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18. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

18.1 Jornalismo

01. Releases produzidos: 600;

02. Publicação de uma edição do Boletim 

Informativo Uesb, com tiragem de 5 

mil cópias;

03. Supervisão e agendamento de entre-

vistas na mídia.

18.2 Home Page

01. Melhoria no sistema de gerencia-

mento de conteúdo da Ascom 

(incluindo o Mailing List);

02. Contínua adaptação das sub páginas da Instituição ao novo layout;

03. Sistema de gerenciamento de conteúdo para as páginas construídas (ainda em 

andamento);

04. Migração dos sistemas atuais para uma nova tecnologia (ainda em andamento)

05. Prestação de serviço de hospedagem aos professores e eventos que tenham vínculo com 

a Instituição.

06. Constante atualização da página (área de: destaques, eventos, editais, evidências, entre 

outros).

18.3 Criação de Páginas

18.3.1 Eventos:

01. Festival Uesb de Música 2006;

02. Simpósio de Biologia;

03. VI Colóquio do Museu Pedagógico;

04. II Seminário em Meio Ambiente e Desenvolvimento;

05. I Semana de Cinema Afro-Brasileiro;

06. I Simpósio de Ensino de Biologia do Sudoeste da Bahia; 

07. História em Debate;

08. II Sethil: Seminário de Teoria e História Literária;

09. Pensamento e Cidade: território, multiplicidade e fluxos;

10. Mostra de Cinema;



11. II Semana de Pedagogia.

18.3.2 Institucional:

01. Vestibular 2007;

02. Programa Arte na Escola;

03. Página da PRARH (em fase de conclusão);

04. Página da PROEX (em fase de conclusão);

05. Página da PROGRAD (ainda em andamento);

06. Página da PPG (ainda em andamento);

07. Página do Conpex (ainda em andamento);

08. Página do SAE (ainda em andamento).

18.4 Campanhas publicitárias e trabalhos de designer gráfico

01. Campanha do Agasalho;

Cartazes;

Faixas;

Vídeo para veiculação em TV.

02. Vestibular 2007:

Fooders;

Cartazes;

Outdoor;

Panfletos;

Placas p/ estande;

Manual do candidato;

Vídeo para veiculação na TV; 

Spot para veiculação nas rádios;

Camisa;

Banners.

03. Conpex:

Outdoor;

Cartazes;

Panfletos;

Foolders.

04. Volta às aulas:

Placas,
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Outdoors.

05. Mestrado em Agronomia, Química, Zootecnia e Engenharia de Alimentos:

Cartazes.

06. Providência para confecção de 86 faixas de tecido

07. Providência para confecção de 57 banners 

08. Confecção de “mosquitinhos”( pequenos panfletos) para os seguintes eventos:

Aula Magna  “Ética e Controle Social da Ciência”;

Cotas Raciais nas Universidades;

Mesário-Universitário nas Eleições 2006;

Concurso Público;

Videoconferências.

09. Outros Outdoors:

Avaliação Institucional;

Reconhecimento do curso de Física;

Reconhecimento do curso de Economia;

Reconhecimento do curso de Biologia.
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19. Procuradoria Jurídica

A Procuradoria Jurídica da UESB é 

regida pela Lei Estadual nº. 8.208, de 04 de 

fevereiro de 2002, que dispõe sobre essa 

espécie de Órgão nas Autarquias e Fundações 

do Estado da Bahia. No seu artigo 2º, alinha as 

atribuições de uma Procuradoria Jurídica, 

dentre as quais sobrelevam, pela fundamental 

importância na Administração Pública, aquelas 

que compreendem e visam o controle 

preventivo dos atos e contratos administrativos; 

são materializadas através de orientações técnico-jurídicas que colimam assegurar a adequação 

desses atos e contratos aos Princípios que informam a Administração Pública e o Direito 

Administrativo, com realce para o da Legalidade. Outras atividades, também de singular relevância, 

envolvem a defesa dos interesses da Instituição em Juízo ou fora dele.

Esta Procuradoria tem desincumbido-se regularmente dessas atribuições, seja cuidando para 

que as práticas da Administração observem as prescrições legais e se orientem nos Princípios 

pertinentes, seja promovendo a defesa dos seus interesses, em qualquer espécie de instância. 

Nesse desiderato, desenvolveu no período de 01/01 a 22/08/2006, dentre outras atividades 

(como minutas de Editais, Resoluções, Portarias etc.), as seguintes ações:

- emissão de 1.583 (mil quinhentos e oitenta e três) Pareceres Técnicos;

- elaboração de 50 (cinqüenta) Contratos;

- elaboração de 41 (quarenta e um) Convênios;

- elaboração de 57 ( cinqüenta e sete) Termos Aditivos;

- elaboração de 03 (três) Termos de Protocolo de Intenções;

- elaboração de 09 (nove) Termos de Compromisso;

- elaboração de 03 (três) Termos de Doação;

- elaboração de 01 (um) Termo de Distrato;

- promoção da defesa da Uesb, nas Comarcas de Vit. da Conquista, Jequié e Itapetinga, em 13 

(sete) ações cíveis, 05 (cinco) reclamações trabalhistas e 02 (duas) ações de natureza penal;

- realização de 08 (oito) audiências.

As principais especificações de todas essas intervenções poderão ser comprovadas por 

documentos que se encontram devidamente arquivados nesta Procuradoria, sendo que, 

mensalmente, são selecionadas e encaminhadas à Procuradoria Geral do Estado, através do Chefe 

da Procuradoria de Controle Técnico  P.C.T.


