 e 09/07/2005

22 e 23/07/2005

10/9/2005

27/9/2005

28/9/2005

30/9/2005

Nº PART.

25

25

30

30

40

50

200

MINISTRANTE

Maria da Paixão Rocha Luz

Maria da Paixão Rocha Luz

Polícia Rodoviária Federal

Elma Pereira de Moura

Elma Pereira de Moura

Elma Pereira de Moura
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Participação em processos seletivos "STRICTO SENSU" e "LATU SENSU”

Cursos de especialização, mestrado e doutorado

Ajuda de custo para participação de servidores em eventos diversos

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

CURSO PERÍODO VALOR R$ NÍVEL 

Mestrado em Letras e Lingüística 13 a 16/02/2005       311,60  Ms 

Mestrado em Educação - UFBA - 1ª 
Etapa 20 a 22/03/2005 

        103,60  Ms 

Mestrado em Educação - UFBA - 2ª 
Etapa 

30/03/2005 a 
01/04/2005 

        237,60  Ms 

Mestrado em Educação - UFV 15/10/2005        222,00 Ms 

TOTAL              874,80  
 

CURSO VALOR R$ NÍVEL INSTITUIÇÃO 

Neuropsicologia  
      1.500,00  Espec. 

Inst. Bras.Pós-Graduação e 
Extensão 

Mestrado em Educação 
      3.000,00  Mest. 

Universidade Federal de 
Uberlândia 

Auditoria de Sistemas de Saúde 
      1.500,00  Espec. 

Núcleo de Especialização e 
Eventos  

Capacitação Prof. e Hab. para o 
magistério no ensino superior 

      1.500,00  Espec. 
Inst. Bras.Pós-Graduação e 
Extensão 

Economia e Política Internacional       1.500,00 Espec. Faculdades Integradas da Bahia 

TOTAL         9.000,00      
 

CURSO PERÍODO VALOR R$ INSTITUIÇÃO 
42ª Reunião da Soc. Brasileira de 
Zootecnia 

23 a 29/07/05 
      

1.064,20  
Soc. Brás.  Zootecnia 

Curso Aposent. e Pensões 30/03 a 02/04/05 
         

311,60  
Inst. Bras.  Adm. Pública  

Curso Aposent. e Pensões 30/03 a 02/04/05 
         

285,20  
Inst. Bras.  Adm. Pública  

Curso Aposent. e Pensões 30/03 a 02/04/05 
         

311,60  
Inst. Bras.  Adm. Pública  

Conc. e Téc. para Gestores de 
Recursos Humanos 

24 a 27/04/05 
         

285,20  
Trein.  Negócios Ltda 

Conc. e Téc. para Gestores de 
Recursos Humanos 

24 a 27/04/05 
         

285,20  
Trein.  Negócios Ltda 

Conc. e Téc. para Gestores de 
Recursos Humanos 

24 a 27/04/05 
         

285,20  
Trein.  Negócios Ltda 
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AÇÕES QUE ENVOLVEM O 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.

? 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.

FORMAS DE ADMISSÃO DO ESTÁGIARIO

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:

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. 

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.

 

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).

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
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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. 

Além dos critérios listados acima, para ocupar uma vaga o estagiários ainda deve:

?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;

?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) e, no máximo, 12 (doze) 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 estudarão a possibilidade de renovação.

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;

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
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? 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;

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

administrativas da UESB, como: departamentos, colegiados, gerências, laboratórios, secretarias, 

biblioteca, teatro, unidade de informática, museu etc.

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 

estudantes.

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 

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

DESLIGAMENTO

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.

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
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Em caso de necessidade de suspensão do contrato, o supervisor deverá, observadas 

as cláusulas contratuais, comunicar oficialmente à Coordenação de Estágio, 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.

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, 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. Busca 

constantemente se adaptar a novas técnicas e tecnologias, visando à melhoria contínua de suas 

atividades para um bom atendimento aos clientes internos e externos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GAD NO ANO DE 2005

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.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.Criação do Setor de Aquisição de Materiais de Projetos, visando oferecer um 

melhor suporte às 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 
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providenciando a reposição dos estoques necessários às atividades acadêmicas e 

administrativas;

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.

COMPRAS E SUPRIMENTOS

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

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

como a contratação de prestação de serviços de Pessoa Jurídica. Crucial ao desenvolvimento das 

atividades finalísticas da UESB, trabalha com base nas leis e normas vigentes, de forma a viabilizar a 

realização dos projetos e programas institucionais, em perfeita compatibilização com os prazos e 

recursos disponíveis.
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Fonte: GAD/SMP (Sistema AJAX)
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PREFEITURAS DE CAMPUS

PREFEITURA DE CAMPUS  UESB  VITÓRIA DA CONQUISTA

ATRIBUIÇÕES DO SETOR:

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:

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

Campus;

? Execução e fiscalização das atividades relacionadas aos serviços de transporte, 

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, sobre 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.

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

R$ -
R$ 100.000.00
R$ 200.000.00
R$ 300.000.00
R$ 400.000.00
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OBRAS E INSTALAÇÕES
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HISTÓRICO:

A Prefeitura do Campus de Vitória da Conquista foi instalada em fevereiro de 1998, e 

tem como Prefeito o Sr. Mauro dos Santos Carvalho e Secretária a Srª. Darlane Amorim Vieira. Está 

diretamente vinculada à Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos e têm na sua 

composição as Subgerências de Serviços Gerais (SERGE), de Transporte (ST), Setor de 

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

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 (Contrato nº. 024/05) e de Limpeza e Conservação na área 

de Serviços Gerais (Contrato nº. 028/05);

?Gerenciamento 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 estabelecido com a empresa Divisórias VidroBox 

Ltda, tendo como objeto o fornecimento de divisórias, bancadas, forro em PVC, 

persianas e vidro blindex;

?Gerenciamento do Contrato nº. 010/04 estabelecido com a empresa Divisórias 

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

?Providências constantes na recuperação da pavimentação asfáltica das vias 

internas do Campus;

?Aquisição de rádios transceptores para os Agentes de Portaria dos três Campi 

(em andamento);

?Implantação, via processo licitatório, com autorização da Reitoria e da Pró-

Reitoria de Administração e Recursos Humanos, do Sistema de Vigilância 

Eletrônica nos três Campi e nos Órgãos de Cessão da UESB (em andamento);

?Aquisição, juntamente com a PRARH, de fardamento para os servidores que 

atuam na área de Segurança e Motorista nos três Campi;

?Apoio na infra-estrutura em todos os eventos realizados no Campus, dentre os 

quais: concurso vestibular, seleção de estágio, forrós da UESB, festa dos 

Servidores, seminários e palestras;
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? Pintura de diversos espaços físicos no Campus e promoção, juntamente com a 

Subgerência de Serviços Gerais e PRARH, da abertura de processo licitatório nº. 

030/05, objetivando a contratação de empresa especializada que vise a recuperação e 

pintura dos Módulos dos Laboratórios da área de Ciências Agrárias, Módulo Acadêmico 

(interno) e Administrativo, bem como alguns Setores Administrativos e Órgãos de 

Cessão, como Museu Padre Palmeira, Centro de Cultura e Empresas Juniores;

? Solicitação para abertura de processo licitatório, na modalidade Carta Convite, 

(Convite 024/04) visando a contratação 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 de 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;

? Instalação de grades de segurança em Setores Acadêmicos e Administrativos;

? Construção de passeios e passarelas para Portadores de Necessidades Especiais; 

? Manutenção constante, através da Subgerência de Serviços Gerais, nas redes de 

energia elétrica, hidráulica e esgoto, nas áreas internas e externas da UESB; 

? Gerenciamento, junto à 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 2005;

? Acompanhamento sistêmico ao Protocolo Geral, buscando a manutenção normal do 

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 da Instituição;

? Reforma geral, juntamente com a Assessoria de Obras, dos Órgãos de Cessão 

pertencentes à Instituição, como: Núcleo de Práticas Jurídicas, Centro Social Urbano, 

Museu Padre Palmeira e Centro de Cultura;
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? Conclusão dos Centros Acadêmicos com instalação de forro em PVC, vidros, 

divisórias, toldos e instalações elétricas;

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

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

Instituição;

? Instalação e relocação, juntamente com a SERGE, de abrigos para os ônibus 

coletivos que circulam no Campus;

? Mudança no roteiro dos ônibus coletivos que percorrem o Campus, com 

autorização do SIMTRANS e das empresas Serrana e Passaredo;

? Extensão da rede de internet do Módulo Amélia Barreto para a Creche, CAP e 

Posto Odontológico;

? Relocação da rede de telefonia aérea para subterrânea;

? Construção do sistema de abastecimento de água para atendimento do setor de 

jardinagem;

? Construção de fossas cépticas no Centro de Aperfeiçoamento Profissional, 

Laboratório de Nematologia, Restaurante Universitário e Módulo de Medicina;

? Urbanização na área externa do Restaurante Universitário, bem como o plantio 

de árvores apropriadas para a referida área;

? Instalação de cerca externa de arame com estrutura de cimento em 

aproximadamente 1.000 (mil) metros;

? Reforma no telhado dos Módulos de Laboratórios de Ciências Agrárias;

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

Módulo 1, 2 e Luizão;

? Manutenção geral nas portas e janelas de esquadrias de alumínio deste Campus.

PREFEITURA DE CAMPUS  UESB  ITAPETINGA

Ações Desenvolvidas  Período 2002/2005

? Estabelecimento de plantio com culturas anuais, visando a elaboração de 

reservas estratégicas de alimentos;

? Recuperação do 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;
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? 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 das obras e implantação de 

equipamentos;

? Reforma na Suinocultura;

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

? Reestruturação do Setor de Avicultura;

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

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

? Conclusão das obras p/ funcionamento do Módulo de Laboratórios: Conclusão das 

obras de 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 no Auditório do Campus Juvino 

Oliveira;

? Implantação do CEDETC  Início das obras Abril/2004 (em conclusão);

? Implantação do Centro de Bioclimatologia (em conclusão);

? Implantação da Ludoteca  reforma da sala e aquisição de equipamentos;

? Implantação do Projeto Universidade Para Todos  Assessoria Acadêmica;

? Reforma do sistema de som do Auditório e aquisição de amplificador potente;

? Implantação do Canal de TV da UESB;

? Cursos para Secretários através da GRH;

? Cursos de Informática  UINFOR-IT;

? Manutenção do Trator e Frota de Veículos;

? Manutenção Hidráulica/Elétrica/Civil do Campus;

? Manutenção do Almoxarifado;

? Apoio à Atividades do PROLER 2002/2003/2004;

? Apoio à realização do Vestibular 2002/2003/2004/2005;

? Participação em Seminário Re-Administrando a UESB (3 Etapas);

? Organização do Stand UESB em Exposição Agrop. 2002/2003/2004/2005;

? Reforma/Ampliação do Sistema de Telefonia;

? Reforma/Ampliação da Sala de Xerox;

? Recuperação das Vias Internas do Campus  pavimentação asfalto;

QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

140

? 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;

SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - STC

ATRIBUIÇÕES DO SETOR:

 A Subgerência de Transportes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  Campus de 

Vitória da Conquista, tem por finalidade coordenar os aspectos relacionados à frota de veículos da 

referida 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;

? Acompanhamento dos contratos com as empresas: Ticket Serviços S/A 

(Fornecimento de combustível - Contrato nº 011/2005), Força Diesel Peças e 

Serviços para Autos (Manutenção de veículos a diesel  Contrato nº 046/2004, 

Termo Aditivo nº 02) e Auto Posto Pantanal (Fornecimento de Combustível  

Contrato nº 032/2003), já encerrado;

? 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;

Histórico

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

Universitário, ligada à Pró-Reitoria da Administração e Recursos Humanos. Está situada no Módulo 

Lindinalvo Cardoso Novato e tem, atualmente, em seu Quadro de Funcionários, 19 servidores: 11 

motoristas em atividade, 03 motoristas afastados por licença/atestado médico, 02 secretários, o 

Coordenador de manutenção José Décio Lima  e o Subgerente Alceste Silva Bomfim.
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Principais Atividades Realizadas

? A Subgerência de Transportes vem buscando minimizar os custos com manutenção, 

combustíveis e serviços, implantando novos métodos de trabalho, conciliando 

motoristas com veículos, lavagens internas, enfim, cobrando responsabilidades;

? Acompanhamento constante e minucioso da manutenção dos veículos;

? Criação do Manual de Transportes da UESB, com noções de legislação de trânsito, 

direção defensiva, primeiros socorros, responsabilidade com o bem público, dentre 

outros;

? Capacitação dos motoristas com o “Curso de Direção Defensiva”, realizado em 

parceria com a Pró-Reitoria de Adiministração e Recursos Humanos, a Gerência de 

Recursos Humanos e o Núcleo de Saúde e Bem-Estar;

? Reuniões semanais com todos os funcionários lotados nesta Subgerência e com o 

Prefeito do Campus Universitário, com o objetivo de discutir sugestões e práticas que 

contribuam de maneira positiva para o bom andamento do setor, e esclarecer dúvidas 

de qualquer ordem;

? Veículos novos adquiridos nesta gestão: Ônibus Comil JPZ 5026; Kombi (03 

unidades) JPZ 3154, JPZ 3153, JPZ 3152; Fiesta (04 unidades) JPZ 3202, JPZ 3176, 

JPZ 3175, JPZ 3177; Courier JPZ 3174;

? Veículos cedidos pela Secretaria da Fazenda à UESB: Blazer JKZ 3135, S-10 JKZ 

5706, Ipanema 2999.

Resumo dos gastos:

? Nº de Requisições de Veículos atendidas: 2474  (aproximadamente).

? Combustível: R$ 185.417,66

? Lavagem e Lubrificação: R$ 5.464,80

PROTOCOLO GERAL

ATRIBUIÇÕES DO SETOR:

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

administrativos quanto  acadêmicos, tendo como principais atividades:
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?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 para os campus de Jequié e Itapetinga.
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