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A Editora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Edições Uesb), juntamente 

com o Comitê Editorial, coordena e regulamenta a política de publicações da Uesb, encarregando-se 

de todas as atividades referentes à editoração e promoção de publicações técnicas, científicas, 

didáticas e de natureza artístico-literárias de interesse da Universidade. A Edições Uesb é um órgão 

suplementar subordinado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), criada pela 

resolução Consu nº 08/1997 em 22/12/1997.

A Editora da Uesb tem por finalidade promover a publicação de Livros, Revistas, Textos 

Didáticos, Cadernos de Ensaios e/ou de caráter literário-cultural e Boletins de Extensão, em 

consonância com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e de acordo com a política editorial 

estabelecida pela Instituição.
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Modalidades de publicações:

TEXTOS DIDÁTICOS

Essa linha editorial destina-se exclusivamente à publicação de trabalhos de docentes 

da Uesb destinados ao uso em suas próprias disciplinas. 

Publicação do seguinte título de Textos Didáticos:

- Abate de animais de açougue e tipificação de carcaças.

Autor: Professor Eduardo Mendes Ramos (Departamento de Tecnologia Rural e 

Animal)  Uesb, Campus de Itapetinga.

PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS NA UESB

Processo de seleção das 23 obras inscritas no Edital Nº 40/2004  Da publicação de 

livros técnico-científicos na Uesb. Dos 23 trabalhos inscritos, 3 foram indeferidos pelo Comitê 

Editorial, pois não se enquadravam nas regras do Edital. Dos 20 trabalhos restantes, 9 receberam 

parecer favorável à publicação, 6 tiveram parecer não favorável à publicação e 5 ainda estão sendo 

analisados pelos pareceristas. 

A partir de 2004, a administração da Uesb incrementou em 100% a publicação de livros 

técnico-científicos na Instituição, aumentando o limite anual de 4 para 8 livros. 

LIVROS PUBLICADOS EM 2005:

- Arborização de cafezais no Brasil. Profª Sylvana Naomi Matsumoto  

Organizadora  (DFZ/Uesb). O lançamento do livro ocorreu no dia 19/03/2005, no 

auditório da Coopmac em Vitória da Conquista.

- A avaliação profissional e o processo educacional brasileiro. Profº Jovino 

Moreira da Silva (DCSA/Uesb). O lançamento do livro ocorreu no dia 31/08/2005, 

no Foyer da Biblioteca Central/Livraria Edições Uesb, campus de Vitória da 

Conquista.

- Qualificação e trabalho bancário no contexto da reestruturação produtiva. 

Profª Ana Elizabeth Santos Alves (DFCH/Uesb). 
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LIVROS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO (DOS OITO SELECIONADOS CONFORME O 

EDITAL Nº 40/2004)

1. Mulheres empreendedoras. Autora: Profª Almiralva Ferraz Gomes (DCSA);

2. Micareta, carnaval e trio elétrico: a mídia e a festa no carnaval da Bahia. 

Autor: Profº José Carlos Silveira Duarte (DFCH);

3. Extração em ponto Nuvem: princípios e aplicação em química analítica. Autores: 

Professores Marcos de Almeida Bezerra (DQE) e Sérgio Luis Costa Ferreira (Ufba);

4. Modos de subjetivação, mídia e rede de memória. Organizadora: Profª Maria da 

Conceição Fonseca Silva (Dell);

5. O preço do silêncio: violência conjugal contra mulheres de camadas médias e 

altas.  Autora: Profª Tânia Rocha Andrade Cunha (DFCH);

6. Poder-saber-ética nos discursos do cuidado de si e da sexualidade. Autora: Profª 

Maria da Conceição Fonseca Silva (Dell);

7. Noturnal urbano. Autor: Profº Márcio Roberto Soares Dias (Dell);

8. Em torno da língua(gem): questões e análises. Organizadora: Profª Vera Pacheco 

(Dell).

CONCURSO DE OBRAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS DA UESB  PRÊMIO PROFª ZÉLIA 

SALDANHA 

Durante o ano de 2005, realizamos a sexta edição do Concurso de Obras Artístico-

literárias da Uesb (Edital n. 023/2005), que se encontra em fase final da seleção dos trabalhos pelas 

Comissões Julgadoras.

LIVROS PUBLICADOS EM 2005 

- VIZINHOS e outras crônicas. Autor: Josafá da Silva Santos. Vencedor do Concurso 

de 2003, no gênero prosa (crônicas). Lançado em 13 de maio de 2005, no Museu 

Regional da Uesb.

- Tarde de agosto. Autor: Ney Clayton Melo Araújo (Guanambi  BA). Vencedor do 

Concurso de 2004, no gênero poesia. Será lançado no mês de novembro/2005, na 

cidade de Guanambi.

EDIÇÕES UESB
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- A invenção do artista. Autor: Profº Valmir Henrique de Araújo (Departamento de 

Ciências Exatas/Uesb). Vencedor do Concurso de 2004, no gênero ficção em prosa 

(Contos). Será lançado no mês de novembro/2005, nessa cidade.

PUBLICAÇÃO DE REVISTAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

 

Periodicidade: anual.

Em fevereiro de 2005, foram selecionados mais dois novos projetos de revistas técnico-

científicas, conforme o Edital Nº 056/2004. Projetos selecionados:

- Fólio: Revista de Letras (Dell/Uesb). O primeiro número da revista está em 

processo de seleção/recebimento dos artigos pelos coordenadores da publicação.

- Práxis Educacional (DFCH/Uesb). O primeiro número da revista está em 

adiantado processo de publicação (revisão de linguagem). A previsão é de que 

seja publicado ainda este ano.

REVISTAS PUBLICADAS EM 2005

- Politéia: História e Sociedade. Revista do Departamento de História, v. 3. 

Lançamento: O nº 3, referente ao ano de 2003, foi lançado em 19 de agosto de 

2005, no Teatro Glauber Rocha, Uesb.

O número 4 da referida revista se encontra em adiantado processo de publicação 

(diagramação) e deverá ser impresso ainda esse ano.

PUBLICAÇÃO DE CADERNOS DE ENSAIOS E/OU DE CARÁTER LITERÁRIO-CULTURAL

Periodicidade: semestral.

Após a seleção, em dezembro de 2004, de mais dois novos projetos de cadernos, a 

Edições Uesb atualmente publica cinco títulos de cadernos por semestre, sendo 

dois números por título, o que totaliza dez números anuais.

EDIÇÕES UESB
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CADERNOS PUBLICADOS EM 2005

- APRENDER  Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, nº 2, jan./jun. 2004. 

Já impresso. Será lançado em outubro de 2005. 

- APRENDER  Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, nº 3, jun./dez. 2004. 

O periódico se encontra em processo de impressão, na Empresa Gráfica da Bahia, em 

Salvador. Deverá ser lançado ainda esse ano.

- APRENDER  Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, nº 4, jan./jun. 2005. 

O periódico se encontra em processo de revisão de linguagem e diagramação. Será 

encaminhado para impressão ainda esse ano.

- Floema. Caderno de Teoria e História Literária, n. 1, jan./jun. 2005. 

Dossiê: As Letras no Império Marítimo Lusitano I.

Lançado durante o I Seminário de Teoria e História Literária, dia 08/10/2005, na Livraria 

Edições Uesb.

- Floema. Caderno de Teoria e História Literária, n. 1-A, out. 2005.

Especial Hans Ulrich Gumbrecht.

Lançado durante o I Seminário de Teoria e História Literária, dia 08/10/2005, na Livraria 

Edições Uesb.

- Estudos da Língua(gem), n. 1, jan./jun. 2005. 

Tema: Michel Pêcheux e a Análise de Discurso.

Já impresso. Será lançado em outubro de 2005. 

O número dois se encontra em processo de revisão de linguagem.

- Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, n. 3, jan./jun. 2005. 

Já impresso. Será lançado em outubro de 2005. 

- Contexto  Comportamento e Cultura n. 1, jun./dez. 2005. 

Está em fase de seleção e recebimento de artigos pela área responsável do 

Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH).

EDIÇÕES UESB
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PUBLICAÇÃO DE BOLETINS DE EXTENSÃO

Regulamentado pelo Comunicado nº 5, os Boletins de Extensão, de autoria de docentes 

do quadro da Uesb, são destinados à comunidade acadêmica e extra-acadêmica.

Esta linha editorial destina-se exclusivamente à publicação de trabalhos de docentes da 

Uesb.

Como o Comunicado que regulamenta este tipo de publicação só foi aprovado e 

publicado recentemente, em agosto de 2005, ainda não publicamos nenhum título dessa 

modalidade. Existe uma grande demanda por este tipo de publicação e os autores estão em fase de 

organização dos originais.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

IMPLANTAÇÃO DA LIVRARIA EDIÇÕES UESB NO CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

A Livraria teve seu projeto aprovado no final do ano de 2004, sendo implantado em 2005 

e já está funcionando há cerca de quatro meses, sendo inaugurada oficialmente no dia 31 de agosto 

de 2005.

A Livraria Edições Uesb é mais uma importante ação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia na consolidação de sua Editora, pois possibilitará à Instituição efetuar a 

distribuição, exposição e intercâmbio de suas publicações não somente a nível regional, mas 

também em todo o país.

EXPANSÃO DA EDIÇÕES UESB

Diante da necessidade natural de crescimento da Uesb, que gera uma demanda 

crescente por publicações de seu quadro de pesquisadores, a Edições Uesb está procurando se 

adequar para atender a essa realidade. 

REFORMULAÇÃO DO SITE DA EDITORA

No início de agosto do corrente ano, efetuamos uma reformulação geral do site da 

Edições Uesb (www.uesb.br/editora), disponibilizando todo o nosso catálogo de publicações, com as 

principais informações sobre cada obra, visando informar e atender melhor ao público. Com isto, já 

pudemos observar um incremento de visitas ao site, bem como das vendas via Internet.

EDIÇÕES UESB
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Ao longo do ano de 2005, a Gráfica Universitária da UESB  DIGRAF, seguiu com suas 

atividades regulares, promovendo o suporte aos programas e ações das atividades empreendidos 

nos três campi da Universidade, atuando concomitantemente nas diferentes configurações em que 

se manifestaram as demandas, a saber:

? Produzindo diretamente grande parte do material gráfico destinado o uso por parte das 

instâncias administrativas da I.E.S.;

? Atendendo as solicitações de projetos de extensão, fossem originários de 

Departamentos, Colegiados e organismos representativos de estudantes, ou fossem 

partidos de programas realizados diretamente pela Universidade;

? Conferindo apoio às ações em conjunto com a comunidade, em especial dentro do 

âmbito de programas de extensão e convênios.

Nesta atividade, a DIGRAF responsabilizou-se pela elaboração, produção e execução 

da maioria das peças solicitadas. Não obstante, fez-se necessário complementar as atividades com a 

contratação de serviços terceirizados na área gráfica, sintoma da vigorosa expansão da demanda 

verificada de forma crescentemente acentuada nos dois anos anteriores.

De fato, faz-se evidente que o volume e a sofisticação dos serviços gráficos 

apresentados ao setor na forma de solicitações. Entretanto, os serviços excedem, em margem 

crescente, a capacidade do setor, tanto no aspecto humano quanto no aspecto material. Deste modo, 

surge então, a necessidade de contratação de serviços complementares. O fluxo de tais solicitações, 

bem como a margem de demandas excedentes em relação à capacidade instalada, projetam para o 

setor a expectativa de investimentos imperativos, em futuro imediato, com o propósito de conferir 

capacidade de comportar o fenômeno. 

À luz destas considerações, concluímos que se faz imperativo definir um plano 

consistente de investimentos, de curto e médio prazo, visando capacitar a DIGRAF a responder 

adequadamente às demandas presentes e previsíveis em um futuro próximo, incluindo ações nos 

seguintes campos:

a) Transferência do setor para instalações mais adequadas, inclusive com atenção para 

a existência de áreas apropriadas ao manuseio dos equipamentos com menor 

exposição à insalubridade, algo inexistente na atualidade;

UESB
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b) Aquisição de novos equipamentos de impressão em off-set, vista a notória 

obsolescência da única impressora disponível, o que vem provocar repetidas soluções 

de continuidade no fluxo das operações, compelindo à custosa contratação de serviços 

de terceiros;

c) Adequação do quadro funcional, através da contratação, em caráter estável, de 

funcionários para as áreas de criação/diagramação, impressão e manutenção de 

equipamentos;

d) Regularização no fornecimento de materiais de consumo, com a busca de um nível de 

estocagem que permita escapar às recorrentes flutuações de preços nos materiais e 

aos pormenores da gestão financeira da I.E.S.;

Implantação de sistema de fotolitagem, dispensando a instituição da aquisição de tal 

serviço em mãos de terceiros, fator que onera os custos dos serviços gráficos, reduz a versatilidade e 

agilidade da produção e interfere diretamente na qualidade dos trabalhos executados.

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

01

Cumpre-nos, inicialmente, destacar que a Procuradoria Jurídica da UESB é regida pela 

Lei Estadual nº. 8.208, de 04 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 à 15/10/2005, dentre outras 

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

- emissão de 1.091 (mil e noventa e um) Pareceres Técnicos;

- elaboração de 68 (sessenta e oito) Contratos;

- elaboração de 33 (trinta e três) Convênios;

- elaboração de 30 (trinta) Termos Aditivos;

- elaboração de 01 (um) Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa;

- elaboração de 04 (quatro) Termos de Reconhecimento e Confissão de Dívida;

- elaboração de 01 (um) Termo de Protocolo de Intenções;

- promoção da defesa da UESB, nas Comarcas de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga, em 30 (trinta) ações cíveis e 03 (três) reclamações trabalhistas;

- ajuizamento de Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o INSS, perante a 11ª Vara 

Federal  Seção Judiciária do Estado da Bahia:

- realização de 07 (sete) audiências;

- promoção de 10 (dez) defesas apresentadas junto ao Tribunal de Contas do Estado.

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.

UESB

PROCURADORIA JURÍDICA



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

01

Atribuições do Setor

Planejamento, acompanhamento, orientação, execução e controle das atividades do campo 

agropecuário, ligados à fitotécnia, zootecnia, engenharia agrícola e solos, dentre outras, com 

objetivos ligados aos segmentos do ensino, pesquisa e extensão.

Atividades desenvolvidas

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

? Coordenação do Viveiro Florestal da Uesb;

? Reforma de pontos críticos da cerca do campus da UESB;

? Implantação de 2 cultivos experimentais de Mamona;

? Implantação de 1 experimento em Olericultura;

? Implantação de 1 experimento de Citrus;

? Implantação de 1 experimento de Maracujá;

? Implantação e condução de 1 ha de Cana;

? Implantação e condução de 1 ha de Capineira;

? Limpeza e condução de experimento com 11.000 plantas de Café (fase juvenil);

? Recuperação de área de Café com baixa produtividade (Recepa de 5.000 plantas);

? Limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Urucun;

? Implantação e condução de 4 experimentos de Mandioca, sendo 1 irrigado;

? Condução de experimento de Abacaxi;

? Implantação e condução de 4 experimentos de Batata-doce;

? Manutenção de experimento Florestal com “Madeira Nova”;

? Condução de 7 experimentos com espécies florestais;

? Limpeza e manutenção de experimento florestal (arboreto);

? Limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Mandioca;

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

? Aproveitamento de resíduos vegetais na alimentação animal;

? Plantio e condução de Milho para alimentação animal;

? Limpeza e manutenção de campo agrostológico (coleção de espécies forrageiras);

? Limpeza de espécies frutíferas;

? Implantação e manutenção de vários experimentos do curso de mestrado em 

Agronomia ;

 Aumento na produção de mudas e fornecimento ao Campus da Uesb e comunidade;

UESB
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? 

Bem-querer, Escolinha da Uesb , Casa de Apóio (Maria do Carmo) e trabalhadores 

do campo;

? Implantação de plantios escalonados de Milho para a alimentação de caprinos;

  Cirurgia e fistulação de um animal bovino (vaca), para avaliação da digesta ruminal  

e demonstração para aulas práticas; 

? Produção e comercialização de mel de abelhas;

? Participação da Exposição de Vitória da Conquista, março de 2005, com estande 

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

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

? Experimentos constantes para congelamento de sêmen de caprinos, exames 

andrológicos, orientações aos caprino/ovinocultores;

? Manutenção e condução dos Muares (13 animais), que servem para carroças, 

tração para implementos, montaria para os vigilantes e para os vaqueiros.

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

suplementando os rebanhos bovinos, caprinos e ovinos; 

? Recuperação e manutenção dos tratores e implementos;

? Recuperação e manutenção da  MOTO e do JEEP (mecânica,chaparia e 

pintura);

? Recuperação de alguns implementos agrícolas.

 

AÇÕES PRETENDIDAS (2005/2006)

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

Agronomia, utilizando culturas como: Frutíferas, Olerícolas, Urucun, Mandioca, Feijão, 

Batata doce, Espécies florestais, Cana de açúcar etc.; 

? Mudança de Banco de Germoplasma de Mandioca  Prof. Sandro Correia  DFZ;

? Implantação de 2 experimentos de Mandioca  Prof. Anselmo Viana  DFZ;

? Implantação de plantio de noz Macadâmia  Prof. Abel Rebouças  DFZ;

? Implantação de 3 ha de forrageiras, sendo 1 ha de Cana, 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;

? Mudança de parte do sistema de irrigação da horta para (Gotejamento), o que 

acarretará uma economia considerável de água, energia, mão de obra, defensivos etc.;

? Reestruturaçao de todos os sistemas de irrigação usados no campo;

? Construção de mais uma casa de vegetação de sementes para a horta;

Redução de 70% da produção da horta e direcionamento da mesma à Creche 

DICAP
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? 
? Beneficiamento e comercialização de Húmus de minhoca;

? Implantação de 2 hectares de mandioca;

? Continuidade na recuperação do cafezal antigo com 10 mil plantas;

? 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;

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

? Continuidade e término da construção do curral de leite;

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

aproveitados somente as fêmeas ao nascimento e ao nascerem os machos serão 

eliminados, programa de inseminação artificial;

? Concretização do projeto de produção de sêmen de caprinos e avaliação de 

reprodutores;

? Continuidade das ações executadas nos anos anteriores.

SERVIÇOS PESTADOS À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

? Fornecimento de hortaliças, semanalmente, para a creche da UESB, Escolinha do 

Bem querer, Pastoral da Criança e Casa de Apóio (Maria do Carmo); 

?  Fornecimento de leite, diariamente, para a creche;

?  Fornecimento de mel para a creche de acordo às solicitações;

?  Atendimento de chamadas para retirada de abelhas, marimbondos e demais 

  insetos nos  setores da UESB;

?  Fornecimento de plantas para a ornamentação do campus da UESB;

?  Controle fitossanitário em plantas ornamentais/ jardins;

?  Realização de pequenos serviços de serralharia e mecânica para diversos

  setores, serviços de  Borracharia  para  uso dos tratores, carroças, bicicletas 

  e outros;

?  Serviços de roçagem e transporte com trator na área “urbana” da UESB;

?  Atendimento e liberação da pipa, levando água para diversos servidores, 

moradores da  Vila do Bem Querer e Santa Marta.

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

DICAP
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CONCLUSÃO

A demanda por tecnologia na área rural, seja por parte dos estudantes 

graduandos, especialistas, mestrandos, produtores e mestres, aumentada pelo maior número de 

cursos e pelo maior número de vagas, induzem à realização de investimentos em infra-estrutura e 

equipamentos. Estes últimos, aliás, são muito importantes na racionalização dos recursos, já que o 

incremento das atividades aumenta a cada ano e a mão-de-obra braçal foi cortada pela metade, de 

modo que é imprescindível a liberação imediata de verbas e aquisição de novos equipamentos,  já 

que a maioria está defasada e desgastada. Como exemplo, citamos  os tratores, um com 25 anos e o 

outro com 17 anos.

Com relação à infra-estrutura física, encontram-se realizados projetos para a 

continuidade e conclusão do setor de bovinocultura e curral de leite. No setor de apicultura, encontra-

se inacabada a parte de banheiro. Uma vez concluídas estas obras, poderemos permitir uma 

melhoria para o nosso ambiente de trabalho. Estas são as perspectivas imediata para este setor.

DICAP
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Relação dos veículos do campus de

 VITÓRIA DA CONQUISTA

DICAP

VEÍCULO                                        ANO                                      PLACA

DIESEL

MICRO ÔNIBUS

ONIBUS/COMIL

F4000/FORD

F-100

MB 180

MICRO AGRALE

S-10

ONIBUS FUNCIO

1984

2004

1998

1985

1995

2000

1998

1990

JOI-2713

JPZ-5026

JKZ-5919

UG-7678

JMD-6935

JKZ-8585

JKZ-5706

JLD-3213

GASOLINA

ESCORT/FORD 

IPANEMA/CHEVRFIORINO

FIORINO/FIAT

TEMPRA/FIAT

KOMBI

IPANEMA/CHEV

FIESTA/FORD

FIESTA/FORD

BLAYSER

IPANEMA

JEEP “DICAP”

MOTO HONDA X

MOTO HONDA C

MOTO HONDA C

2001

1998

1996

1998

2003

1998

2003

2002

1997

1998

1998

1992

2000

JOI-7682

JKZ-5514-6933

JMD-6933

JMM-2510

JPZ-3154-1632

JKZ-6137

JPZ-3202

JPZ-0412

JKZ-3135

JKZ-2999

BR-4349

JMM-1632

JLD-6015

JKZ-8083

UESB

TRANSPORTE
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TOTAL DE CRIANÇAS ATUALMENTE MATRICULADAS NA CRECHE: 72

. 13 filhos de funcionários

. 17 filhos de professores

. 09 filhos de alunas 

. 04 filhos de funcionárias da Creche Bem Querer

. 01 filho de professora da Escola Bem Querer

. 28 filhos de prestadores de serviços e contratados (REDA)

NÚMERO DE CRIANÇAS NO TURNO MATUTINO:

»Total: 28

Berçário 07

Infância I 10

Infância III 11

NÚMERO DE CRIANÇAS NO TURNO VESPERTINO: 

  »Total: 44

Berçário 10

Infância I  09

Infância II  10

Infância III  15

NÚMERO DE CRIANÇAS EM REGIME INTEGRAL:

  »Total: 17

Berçário 05

Infância I e II  07

Infância III  05 

UESB

CRECHE
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NÚMERO DE CRIANÇAS MATRICULAS EM 2005:

   »Total: 18

NÚMERO DE CRIANÇAS DESISTENTES E TRANSFERIDAS:

  »Total: 05

SOLICITAÇÃO DE NOVAS VAGAS PARA 2006:

  »Total: 29

Obs.: A Creche é mantida pela UESB, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, com a 

contribuição dos pais com 1,0% do salário, e amigos da Creche, com um percentual de 0,5% do 

salário.

ATIVIDADES ROTINEIRAS E ESPORÁDICAS

Oferecimento diário de alimentação, como: almoço, lanche e jantar; 

Higienização e cuidados gerais com a criança: banho, escovar os dentes, cortar as 

unhas, troca de fraldas, estimulação (bebês);

Acompanhamento pedagógico com as monitoras do berçário sob orientação da 

estagiária do curso de pedagogia Nelsilene Santos Luz;

Atendimento a algumas crianças em horário integral, isto é, as crianças permanecem 

na Creche durante o horário do almoço, seguindo pelo turno vespertino até às 19:00h;

Reunião de pais com a direção e professoras;

Reunião de avaliação dos trabalhos realizados (Direção e funcionários da Creche);

Planejamento didático semanal entre as professoras;

ÁREA PEDAGÓGICA

 

Nossa prática está embasada em 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 

CRECHE



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

01

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 bebês de 4 meses a crianças de 

5 anos.

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

às 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.

Atividades realizadas:

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

recados, narração das suas vivências, diálogos, cantorias.

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

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

apresentação de filmes.

Linguagem Lógico: 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). Identidade do ambiente (animais, plantas, casa, escola, meios de transporte, 

trânsito e meios de comunicação).

Socialização: convivência, participação, cooperação, interdependência, solidariedade, 

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

responsabilidade e autocrítica.

Criatividade: 

Expressão Plástica: desenho, pintura, recorte, colagem, alinhava, montagem, 

dobradura, modelagem.

Expressão Corporal: mímica, dança espontânea e movimentos ritímicos.

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.

Pesquisas de campo e vivências: visitas ao Aeroporto, Poço Escuro, Praças, Parque 

de Exposição.

CRECHE
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ATIVIDADES EXTRA-CLASSE

FORAM REALIZADAS: 

Visita à Fábrica de Blocos;

Visita à Casa do Mel ;

Atividade junina em um Sítio; 

Passeio na Lagoa das Flores; 

Visita ao Parque de Exposição;

Visita ao Conservatório de Música;

Visitas a diversos tipos de residências:

ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO REAIZADAS:

Projetos: ”Cantar para o Corpo Alegrar”, “Em busca da Bicharada”, “Uni Dune Te”, 

“Humm... Comer, Tudo de Bom”, “Canto e Encanto”;

Passeio à praça Tancredo Neves, Centro, Bairros Residenciais; 

Passeio ao Poço Escuro;

Visita ao Ônibus Espacial;

Visita ao Ceasa;

Visita ao Centro Industrial.

COMEMORAÇÕES:

Páscoa  No dia 23 de março houve uma ceia no pátio da creche;

Dia das Mães  No dia 14 de maio houve comemoração ao dia das mães, com 

apresentação no auditório do CAP e um Coquetel no Pátio da Creche;

Festa Caipira No dia 17 de junho houve apresentação com dança e quadrilha no 

auditório do CAP e comidas típicas no pátio da creche; com a participação das 

crianças;

Dia da Vovó  No dia 26 de julho houve uma comemoração em homenagem ao dia 

da vovó, com um teatrinho realizado pelas crianças e Chá da Tarde no pátio da 

Creche;

Dia dos Pais no dia 19 de agosto houve uma festa em comemoração ao dia dos pais, 

com apresentação de um coral no auditório do CAP e um Coquetel no pátio da Creche;

CRECHE
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Semana da Criança  em comemoração ao dia da Criança houve uma semana com uma 

programação especial:

10/10- Visita a uma creche carente União e Força com entrega de bombons com um 

teatrinho realizado pelas professoras da Creche Bem Querer, e passeio na 

Pedesorvete.

 11/10- Teatro do grupo da Terceira Idade e lanche especial no pátio da Creche.

13/10- Tarde com brincadeiras, pula-pula e lanche especial no pátio da Creche.

14/10- Visita à Matinha em Itapetinga, com lanche e almoço, passeio na lagoa com 

direito a picolé e brinquedos no parque, e atividades na Ludoteca da UESB de Itapetinga 

com um delicioso lanche.

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS COMPRADOS

Copos plásticos para água e talheres para almoço;

LIVROS, REVISTAS E CD'S ADQUIRIDOS 

Assinatura da revista Pátio;

Brinquedos: bonecas e carros;

CDs com músicas infantis e de relaxamento;

Fitas de vídeo cassete  desenho infantis;

Antologia de Poesia Brasileira Para Crianças;

As Quatro Estações do Ano;

O cotidiano da Creche: um Projeto Pedagógico;

O projeto pedagógico da Creche e a sua avaliação;

Metodologia de Projetos;

Transgressões e Mudança na Educação;

O Livro dos Arteiros: Arte Grande e suja;

02 livros de pano para o berçário;

Livro de Bichos;

Fita de vídeo cassete - Autonomia da Criança

Videoteca Bíblica;

Primeiros Socorros:

CRECHE
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DIFICULDADES

A Creche não conta com espaço adequado para realização de eventos e reuniões;

Encontramos dificuldades em organizar de forma satisfatória o trabalho 

pedagógico com as crianças de 0 a 2 anos e meio, devido à precariedade do 

espaço físico;

Dificuldade na preparação dos lanches e refeições das crianças, devido ao espaço 

físico da cozinha ser adaptado;

Os serviços de manutenção como pintura e troca de areia do parque não foram 

atendidos, apesar de várias solicitações;

Os brinquedos do parque estão sem condição de uso, causando constantes 

acidentes, 

Não temos substituição de funcionários que saem de licença, atestado médico etc, 

o que dificulta o desenvolvimento das atividades a contento.

METAS DE TRABALHO

Melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade universitária por meio 

de uma melhor capacitação dos funcionários, bem como um melhor 

acompanhamento das atividades realizadas;

Melhorar a comunicação entre os funcionários da Creche;

Realização de trabalhos com a parceria constante das famílias;

Realização de férias coletivas

CURSOS REALIZADOS

No mês de fevereiro foi oferecido um curso de Pedagogia de Projetos com a 

Pedagoga do SESC;

No mês de julho foi oferecido um curso de Cuidadores em Creche, coordenado por 

Maria da Paixão, enfermeira do Núcleo de Saúde da UESB;

PARTICIPAÇÃO EM EVENTO

V Congresso Internacional em Educação;

III Congresso de Educação;

CRECHE
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Seminário: Educação Inclusiva: Avanços e Desafios.

SUGESTÕES

Criação de um espaço adequado para eventos e reuniões (urgente);

Construção da Cozinha e Refeitório (urgente);

Criação de uma brinquedoteca;

Construção de um Módulo para o berçário e Infância I (urgente).

CONCLUSÃO

A Creche Bem Querer reúne atualmente, 72 crianças de 4 meses a 5 anos de idade, 

filhos de profissionais e alunas da UESB.

A equipe de trabalho intensifica seu olhar para as necessidades da criança que está 

sendo educada enquanto seus pais trabalham. Assim, oferecemos toda a estrutura para que se 

desenvolva de maneira saudável, participando de atividades e brincadeiras lúdicas, de acordo com 

sua faixa etária.

A inclusão de crianças especiais em seu quadro de alunos vem acontecendo 

gradativamente, contribuindo, na convivência com outras crianças, para a evolução do tratamento.

Contamos com uma estagiária de extensão de uma aluna do Curso de Pedagogia, que 

desempenhou suas atividades na Coordenação Pedagógica do berçário, orientando o trabalho das 

monitoras nos turnos matutino e vespertino, que consideramos de extrema importância.

A Creche Bem-Querer, através de seu corpo de professoras e monitoras, diretora e 

secretária, considerara o trabalho de 2005 como um cumprimento dos pressupostos gerais do seu 

projeto pedagógico. Com a pedagoga Cleide de Oliveira Matos Macedo, planejamos fazer 

modificações que irão melhorar a qualidade do nosso atendimento em 2006.

CRECHE



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Relatório de Atividades 2005

01

INCUBEM: AQUI SUA IDÉIA VIRA NEGÓCIO

A Incubadora de Empresas do Sudoeste Baiano  INCUBEM, é uma instituição que tem por 

objetivo transformar idéias inovadoras em empreendimentos de sucesso, promovendo o 

desenvolvimento regional através da geração de emprego e renda, e melhoria da qualidade de vida 

da população. Ela propicia a criação e o desenvolvimento de novas empresas, dando-lhes condições 

de crescimento e sustentação no mercado através da parceria com importantes organizações 

públicas e privadas do Estado da Bahia.

Desde a sua criação, em 2003, a INCUBEM vem apoiando empresas de diferentes 

segmentos, como: comunicação, informática e agronegócio. Esses novos empreendedores estão 

sendo capacitados para gerenciarem empresas com os diferenciais que o mercado altamente 

competitivo exige. Através do apoio da INCUBEM, essas organizações terão condições de se 

inserirem no mercado com competitividade e sustentação.

ÁREAS DE ATUAÇÃO (MISTA):

? Agronégocio (Ativação das principais cadeias produtivas da região);

? Serviços;

? Mineração;

? Indústria (Pólo moveleiro, entre outros);

? Tecnológica.

Além do importante papel desempenhado no mercado local, a INCUBEM participou 

ativamente da criação e formalização da Rede Baiana de Incubadoras  RBI, a qual nos trará 

oportunidades de inserção no mercado nacional e internacional. A RBI tem a sua sede na cidade de 

Salvador  BA e conta com um quadro de 09 incubadoras participantes que são sócias fundadoras da 

Rede. A RBI nos proporcionou, de início, uma campanha de marketing, onde cada incubadora do 

Estado da Bahia será divulgada na sua região de origem, bem como por todo o estado, buscando 

envolver o maior número de instituições e empreendedores possível. Procuramos assim, difundir 

com grande desenvoltura o movimento empreendedor por toda a Região Sudoeste, agregando maior 

valor às nossas Faculdades e Universidades e, conseqüentemente, ao aprendizado do corpo 

docente dessas instituições.

UESB

INCUBADORA
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SUDOESTE DA BAHIA: TERRA DE GRANDES OPORTUNIDADES

A Região Sudoeste da Bahia vem se constituindo como um importante centro 

empreendedor, tendo importância estratégica para o desenvolvimento do interior da Bahia.

Sua localização privilegiada, seu clima, solo, população e infra-estrutura viária fazem com que 

o Sudoeste Baiano seja um vetor de atração de investimento em todas as áreas econômicas. Hoje, a 

região já é um importante pólo educacional, com a presença da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia  UESB e de dezenas de faculdades particulares, atraindo estudantes e professores de 

diversos Estados do país. 

Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia, com uma população 

estimada em 262 mil habitantes, é o centro econômico pólo dessa região. Saúde, comércio, turismo e 

agronégocio são um pouco do que a cidade tem a oferecer à sua população e aos empreendedores, 

que encontram aqui um ambiente propício para o desenvolvimento.

EMPRESAS INCUBADAS/ASSOCIADAS:

SUDOESTE DIGITAL

Em um mundo em que a transmissão de informações se torna imprescindível para 

as organizações, a Agência Sudoeste Digital oferece a seus clientes a implementação de projetos 

Comunicacionais, construindo e fortalecendo a imagem organizacional. Com qualidade e 

credibilidade, a agência presta os seguintes serviços: 

?Assessoria de Imprensa;

?Design Gráfico;

?Webdesign;

?Jornalismo On Line 

www.sudoestedigital.com.br

MICRO PROCESS

Especializada em soluções para a área de saúde, a MicroProcess é referência em 

construção de software com alta tecnologia.

Oferecendo a seus clientes qualidade e competência em softwares integrados 

para a gestão de informação clínica, administrativa e financeira, a MicroProcess presta serviços para 

INCUBADORA
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Consultórios, Policlínicas, Hospitais, Laboratórios e serviços na área de saúde em geral.

www.microprocess.com.br

AGROSAVI

Uma Empresa 100% Social. Com esse slogan, a Agrosavi pretende investir na capacitação 

de mulheres carentes para o mercado de trabalho através da produção de frutas desidratadas, 

cristalizadas e compotas em geral. Esse é um projeto do Lar Santa Catarina de Sena, que pretende 

melhorar as condições de vida e dar perspectiva de futuro às famílias das crianças internas.

Aproveitando o potencial da Região, estão sendo utilizadas frutas típicas da Bahia como: 

caju, manga, abacaxi, maçã etc.

PIMENTAS BARRA DO CHOÇA

Produzindo derivados de pimenta, a Pimentas Barra do Choça coloca no mercado produtos 

inovadores e de grande aceitação no mercado.

Localizada na cidade de Barra do Choça, a 44 Km de Vitória da Conquista, a empresa vem 

diversificando sua produção com pimentas a granel, molhos, geléias e pimentas ornamentais. Atenta 

às tendências de mercado, a Pimentas Barra do Choça já está em processo de produção de novas 

variedades de produtos, oferecendo ao consumidor qualidade e o diferencial que o mercado exige. 

PROJETOS E RESULTADOS ALCANÇADOS:

Após a constituição da INCUBEM, a mesma participou de um importante edital do SEBRAE 

de Implantação de Incubadoras, e foi contemplada com recursos que deram início às atividades da 

mesma. Foi firmado, então, um convênio com o SEBRAE para a utilização dos recursos. A partir daí, a 

INCUBEM iniciou um processo de apoio técnico-administrativo às empresas incubadas e 

associadas, que resultou na melhoria e crescimento das mesmas. Ainda foi estruturada com móveis e 

equipamentos.

As empresas que se encontram incubadas estavam iniciando seus trabalhos com várias 

dificuldades internas. Hoje, os resultados alcançados são de grande relevância, pois podemos notar 

o crescimento das empresas junto ao mercado. Foram custeadas pela INCUBEM diversas 

capacitações da equipe gestora das empresas, de acordo com a necessidade e área de atuação de 

cada uma. Tais capacitações trouxeram grande conhecimento e proporcionaram a expansão dos 

serviços/produtos oferecidos pelas empresas, trazendo lucro e clientes para as mesmas. 

Consultores de renome no mercado, como o Engenheiro de Produção, Sr. Fernando Chemmés 

INCUBADORA
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Ganem, realizaram importantes diagnósticos para a melhoria de layout e aproveitamento de mão-de-

obra nas empresas Agrosavi, e Pimentas Barra do Choça. O sr. Pedro Meloni, consultor especialista 

em desidratação de frutas também contribuiu de forma significante para o andamento dos trabalhos 

na Agrosavi dando maior credibilidade e condições de enfrentar a concorrência. 

Além de todos estes benefícios, a INCUBEM proporcionou a participação em 

eventos e feiras de grande importância para as empresas, firmou convênios com instituições que 

foram pioneiras no movimento e que podem oferecer melhorias e trocas de conhecimentos 

relevantes com nossas empresas, como, por exemplo, a parceria entre a INCUBEM e a FUNDETEC, 

que é hoje um dos parques tecnológicos mais bem estruturados do país, localizado na cidade de 

Cascavel, no Paraná. Realizamos duas visitas a este parque. A INCUBEM participou juntamente com 

suas empresas de duas importantes feiras realizadas no Brasil:

Feira do Empreendedor  Aconteceu em Salvador  BA, em novembro de 2004. As 

empresas tiveram oportunidade de apresentar seus produtos/serviços ao mercado 

local, conquistando clientes e fornecedores.

FISPAL  Feira Internacional de Alimentos  Aconteceu em São Paulo, em Junho de 

2005. Participaram as empresas do ramo de agronegócio (Agrosavi e Pimentas 

Barra do Choça). O evento foi o grande marco para as duas, causando uma 

repercussão em nível nacional. Após este evento, vários jornais locais e nacionais 

procuraram as empresas para negócios e entrevistas.

Portanto, fica claro o papel da INCUBEM para a sociedade, uma vez que nosso 

objetivo maior, que é o de difundir a cultura empreendedora na sociedade, tem sido atingido com 

êxito, apesar das dificuldades encontradas. A INCUBEM continuará na busca por sua 

sustentabilidade, procurando sempre atingir um maior número de empreendedores, contribuindo, 

assim, para a geração de emprego e renda na região sudoeste da Bahia.

INCUBADORA
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CONTROLE DE ISENÇÕES

Vitória da Conquista

Jequié

Itapetinga

Categoria                                            Nº de pedidos  Qt. Deferida  Qt. Indeferida  Ins. Efetivada

(COMUNIDADE) - Gincana FEVEST

(COMUNIDADE)  Simulado FEVEST

(COMUNIDADE) candidato carente

UESB (servidor efetivo)

UESB (servidores temporários, REDÁ, 

à disposição e livres nomeados)

UESB (filho de servidor efetivo)

UESB (filho de servidor  temporário)

UESB (cônjuge de servidor efetivo)

UESB (cônjuge de servidor temporário)

UESB (prestador de serviço)

UESB (Estagiário UESB)

TOTAL

20

-

04

06

21

31

17

07

08

36

07

20

04

438

04

20

31

17

07

08

36

07

-

-

-

02

01

-

-

-

-

-

-

20

04

401

04

20

30

16

06

07

35

07

550

Categoria                                            Nº de pedidos  Qt. Deferida  Qt. Indeferida  Ins. Efetivada

(COMUNIDADE) candidato carente

UESB (servidor efetivo)

UESB (servidores temporários, REDÁ, 

à disposição e livres nomeados)

UESB (filho de servidor efetivo)

UESB (cônjuge de servidor efetivo)

TOTAL

-

06

13

28

08

268

05

12

28

08

-

01

01

-

-

268

05

12

28

08

321

Categoria                                            Nº de pedidos  Qt. Deferida  Qt. Indeferida  Ins. Efetivada

(COMUNIDADE)  Simulado FEVEST

(COMUNIDADE) candidato carente

UESB (servidor efetivo)

UESB (servidores temporários, REDÁ, 

à disposição e livres nomeados)

UESB (filho de servidor efetivo)

UESB (filho de servidor temporário)

UESB (cônjuge de servidor efetivo)

UESB (prestador de serviço)

UESB (Estagiário UESB)

UESB (Cônjuge de servidor temporário)

TOTAL

-

77

01

07

08

03

01

11

03

-

-

77

01

07

08

03

01

11

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

77

01

07

08

03

01

11

03

-

122
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Três Campi

? Posteriormente, foi autorizada, pela Reitoria, a inclusão dos portadores de 

necessidades especiais e do curso Pré-Vestibular Dom Climério (destinado a alunos 

negros).

LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS

Após análise técnica das condições físicas das escolas em que seriam realizadas as 

provas, os locais abaixo foram definidos para aplicação das provas.

Vitória da Conquista  1 (Vc1)

Vitória da Conquista  2 (VC2)

TOTAL GERAL                                                                       993

INSCRIÇÃO EFETIVADA

Colégio Polivalente de Vitória da Conquista

Colégio Estadual Eraldo Tinoco

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia - CEFET

Colégio Estadual Rafael Spínola Neto

Colégio Estadual Padre Luis Soares Palmeira

Centro Integrado de Educação Navarro de Brito

CAPACIDADE TOTAL (Vc1)

990

580

650

620

520

1.200

4.560

Escola Agrotécnica Sérgio de Carvalho

Módulo de Aulas Profº Antônio Luís Santos  UESB

Módulo de Aulas nº 01  UESB

Módulo de Aulas nº 02  UESB

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães  CMLEM

Instituto de Educação Euclides Dantas  IEED

Colégio Estadual Adélia Teixeira

Colégio Estadual Dirlene Mendonça

CAP  UESB

Colégio Estadual Abdias Menezes

CAPACIDADE TOTAL (Vc2)

475

820

595

520

630

1.045

480

500

200

800

6.065

LOCAL                                                  CAPACIDADE DE CANDIDATOS

LOCAL                                                  CAPACIDADE DE CANDIDATOS
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Jequié

Itapetinga

ABSTENÇÕES DO VESTIBULAR 2005

Conforme informações obtidas durante a realização das provas, confirmou-se o 

quantitativo abaixo de ausentes ao processo:

Totalização financeira das despesas

Colégio Estadual Luiz Viana Filho

Ginásio Municipal Celi de Freitas

Instituto de Educação Régis Pacheco  IERP

Ginásio Municipal Stella Câmara D'ubois

Colégio Municipal Presidente Médici

Centro Educacional Profº Brito

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães  CMLEM

Campus da UESB

Colégio Estadual Prof. Magalhães Neto

Colégio Polivalente Edvaldo Boa Ventura

CAPACIDADE TOTAL

790

530

1.520

440

625

480

420

510

490

510

6.315

LOCAL                                                  CAPACIDADE DE CANDIDATOS

Centro Educacional Alfredo Dutra

Centro Educacional e Cultural Noralice Gusmão

Ginásio Agro Industrial 

CAPACIDADE TOTAL

900

630

420

1.950

INSCRITOS          PRESENTES (3 DIAS)          AUSENTES          PERCENTUAL DE AUSÊNCIA

Lanches durante aplicação de provas - Vestibular

Produção de Material de Divulgação/Veiculação

Empresa de Correios e Telégrafos

CONSULTEC  Seleção de Recursos Humanos

Colaboradores durante a aplicação de provas

Outras Despesas 

TOTAL

17.856                                                                   2.101                                     11,56%

16.728,00

161.925,75

70.000,00

298.563,00

272.884,87

2.099,78

822.201,40

DESPESAS                                                                         VALORES

LOCAL                                                  CAPACIDADE DE CANDIDATOS
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