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1. GRADUAÇÃO 

 

 Manter os laços entre o ensino superior e a cidadania representa o 

desafio  do  ensino  de graduação na UESB. Dessa forma, ao fomentar a 

melhoria da qualidade  dos  cursos  por  ela oferecidos,  a  Pró -Reitoria  de  

Graduação  -  PROGRAD, em conjunto com os Departamentos e Colegiados de 

Cursos,  mostra-se preocupada em  legit imar  a  formação  de  profissionais 

competentes em  todas as áreas do conhecimento, centrando esforços na busca 

do aperfeiçoamento humano,  científico  e  tecnológico  dos  seus  quadros  

discente  e  docente,   sem  perder  de  vista  o comprometimento da  Insti tuição 

com o desenvolvimento  regional.  

 Relacionada à inovação constante do  ensino,  encontra -se  a  criação  de  

mecanismos  de avaliação permanente dos cursos de graduação, com o objetivo 

de garantir a qualidade de ensino. No entanto,  para a UESB, é necessário 

compreender qualidade de ensino não como formação técnica, mas 

principalmente,  como  formação  do  ser  humano  comprometido  com  a  

utilização  dos conhecimentos para a promoção de uma ordem social mais  justa.  

 As atividades da graduação da UESB organizam -se em torno da seguinte 

diretriz estratégica:  GARANTIR EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, 

COMPROMETIDA COM AS DEMANDAS DE APRENDIZAGEM DO 

CIDADÃO. 

 

1.1 Vestibular 2011 

 Em 2011 cresceu ainda mais a procura pelos cursos de graduação 

oferecidos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,  comprovado pelo 

grande número de candidatos inscri tos .  Isso se deve à credibil idade que a UESB 

vem adquirindo ao longo dos seus 30 anos. A qualidade do ensino, o 

comprometimento, a qualificação do corpo docente, inserção do  aluno no 

mercado de trabalho têm atraído estudantes dos mais diversos estados da 

federação, tais como: Minas Gera is, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, São Paulo, 

Rio de Janeiro, entre outros , e Distrito Federal.  

 Várias ações são realizadas no sentido de divulgar e preparar o candidato 

para o Vestibular, como o Projeto “Cinema: Eis a questão –  O Janela Indiscreta 
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no Vestibular”,  apresentando nos três campi, os fi lmes brasileiros e estrangeiros, 

acompanhados de discussões temáticas,  dos títulos selecionados, que serão 

inclusos como questões no concurso vestibular.  

 Esse processo de divulgação ao mesmo tempo em que tem possibilitado 

aos candidatos ao vestibular da UESB acesso às informações sobre ensino 

superior, tem, também, influenciado na imagem da Universidade frente à 

comunidade, fato este que podemos constatar com o aumento da demanda do 

vestibular, nos três campi,  ao longo dos anos,  nos quadros seguintes.  

 No processo seletivo, uma importante ação de inclusão social  é a 

concessão da isenção da taxa de inscrição do vestibular que destina-se ao 

atendimento de candidatos oriundos de Escola Pública (5% do número de 

inscritos do vestibular anterior, classificados com a maior média), servidores da 

UESB e seus dependentes (fi lhos e cônjuges),  Programa Universidade Para 

Todos (para os que tiverem 75% de frequência no curso preparatório), cursos 

Pré-Vestibulares Filantrópicos e aos Portadores de Necessidades Especiais.   

 A Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE), observando as 

disposições da Resolução nº 38/2005 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), concede isenção da taxa de inscrição do vestibular,  nos 

três campi da UESB, a fim de oportunizar aos candidatos o acesso ao ensino 

superior.  Além disso, por meio das Resoluções CONSEPE 36/2008 e 37/2008, a 

UESB insti tuiu o sistema de reserva de vagas em todos os seus cursos de 

graduação.  

 A Resolução CONSEPE 37/2008 especifica as característ icas do sistema 

de reserva de vagas adotado na Universidade, dentre as quais destacamos: é 

vedada a concorrência por tal  sistema por portadores de diploma de nível 

superior; a base do programa é o aluno oriundo da rede públ ica de ensino. Do 

total  de vagas de cada curso e em cada turno, são reservadas 50% para 

candidatos oriundos de estabelecimentos públicos de ensino. Deste total,  70% é 

para alunos que se autodeclaram negros e que fizeram sua escolarização na rede 

pública (cotas étnico-raciais) e 30% para discentes cuja escolarização fora 

realizada na rede pública (cotas sociais).  

 O sistema conta ainda com cotas adicionais, sendo 1 para remanescentes 

de comunidades quilombolas, 1 para deficiente físico e 1 para indígena. Ca so 

não sejam preenchidas por candidatos que atendam aos requisitos específicos 
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destas vagas,  as mesmas não retornam para o cômputo total  de vagas dos cursos.  

 Atualmente existem 43 cursos regulares de graduação, sendo 20 cursos 

no campus de Vitória da Conquista,  15 no campus de Jequié e 8 no campus de 

Itapetinga. Em todos estes cursos estão matriculados 7.577 discentes. Em 2011 

ocorreram dois processos seletivos, com um total de 2.156 vagas oferecidas, 

sendo assim distribuídas:  1.103 para o campus de Vitór ia da Conquista, 718 para 

o campus de Jequié e 335 para o campus de Itapetinga, conforme Quadro 01. 

 

Quadro 01 - Oferta de Vagas no Vestibular da Uesb –  2011.1 e 2011.2  

Curso Vagas 2011.1 Vagas 2011.2 

VITÓRIA DA CONQUISTA 635 350 

Administração  40 40 

Agronomia 40 40 

Ciência da Computação  40 0 

Ciências Biológicas  70 0 

Ciências Contábeis  40 0 

Ciências Econômicas  40 0 

Cinema e Audiovisual  0 40 

Comunicação Social  40 0 

Direito 40 40 

Engenharia Florestal   25 0 

Filosofia 0 40 

Física 40 0 

Geografia 40 40 

História 40 40 

Letras Modernas (Português/Inglês) 30 0 

Letras Vernáculas  30 0 

Matemática 40 0 

Medicina 0 30 

Pedagogia 40 40 

JEQUIÉ 410 250 

Artes (Teatro / Dança)  40 0 

Ciências Biológicas  50 0 
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Curso Vagas 2011.1 Vagas 2011.2 

Ciências Biológicas  (Genética / Ecologia)  20 0 

Educação Física  40 0 

Enfermagem 25 25 

Farmácia 0 40 

Fisioterapia 25 25 

Letras (Português/Li teraturas)  40 40 

Matemática (enfoque em Informática)  0 40 

Medicina 40 0 

Odontologia 20 20 

Pedagogia 40 40 

Química 40 20 

Sistemas de Informação  30 0 

ITAPETINGA 180 110 

Ciências Biológicas  0 40 

Engenharia Ambiental  30 0 

Engenharia de Alimentos  40 0 

Pedagogia 40 40 

Química 20 0 

Química (com Atribuições Tecnológicas)  20 0 

Zootecnia 30 30 

Total Geral  1225 710 

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

 Nos processos seletivos deste ano foram inscritos 14.133 candidatos para 

o primeiro semestre e 9.307 para o segundo. Através destes dados confirmamos 

a importância da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  (UESB) no 

contexto regional do Sudoeste Baiano, sendo verificada através de processo 

seletivo que conta com candidatos de diferentes Estados da Federação.  

 Atualmente a UESB conta com um quadro de 7.577 discentes 

matriculados nos 43 cursos de graduação, conforme Quadro 02. De acordo com a 

Quadro 03, constata-se que cursos mais concorridos no processo seletivo de 

2011 nos três campi foram:  
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Quadro 02 - Alunos Matriculados por Área e Curso  

Área / Curso 
Matriculados 

2011.1 

Matriculados 

2011.2 

VITÓRIA DA CONQUISTA 4141 4100 

Artes   

Cinema e Audiovisual 33 71 

Ciências Agrárias    

Agronomia 408 386 

Engenharia Florestal  132 120 

Ciências da Saúde   

Ciências Biológicas  237 209 

Medicina 169 174 

Ciências Exatas e da Terra    

Ciência da Computação  20 176 

Física 173 136 

Matemática 195 147 

Ciências Humanas   

Comunicação Social  188 143 

Direito  325 428 

Filosofia  67 102 

Geografia  368 337 

História  338 328 

Letras Modernas (Port ./ Inglês) 138 109 

Letras Vernáculas  129 102 

Pedagogia 358 356 

Ciências Sociais Aplicadas    

Administração 384 367 

Ciências Contábeis  200 184 

Ciências Econômicas  279 225 
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Área / Curso 
Matriculados 

2011.1 

Matriculados 

2011.2 

JEQUIÉ 2534 2427 

Artes   

Teatro /  Dança 55 51 

Ciências da Saúde   

Ciências Biológicas  229 197 

Ciências Biológicas (Genética / 

Ecologia)  88 70 

Educação Física  194 156 

Enfermagem 215 211 

Farmácia 102 137 

Fisioterapia  243 242 

Medicina 68 46 

Odontologia 193 202 

Ciências Exatas e da Terra    

Matemática com enfoque em 

Informática 142 146 

Química 250 226 

Sistemas de Informação  134 109 

Ciências Humanas    

Letras (Português/Li teraturas)  301 302 

Pedagogia 320 332 

ITAPETINGA 1057 1050 

Ciências Agrárias    

Zootecnia 199 191 

Ciências da Saúde   

Ciências Biológicas  106 140 

Ciências Exatas e da Terra    

Química 76 69 

Química com Atribuições 

Tecnológicas  38 31 

Ciências Humanas    
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Área / Curso 
Matriculados 

2011.1 

Matriculados 

2011.2 

Pedagogia 299 341 

Engenharias   

Engenharia Ambiental  150 126 

Engenharia de Alimentos  189 152 

Total Geral  7732 7577 

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

Gráfico 01 - Alunos matriculados por Curso - Campus de Vitória da 

Conquista  

 

 

JEQUIÉ 

Gráfico 02 - Alunos matriculados por Curso - Campus de Jequié  
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ITAPETINGA 

Gráfico 03 - Alunos matriculados por Curso - Campus de Itapetinga  

 

Quadro 03 - RELAÇÃO CANDIDATO X VAGAS ANO DE 2011.1 E 2011.2  

2011.1 
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Cursos 
Vagas 

2011.1 

Inscritos 

2011.1 
Concorrência  

VITÓRIA DA CONQUISTA 635 6779  

Administração  40 743 18,58 

Agronomia 40 410 10,25 

Ciência da Computação  40 451 11,28 

Ciências Biológicas  70 572 16,83 

Ciências Contábeis  40 402 10,05 

Ciências Econômicas  40 336 8,40 

Comunicação Social  40 453 11,33 

Direito 40 1598 39,95 

Engenharia Florestal   25 362 14,48 

Física 40 96 2,40 

Geografia 40 211 5,28 

História 40 459 11,48 

Letras Modernas (Português/Inglês) 30 90 3,00 

Letras Vernáculas  30 154 5,13 

Matemática 40 144 3,60 

Pedagogia 40 298 7,45 

JEQUIÉ 410 6428  

Artes (Teatro / Dança)  40 84 2,10 

Ciências Biológicas  50 373 7,46 

Ciências Biológicas  (Genética / 

Ecologia)  20 148 7,40 

Educação Física  40 371 9,28 

Enfermagem 25 523 20,92 

Fisioterapia 25 756 30,24 

Letras (Português/Li teraturas)  40 342 8,55 

Medicina 40 2388 59,70 

Odontologia 20 784 39,20 

Pedagogia 40 246 6,15 

Química 40 196 4,90 

Sistemas de Informação  30 217 7,23 
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Cursos 
Vagas 

2011.1 

Inscritos 

2011.1 
Concorrência  

ITAPETINGA 180 926  

Engenharia Ambiental  30 225 7,50 

Engenharia de Alimentos  40 149 3,73 

Pedagogia 40 272 6,80 

Química 20 61 3,05 

Química (com Atribuições 

Tecnológicas)  20 73 3,65 

Zootecnia 30 146 4,87 

Total Geral  1.225 14.133  

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

Gráfico 04 - Relação Candidato/Vaga em 2011.1 - Campus de Vitória da 

Conquista 

 

 

JEQUIÉ 
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Gráfico 05 - Relação Candidato/Vaga em 2011.1 - Campus de Jequié 

 

 

 

 

ITAPETINGA 

Gráfico 06 - Relação Candidato/Vaga em 2011.1 - Campus de Itapetinga 

 

 

2011.2 
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Cursos 
Vagas 

2011.2 

Inscritos 

2011.2 
Concorrência 

VITÓRIA DA CONQUISTA 350 6566  

Administração  40 619 15,48 

Agronomia 40 405 10,13 

Cinema e Audiovisual  40 194 4,85 

Direito 40 1358 33,95 

Filosofia 40 146 3,65 

Geografia 40 248 6,20 

História 40 178 4,45 

Medicina 30 3186 106,20 

Pedagogia 40 232 5,80 

JEQUIÉ 250 2319  

Enfermagem 25 258 10,32 

Farmácia 40 510 12,75 

Fisioterapia 25 463 18,52 

Letras (Português/Li teraturas)  40 115 2,88 

Matemática (enfoque em Informática)  40 150 3,75 

Odontologia 20 533 26,65 

Pedagogia 40 216 5,40 

Química 20 74 3,70 

ITAPETINGA 110 422  

Ciências Biológicas  40 241 12,05 

Pedagogia 40 98 2,45 

Zootecnia 30 83 2,77 

Total Geral  710 9307  

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

Gráfico 07 - Relação Candidato/Vaga em 2011.2 - Campus de Vitória da 

Conquista 
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JEQUIÉ 

Gráfico 08 - Relação Candidato/Vaga em 2011.2 - Campus de Jequié 
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ITAPETINGA 

Gráfico 09 - Relação Candidato/Vaga em 2011.2 - Campus de Itapetinga 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA –  Medicina,  Direito e Administração;  

JEQUIÉ –  Medicina, Odontologia e Fisioterapia ;  

ITAPETINGA –  Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Pe dagogia.  
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1.2 Implantação de Novos Cursos  

 O ano de 2011 foi o momento de consolidação dos cursos já existentes na 

UESB, uma vez que não houve implantação de nenhum curso, apenas aprovações 

de novos cursos para funcionarem a partir de 2012, como é o caso de 

Licenciatura em Física (Itapetinga),  Psicologia e Ciências Sociais (Vitória da 

Conquista).  

 A criação de novos cursos merece estudos criteriosos que já se encontra 

em discussão, definindo critérios para atender aos anseios e necessidades da 

comunidade regional. Nos Quadros 04 e 05 podemos verificar a evolução do 

crescimento do número de vagas e cursos de graduação  na Instituição. 

 

Quadro 04 - Nº de Cursos de Graduação Existentes na Uesb 

Campus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vitória da 

Conquista 
14 14 17 17 17 17 17 18 20 20 

Jequié 9 9 11 12 12 12 13 14 15 15 

Itapetinga 3 3 6 6 6 6 6 7 8 8 

Total  26 26 34 35 35 35 36 39 43 43 

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Curso de Graduação Oferecido pela Uesb por Campu s  
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Gráfico 11 - Curso de Graduação Oferecido pela Uesb  

 

 

 

 

 

Quadro 05 - Evolução da Oferta de Vagas dos Cursos de Graduação da Uesb 

em 2011 

CAMPUS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Vitória da 

Conquista 
800 800 830 875 875 875 739 992 1073 1103 

Jequié 450 450 490 540 540 580 480 690 722 718 

Itapetinga 180 180 230 250 250 250 203 317 340 335 

Total  1430 1430 1550 1665 1665 1705 1422 1999 2135 2156 

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

Gráfico 12 - Evolução da Oferta de Vagas nos Vestibulares d a Uesb por 

Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Evolução da Oferta de Vagas nos Vestibulares da Uesb  
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1.3 Melhoria da Qualidade de Ensino  

 A UESB tem investido, consideravelmente, na melhoria da qualidade de 

ensino, tendo como objetivo a excelência e o compromi sso social.  Nesse 

sentido, foram desenvolvidas várias ações visando ao aprimoramento, avaliando 

e estruturando os cursos de graduação, podendo ser citadas:  

- Elaboração de manuais a fim de subsidiar a montagem dos processos de 

Reconhecimento e Renovação de  Conhecimento dos Cursos de Graduação ;  

- Assessoramento aos colegiados no que se refere à Reformulação Curricular 

dos Cursos de Graduação e elaboração do Projeto Pedagógico, baseadas nas 

orientações do Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de 

Educação e normas internas da UESB; 

- Auxílio na compatibilização de informações e dados acadêmicos para subsidiar 

os trabalhos relativos à Avaliação Institucional;  

- Realização de Semana de Integração Estudantil conjuntamente com a PROEX, 

visando a recepção aos calouros e integração entre calouros e veteranos ;  

- Fortalecimento do Núcleo de Inclusão no campus de Vitória da Conquista e 

criação do mesmo nos campi de Jequié e Itapetinga, para atender aos alunos 

com deficiência;  

- Ampliação do acervo bibliográfi co;  
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- Realização de seleção e concurso público, com vistas à contratação e 

nomeação de professores,  respectivamente;  

-  Ampliação do quadro docente permanente;  

- Criação e/  ou readequação de resoluções de caráter acadêmico, relativas às 

normas de funcionamento dos cursos;  

- Acompanhamento dos processos de reconhecimento e /ou renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação da UESB, culminando no 

reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação dos cursos de 

Odontologia (campus de Jequié) e Engenharia A mbiental  (curso de 

Itapetinga);  

- Realização de Seminário nos três campi referente à adesão ao SISU, 

culminando na aprovação do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da 

Educação, destinando 50% das vagas do vestibular para o SISU;  

- Incentivo e manutenção dos Programas de Educação Tutorial  –  PET, 

atualmente aprovados e mantidos pelo MEC , o PET Economia e PET 

Medicina;  

- Incentivo e manutenção do Programa Insti tucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência –  PIBID aos alunos das licenciaturas, também financi adas pelo 

Governo Federal;  

- Manutenção do Programa Especial  de Formação de Professores, visando a 

capacitação na área específica de ensino dos professores que ministram aulas 

para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental;  

  

 Todas as ações apresentadas visam promover excelência dos cursos e dos 

profissionais formados, atendendo não somente às expectativas do mercado de 

trabalho, mas também, as exigências da sociedade moderna.  

 

1.4 Bolsa de Monitoria de Disciplina  

 O Programa de Bolsa de Monitoria da UESB atua junto aos diversos 

Departamentos,  sendo coordenado pela Gerência de Acesso e Acompanhamento 

–  GAA, ligada à Pró-Reitoria de Graduação –  PROGRAD, e conta com a 

assessoria do Comitê de Monitoria.  

 A monitoria objetiva despertar o i nteresse pela docência, mediante 

desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da 
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vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e 

desenvolvimento das disciplinas dos cursos,  além de possibil itar a ap ropriação 

de habilidades em atividades didáticas,  conforme as normas estabelecidas na 

Resolução 60 e 89/2010 de Monitoria.  

 A monitoria é entendida como instrumento para a melhoria do ensino de 

graduação, por meio de práticas e experiências pedagógicas qu e visam fortalecer 

a articulação entre teoria e prática,  possibilitar a integração curricular em seus 

diferentes aspectos,  promover a cooperação mútua entre discentes e docentes, 

favorecendo a vivência do aluno com o professor e as suas atividades técnico -

pedagógicas.  

 Um dos objetivos do programa de Monitoria é criar condições para a 

participação de alunos monitores dos cursos de graduação na iniciação da 

prática docente e na vida acadêmica da Universidade, por meio de atividades de 

natureza pedagógica, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e 

competências próprias desta atividade.  

 

1.5 Aulas de Prática de Campo  

 As aulas práticas de campo tornam-se importantes instrumentos do 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que permitem aos alunos 

relacionarem a teoria à prática. São aulas ministradas pelos professores dos 

cursos de graduação da UESB, visando dinamizar as atividades de ensino,  

propiciando aos discentes maiores oportunidades de se relacionarem com a 

realidade concreta que lhes servirá como campo de atuação no mundo do 

trabalho, quando egressos da Universidade.  

 A Pró-Reitoria de Graduação tem possibilitado aos professores a 

realização de trabalhos em campo, obedecendo a uma previsão e planejamento 

de cada proponente e as disposições na Resoluç ão CONSEPE 51/2009.  

 Conforme Quadro 06, em 2011 foram aprovadas para os três campi, 

aproximadamente, 381 aulas práticas de campo, destacando -se neste quantitativo 

os Cursos de Agronomia e Geografia.  Tais aulas foram realizadas no próprio 

município ou fora deste,  não ultrapassando os limites do território baiano, sendo 

oferecidos ao professor todos os recursos necessários à realização das 

atividades, como diárias e transporte.  
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Quadro 06 - Aulas de Campos em 2011  

2011.1 

Departamento Quantidade em 2011.1 

Vitória da Conquista 107 

DCN 9 

DCSA 7 

DEAS 8 

DFCH 5 

DFZ 44 

DG 30 

DH 4 

Jequié 47 

DCB 20 

DCHL 7 

DQE 3 

DS 17 

Itapetinga 42 

DEBI 17 

DTRA 25 

Total Geral  196 

FONTE: Prograd -  novembro/2011  

 

Gráfico 14 - Aula de Campo em 2011.1  
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2011.2 

Departamento Quantidade em 2011.2 

Vitória da Conquista 107 

DCN 11 

DCSA 9 

DEAS 10 

DFCH 9 

DFZ 40 

DG 26 

DH 2 

Jequié 65 

DCB 17 

DCHL 7 

DQE 2 

DS 39 

Itapetinga 37 

DEBI 22 

DTRA 15 

Total Geral  209 

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

Gráfico 15 - Aula de Campo em 2011.2  
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1.6 Concurso e Seleção para Docente  

 A carreira docente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está 

regulamentada pela Lei nº 8.352/02, decretos estaduais e normas internas da 

Universidade, fixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Ex tensão –  

CONSEPE. 

 O quadro de pessoal docente da UESB compreende professores 

integrantes da carreira do magistério (corpo docente permanente) e os 

temporários (substitutos e visitantes).  

 O ingresso na carreira do magistério superior é feito,  em qualquer das 

classes,  por meio de concurso público de provas e títulos. O preenchimento do 

quadro temporário ocorre através de processo seletivo.  

A contratação de professores substitutos ocorre,  exclusivamente,  para 

suprir a falta de docente decorrente de exoneraçã o ou demissão, falecimento,  

aposentadoria,  afastamento ou licenças de concessão obrigatória e licença para 

capacitação.  

 Ainda em consonância ao que estabelece a legislação em vigor,  a carreira 

do magistério superior é estruturada em cinco classes: Profes sor Auxiliar, 

Professor Assistente, Professor Adjunto, Professor Titular e Professor Pleno. 

Para cada classe está compreendido dois níveis, designados pelas letras A e B, 

excetuando-se a de professor pleno que possui um único nível .  

 Em 2011 foi realizada uma seleção pública para professores substi tutos, 

com a abertura de 46 vagas, três concursos públicos, com 81 vagas. Sendo que 
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dessas vagas apenas 15 não foram preenchidas.  

 O processo seletivo de ambos é realizado pela Gerência de Acesso e 

Acompanhamento em consonância com os colegiados dos cursos que solicitaram 

concurso/seleção pública.  

 

1.7 Regime de Trabalho  

 Houve um aumento considerável de docentes este ano, devido à 

implantação de cursos novos em 2010, esse aumento podemos comprovar através 

dos Quadros 07 e 08.  

 Constatamos que nos três campi, o regime de trabalho dos docentes em 

sua maioria são os de 40 horas com Dedicação Exclusiva.  

 Atualmente o quadro de docentes da UESB é composto por 974 

professores.  

Quadro 07 - REGIME DE TRABALHO 

Departamento 20 40 D.E. Total Geral  

Vitória da Conquista 30 142 284 456 

DCE 0 11 37 48 

DCN 25 48 35 108 

DCSA 3 48 27 78 

DEAS 0 1 12 13 

DELL 0 6 44 50 

DFCH 1 22 49 72 

DFZ 0 2 31 33 

DG 1 1 25 27 

DH 0 3 24 27 

Jequié 21 135 230 386 

DCB 4 21 48 73 

DCHL 2 29 49 80 

DQE 0 15 50 65 

DS 15 70 83 168 

Itapetinga 3 43 86 132 

DEBI 2 40 56 98 

DTRA 1 3 30 34 

Total Geral  54 320 600 974 
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FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

Gráfico 16 - Quadro Permanente por Regime de Trabalho e Departamento  

 

Gráfico 17 - Quadro Permanente por Regime de Trabalho e Campus 

 

 

 

Quadro 08 - Docentes de Quadro Permanente por Classe e Regime de 

Trabalho e por Campus 

CAMP US  
Au xi l i a r  Ass i s ten te  Adj un to  Ti tu la r  P l eno  To ta l  

2 0  4 0  D.E .   To ta l  2 0  4 0  D.E .  To ta l   2 0  4 0  D.E .   To ta l  4 0  D.E .   To ta l  D.E .   To ta l    

I ta pe t i ng a  0  1 5  0  1 5 2  1 8  3 5  5 5 1  1 0  2 7  3 8  1 8  1 8 6  6  1 3 2  

J equié  1 2 5 3  3 2  9 7 8  6 5  1 0 2  1 7 5 1  1 3  6 1  7 5 4  2 9  3 3 6  6  3 8 6  

Vi tó r ia  da  

Co nqui s ta  2 0 6 9  1 4  1 0 3 7  4 7  9 9  1 5 3 3  2 3  11 8  1 4 4 3  3 6  3 9 1 7 1 7 4 5 6  
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To ta l  3 2  1 3 7  4 6  2 1 5  1 7  1 3 0  2 3 6  3 8 3  5  4 6  2 0 6  2 5 7  7  8 3  9 0  2 9  2 9  9 7 4  

FONTE: Prograd  -  novembro/2011  

 

Gráfico 18 - Quadro Permanente por Regime de Trabalho e Classe  

 

 

Gráfico 19 - Quadro Permanente por Classe e Regime de Trabalho 



 

 

2. DITORA 

 A DITORA - Diretoria Técnica Operacional de Recursos 

Audiovisuais constitui-se num setor fundamental para instrumentalizar a  

comunidade universitária na utilização dos recursos audiovisuais,  

oferecendo suporte técnico e operacional e atuando diretamente no 

ensino, na pesquisa e na extensão, conjugando as tecnologias p ossíveis 

para se desenvolver uma metodologia adequada à prática educacional.  

Em 2011, o setor ofereceu apoio a mais de cem eventos realizados pela 

Universidade. 

 É, deste modo, o setor responsável por oferecer aos professores,  

alunos,  funcionários e comunidade os seguintes serviços:  

- Apoio tecnológico para realização de eventos nos auditórios, no teatro 

Glauber Rocha, no CAP, Centro de Cultura,  Centro Social  Urbano,  

Museu Regional, Museu Padre Palmeira, Biofábrica, Laboratório de 

Medicina, Módulo Acadêmico, Módulo de Laboratórios e eventos 

externos;  

- Empréstimo de equipamentos audiovisuais para uso nas salas de aula;  

- Assessoria a outros setores quanto ao uso de equipamentos;  

- Manutenção de equipamentos alocados no setor e, e outros setores da 

UESB, a partir da implementação, em 2003, do Projeto Oficina 

Autorizada em Conserto de Equipamentos Audiovisua is;  

- Apoio às atividades acadêmicas ligadas ao ensino de graduação, pós -

graduação, mestrado, à pesquisa e à extensão universitária,  projetos 

externos, apoio às atividades da Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista e de cidades circunvizinhas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Metas Atingidas em 2011  

 Aquisição dos equipamentos conforme Quadro abaixo: 

 

Quadro 09 - Equipamentos Adquiridos p/ o Setor em 2011  

Equipamento Quantidade 

Tela Retrátil III TLRT200  para Projeção de Slides 1,80 x 1,80 

(Fixa) 
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Tela c/  Tripé p/  Projeção de Slides (Móvel)  09 

Tela Retrátil THAITI TTRS-005* c/ Tripé p/ Projeção  (Móvel)  04 

Mesa para Retroprojetor  09 

Mesa de Som de 12 Canais  03 

Caixa Acústica 02 

Tripé p/ Caixa Acústica  02 

Microfone Sem Fio UHF 800 MHZ 02 

Condicionador de Ar de Parede Tipo Split  12.000 BTU/H  01 

Cadeira Giratória em Tecido,Tipo Diretor  01 

Câmera Fotográfica 10.8 Megapixels  01 

Projetor Multimídia  64 

Notebook 40 

Caixa Amplificada Pequena  13 

  Fonte:  DITORA  

 

2.2 Projetos a serem reaprovados e/ou em andamento na Ditora  

 Visa proceder a gravação de programas educativos  objetivando a 

instrumentalização dos professores  dos ensinos básico, fundamental  e 

médio  de Vitória da Conquista  e Região  Sudoeste ,  através  de  

empréstimo e/ou  cópia  de fitas. Visa também a ampliação do acervo de 

fitas de vídeos com documentários e programas educativos da Videoteca 

da Biblioteca, Provídeo , bem como fomentar a utilização crítica  do vídeo  

na sala de aula como fonte para  aumentar a eficácia  na memorização  

de conteúdos  e  est imulação  de debates, discussões e aprofundamento  

nos estudos.   

 

 



 

 

2.3 Projeto Oficina Autorizada em Conserto de Equipamentos 

Audiovisuais e Locação de Equipamentos: (em andamento)  

 É um projeto que proporciona a recuperação e manutenção dos 

equipamentos (retroprojetores, projetores de slides, telas para projeção,  

projetores multimídia,  TV´s, videocassetes,  microsystems, microfones, 

caixas de som e outros equipamentos eletro-eletrônicos) pertencentes à 

UESB e suas unidades, escolas, faculdades e outros órgãos 

comprometidos com a educação.  

 Para a viabilização deste projeto,  foi  contratado a partir  de 25 de 

outubro de 2004, um técnico especializado em manute nção de 

equipamentos, devidamente treinado junto à IEC Visograf (Fábrica de 

equipamentos audiovisuais localizada em São Leopoldo –  RS),  empresa 

fornecedora a esta instituição, que autorizou a implantação da oficina 

funcionando nas dependências da DITORA,  a qual vem se preparando 

para atender a todas as necessidades pertinentes ,  incluindo em suas 

atividades a transferência de conhecimento técnico específico a 

funcionários do setor e comunidade.  

 

 



 

 

3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem como 

competência planejar, articular e controlar a execução das políticas de 

pós-graduação e pesquisa homologadas pelo Conselho Superior, em 

consonância com as diretrizes deliberadas pelo Ministério da Educação e 

do Ministério de Ciência e  Tecnologia, promovendo ações que garantam 

a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  No ano de 2011, 

notou-se a consolidação das atividades do setor a partir  da adoção de 

novos procedimentos administrativos para melhoria da qualidade dos 

serviços prestados aos usuários (professores,  servidores,  coordenadores 

de Programas de Pós-Graduação, orientadores de iniciação científica,  

empresas, Instituições Baianas e outras IES do Brasil).   

 A inclusão da ciência na vida cotidiana dos alunos e professor es 

da UESB tem sido demonstrada pelo desempenho satisfatório em 

aprovação de projetos de pesquisa junto a órgãos fomentadores, pelo 

aumento do número de bolsas de iniciação científica,  aumento de 

professores pesquisadores do CNPq, aumento do número de prog ramas de 

Pós-Graduação recomendados e reconhecidos pela CAPES, aumento de 

recurso interno para a pesquisa,  melhoria da infra -estrutura laboratorial 

com aquisição de novos e modernos equipamentos,  aumento do número 

de grupos de pesquisa nas diferentes áreas  do conhecimento, pelo 

oferecimento de programas de qualificação docente e técnico -

administrativo, e principalmente, pelo aumento do número de docentes 

com títulos de mestres ou doutores. A partir das ações desenvolvidas pela 

PPG ao longo do ano de 2011, e stá sendo possível  aumentar a eficiência 

interna e visibilidade externa da universidade como um todo e,  mais 

especificamente,  das áreas relacionadas à pesquisa e pós -graduação.  

  

3.1 Objetivo Principal da Pesquisa e Pós -Graduação da Uesb 

 Fortalecer a base científica da Uesb, inserida na Região Sudoeste 

da Bahia,  através de uma maior descentralização de recurso para ciência 

e tecnologia,  proporcionando implantação de Programas de Pós -

Graduação próprios e de interesse regional,  com o aumento significativo 



 

 

de docentes qualificados, por meio de uma política de qualificação 

docente e com apoio das IES já fortalecidas e de agências que possam 

fomentar os projetos de pesquisa e bolsa de estudos aos docentes e 

técnicos administrativos.   

 

3.2 Pesquisa da Uesb - 2011 

 Os resultados das políticas de capacitação técnica e docente,  

priorizadas nos últ imos anos,  em consonância com a implantação de 

programas de pós-graduação Stricto sensu  próprios,  têm contribuído para 

o desenvolvimento da produção intelectual e para a me lhoria da 

qualidade da pesquisa na UESB. O estímulo à pesquisa, o fortalecimento 

dos grupos e núcleos emergentes de pesquisa resultaram em grandes 

avanços na produção científica.  O cadastro de Grupos de Pesquisa no 

Diretório do CNPq revela a diversidade de  áreas de conhecimento e 

aponta a tendência de crescimento e inserção de pesquisadores e 

estudantes nestes grupos. Vale ressaltar que muitos desses grupos de 

pesquisa contam com docentes de outras instituições, revelando assim a 

formação de redes de pesquisa. De modo geral, a maioria dos grupos está 

em fase de consolidação, mas muitos já se destacam pela qualidade e 

quantidade da produção científica,  fato que tem propiciado o 

fortalecimento de linhas de pesquisa e competitividade na captação de 

recursos financeiros junto às agências de fomento à pesquisa nos âmbitos  

federal e estadual.  

 As principais atividades desenvolvidas (ações direcionadas à 

pesquisa) pela PPG através da Gerência de Pesquisa foram:  

- Atendimento às demandas de pesquisa e pós -graduação;  

- Estímulo à produção intelectual;  

- Formação e consolidação de Grupos de Pesquisa;  

- Estabelecendo Núcleos Temáticos;  

- Estimulando a participação de doutores em projetos de pesquisa 

institucionais e em agências de fomento externo;  

- Estimulando a sua participação em redes de pesquisa consolidadas;  

- Fortalecimento a Iniciação Cientifica na Insti tuição pelo oferecimento 

de Bolsas  (Bolsas PIBIC, CNPq, FAPESB,UESB, etc);  



 

 

- Realização de Eventos Científicos anuais que estimulem e fortaleçam a 

pesquisa e iniciação científica institucional;  

- Melhoria da Infraestrutura da Universidade pela captação de recursos, por  

meio de aprovação de projetos de pesquisa frente aos órgãos de fomento.   

 As deliberações e aprovações relativas à pesquisa são tomadas 

com o auxílio da Câmara de Pesquisa e Pós -Graduação, assessorada 

pelos membros do Comitê de Pesquisa (regulamentada pela Resolução 

CONSEPE 41/2009) e membros do Comitê Interno de Iniciação 

Cientifica (CIIC) destacados na ,  regulamentado pela Resolução do 

CONSEPE n
o
 33/2006 –  que fixa normas para o Programa de Iniciação 

Científica na Uesb (PIC/UESB).  

 De forma geral , foram reconhecidas transformações positivas na 

relação Órgãos de fomento/Comitê de Pesquisa e CIIC/ 

Docentes/Pesquisadores, com maior transparência nas ações, com 

aprovação de Projetos de Pesquisa, com o aumento no valor total do 

financiamento para R$ 700.000,00 e o aumento das bolsas de Iniciação 

cientifica disponíveis, e com publicação de editais específicos que 

podem proporcionar o acolhimento de proje tos originados de diferentes 

áreas de conhecimento.  

 A Universidade, com toda a responsabil idade que possui,  passou 

a trazer outras questões, como a tecnologia que o docente está 

utilizando, qual a especificidade dele, se a pesquisa é aplicada ou básica.  

Hoje, o fator de impacto das revistas científicas nas quais os docentes 

publicam, também é importante e considerado pelos pares do mundo 

científico.  Mas não se pode perder de vista a essência da pesquisa e sua 

aplicabilidade junto ao setor produtivo, econ ômico e social.    

 A Uesb possui,  atualmente, 637 projetos de pesquisa 

institucionais em andamento e 127 grupos de pesquisa certificados  no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Quadro 10). A iniciação 

científica também é valorizada e apoiada pela Insti tuição, que possui 323 

alunos bolsistas do programa FAPESB-PIBIC-CNPq-UESB (97 com 

bolsas do CNPq, 156 da FAPESB e 70 bolsas da Uesb), além do 

programa de iniciação científica voluntária que conta hoje com 180 

discentes cadastrados.  



 

 

 

3.3 Diretrizes Adotadas no Desenvolvimento da Pesquisa na Uesb  

I -  Consolidação de grupos de pesquisa no Diretório de Grupos do CNPq  

 A Uesb conta com 127 grupos distribuídos nas áreas de 

conhecimento estabelecidas pelo CNPq, conforme detalhado na Quadro 

10. 

 

Quadro 10 - Grupos de Pesquisa certificados pela Uesb e cadastrados 

no CNPq. 

AREA DE CONHECIMENTO 

 

GRUPOS DE PESQUISA 

Ciências Agrárias  16 

Ciências Biológicas  13 

Ciências Humanas  42 

Ciências de Saúde 21 

Ciências Exatas e da Terra  18 

Ciências Sociais e Aplicadas  5 

Linguística, Letras e Artes  10 

Engenharias  2 

TOTAL 127 

Fonte:  Di re tór io  d e  Grupos de Pesqui sa  do  CNPq.  

 

II -  Programa Interno de Iniciação Científica da UESB  

 O Programa Interno de Iniciação Científica da UESB visa 

despertar a vocação científica e incenti var talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante a participação em projetos de 

pesquisas orientados por pesquisadores atuantes e qualificados.  

 Atualmente,  o programa oferece 323 bolsas de iniciação 

fomentadas pelo CNPq, FAPESB e também pel a própria UESB. Conforme 

pode ser observado na Quadro11, houve um aumento significativo nos 

últimos quatro anos,  principalmente, nas bolsas oferecidas pelo CNPq e 

pela UESB. Em 2008, foram oferecidas 47 bolsas pelo CNPq, 35 pela 

UESB e 100 pela FAPESB. Já em 2011, estão sendo oferecidas 75 bolsas 

do PIBIC/CNPq, 10 bolsas do PIBIC -AF, 12 do PIBITI /  CNPq, 70 da 



 

 

UESB e 156 da FAPESB, sendo 36 da Inici ação Científica Júnior 

(Quadro 11).  

 As bolsas foram distribuídas,  no ano de 2011, de acordo critérios 

estabelecidos pelos órgãos de fomento e pelo Comitê Interno de 

Iniciação Científica (CIIC).  

 

Quadro 11 - Quantitativo de Bolsas de Iniciação Científica oferecidas 

pelo Programa Interno da Uesb e pelas Agências de Fomento 

(PIBIC/CNPq; FAPESB e UESB).  

ANO 
PIBIC/ 

CNPq 

PIBIC-AF/ 

CNPq 

PIBITI/ 

CNPq 
FAPESB UESB TOTAL 

2002 22 - -  0 34 56 

2003 22 - -  47 30 99 

2004 22 - -  50 35 107 

2005 32 - -  95 (*) 35 162 

2006 32 - -  150 (*) 35 217 

2007 42 - -  150(*) 35 227 

2008 47 - -  100 35 182 

2009 60 - -  100 60 220 

2010 72 10 10 143(*) 60 295 

2011 75 10 12 156(*) 70 323 

(*)  Nest e  quant i ta t i vo  es tão  inclusas  as  bo lsas  d e  IC Junior  FAPESB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 20 - Bolsa de Iniciação Científica e em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação  

Figura  1 .   Valores  Totai s /Anu ais  da  Evolu ção  d as  Bolsas  In i c i ação  Cien t í f ica  da  Uesb .  

 

 Para o fortalecimento e crescimento institucional,  a Uesb conta,  

além das bolsas de iniciação científica,  com bolsas de apoio técnico, 

inovação tecnológica, recém-doutores,  pós-doutores, produtividade de 

pesquisa,  além das que refletem o avanço na qualificação docente,  que  

são as de Mestrado e Doutorado, conforme  Quadro 12:   

 

Quadro 12 - Recursos Captados em Bolsa de Pesquisa Aprovadas  - 

2011 

Tipo de Bolsa  Órgão de 

Fomento  

Quantidade  Valor Mensal 

(R$)  

Valor Anual 

(R$)  

Iniciação  Cientí f ica  CNPq 85 30.600,00  367.200,00  

Iniciação  Tecnológica e  

Inovação  

CNPq 12 4.320,00  51.840,00  

Iniciação  Cientí f ica  

(Cotas)  

FAPESB 120 42.000,00  504.000,00  

Iniciação  Cientí f ica  

Júnior  (Cotas)  

FAPESB /  

CNPq 

36 3.600,00  32.400,00 

Iniciação  Cientí f ica  

(Fluxo Contínuo)  

FAPESB 8 2.880,00  34.560,00  

Apoio  Técnico  FAPESB 5 4.800,00  28.800,00  

ITC FAPESB 2 700,00  4.200,00  

ITC FAPESB 2 3.600,00  21.600,00  
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Mestrado  FAPESB 26 31.200,00  374.400,00  

Doutorado  FAPESB 2 3.600,00  43.200,00 

Pós-Doutorado 1  FAPESB 3 12.000,00  144.000,00  

Pós-Doutorado 2  FAPESB 3 9.000,00  108.000,00  

Mestrado  CNPq 9 10.800,00  129.600,00  

Doutorado  CNPq 1 1.800,00  21.600,00  

Mestrado  

Demanda social  

CAPES 124 148.800,00  1.785.600,00  

Doutorado  

Demanda social  

CAPES 19 34.200,00  410.400,00  

PNPD CAPES 1 3.300,00  39.600,00  

PRODOC FAPESB 1 3.800,00  45.600,00  

PRODOC CAPES 1 3.300,00  39.600,00  

 TOTAL 460 354.300,00  4.186.200,00  

 

 A Uesb captou, em 2011, através dessas bolsas R$ 4.686.200,00 

em recurso humano investido na melhoria do ensino de graduação e pós -

graduação e também na pesquisa e extensão.  

 Com o aumento da produção científica,  a Uesb passou a ter 

destaque junto ao CNPq, tendo 12 docentes como pesquisadores de 

produtividade científica  Quadro 13, que além de captarem recursos em 

investimento como bolsa de pesquisa,  contribuem para uma análise 

positiva dos órgãos de fomento, em relação à Universidade, em 

momentos de decisão de quanto deverá ser repassado para Instituição, 

em recursos,  bolsas e outras vant agens.  

 

Quadro 13 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa CNPq - 2011  

Área Nome Nível  

Análise de Traços e Química 

Ambiental  
Valfredo Azevedo Lemos  

 

PQ-1D 

Avaliação, Produção e 

Conservação de Forragens  
Aureliano José Vieira Pires  PQ-2 

Engenharia de Alimentos Renata Cristina Ferreira Bonomo  PQ-2 

Física da Matéria Condensada  Nemésio Matos de Oliveira  Neto  PQ-2 



 

 

Genética e Melhoramento dos 

Animais Domésticos  
Carlos Henrique Mendes Malhado  PQ-2 

Genética e Melhoramento dos 

Animais Domésticos  
Paulo Luiz Souza Carneiro  PQ-2 

Manejo e Tratos Culturais  Abel Rebouças São José  
PQ-2 

 

Nutrição e Alimentação e 

Animal  

Robério Rodrigues Silva  

 
PQ-2 

Produção Animal  Fabiano Ferreira da Silva  PQ-1D 

Química Analít ica  Marcos de Almeida Bezerra  PQ-2 

Teoria e Análise Linguística Maria da Conceição Fonseca-Silva PQ-2 

Teoria Geral de Partículas e 

Campos 
Ronaldo Silva Thibes  PQ-2 

 

 

III -  Programa Interno de Fomento à Pesquisa  

 O programa de Interno de Financiamento de Projeto de Pesquisa 

visa consolidar a pesquisa cient ífica na Instituição através da publicação 

anual de Edital , elaborado pelo Comitê de Pesquisa, representado por um 

membro de cada departamento, e homologado pela Câmara de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UESB.  

 Com recurso destinado à pesquisa e por meio de Ed ital  de 

financiamento, a Uesb destinou R$700.000,00 para 82 projetos de 

pesquisa no ano de 2011, sendo 28 do Campus de Vitória da Conquista,  

36 em Jequié e 18 em Itapetinga (Figura 2). Na Quadro 14 é possível  

verificar a distribuição dos projetos aprovados , em número/área de 

conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 14 - Número de Projetos de Pesquisa aprovados com recurso 

interno, no ano de 2011, por área de conhecimento.  

Área de Conhecimento  

Campus  

Total  Vitória da 

Conquista 

Jequié Itapetinga 

Ciências Agrárias (CA) 8 1 6 15 

Ciências Biológicas (CB)  4 20 6 30 

Ciências Exatas e da Terra 

(CET) 

1 3 2 6 

Ciências Humanas (CH)  6 6 2 14 

Ciências Saúde (CS)  - 6 -  6 

Ciências Sociais Aplicadas 

(CSA) 

5 - -  5 

Lingüística, Letras e Artes 

(LLA) 

4 - 2 6 

Engenharias (ENG) - -  -  0 

Total  28 36 18 82 

 

Gráfico 21 - Projetos Aprovados com Financiamento em 2011  

 

Figura 2 .  Nú mero  de  P ro jetos  d e  Pesqui sa  apro vado s co m recurso  in t erno ,  no  ano  de 2011 ,  

por  Campus da  Uesb .  

 

 

 



 

 

Gráfico 22 - Investimento em Projetos de Pesquisa  

Figura 3 .  Valores  Anua is  de  In vest imento  n a Pesqui sa  a t r avés  d e Edi t a is  

 

 

 

IV - Captação de recursos externos para projetos de pesquisa  

 A Uesb tem captado recursos em agências de fomento de pesquisa 

de qualidade, como FINEP, CAPES, FAPESB e outras.  Com este r ecurso 

é possível consolidar a pesquisa na Instituição e melhorar a 

infraestrutura dos laboratórios vinculados à graduação e pós -graduação, 

oferecendo, assim, um ensino de qualidade. Em 2011, a Uesb captou 

cerca de R$ 5.736.226,84 (Tabela 6), além dos recursos captados em 

bolsas,   R$ 4.186.200,00 Quadro 15, totalizando R$ 9.922.426,84.  

 O avanço é notado pelo apoio oferecido pelas agências de 

fomento estaduais e federais, por meio de editais públicos e que 

possibilitaram a aprovação e captação de recursos,  sem necessidade do 

uso abusivo de dados.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 15 - Recursos Captados em Projetos de Pesquisa Aprovados 

em 2011 

Título  
Agência  de 

Fomento  

Coordenador 

(es)  

Valor Aprovado 

(R$)  

Estruturação do Sis tema  Local  de 

Inovação da Universidade Estadual  

do Sudoeste da Bahia  

FAPESB –  Apoio a  

Sistemas Locais de 

Inovação –  Edi tal  

001/2011  

Luciano  Bri to  

Rodr igues  

 

R$ 400.000,00  

V Congresso Lat ino Americano e 

XI Brasi le iro  de Higienistas  de 

Alimentos  

 

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Sibell i  Passini  

Barbosa  Ferrão  

 

R$ 10.000,00  

X Jornada Nacional  do HISTEDBR  

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Maria Cris t ina  

Dantas  Pina  

 

R$ 12.100,00  

VIII  Encontro Baiano  de  Geograf ia  

 

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Alese lma Silva 

Pereira  
R$ 12.350,00  

I  Simpósio Baiano de Licenciaturas  

 

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Claudinei  de 

Camargo 

Sant 'Ana  

R$ 10.580,00  

V Semana de  Química da UESB  

 

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Rosane  Moura  

Aguiar  
R$ 9.359,00  

II  Congress Nacional  Divers idade,  

Ética e  Direi tos Humanos –  I I  

CNDEDH 

 

FAPESB –  

Organização de 

Evento Cient í f ico 

e/ou Tecnológico –  

Edital  027 /2010  

Maia de Fá tima 

de Andrade 

Ferreira  

 

R$ 13.242,00  



 

 

Dinâmica de  Var iáveis 

Limnológicas e  Inf luência do Ponto  

de Amostragem de Água  Visando 

Predizer  Riscos de Eutrof ização e  

Contaminação  

 

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

 

Flávia Mar iani  

Barros  
R$ 99.345,25  

Algas da Espécie Caulerpa de 

Ocorrência  na Baía de Todos os 

Santos como Fonte de Substãncias  

com At ividade Ant ioxidante e  

Ci totóxica  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Rosane  Moura  

Aguiar  
R$ 74.311,23  

Escravidão,  Comércio e  Trâ nsitos 

Cul tura is nos Sertões  da  Bahia :  

Século XVIII  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Isnara Pere ira  

Ivo  
R$ 52.716,78  

Caracter ização Genét ica  da 

Ict io fauna do Médio e Baixo São 

Francisco com Base em Marcadores 

Cromossômicos  e  Moleculares  

 

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  
Caro line Garc ia  R$ 99.538,42  

Const i tuição de Base de  Pesquisa 

para o  Estudo dos Processos 

Interacionais de Ensino e 

Aprendizagem da  Aula de Língua 

Materna e  l íngua Estrangeira  

 

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Ester  Maria de 

Figueiredo  

Souza  

R$ 41.667 ,00  

Desenvolvimento de  Catal i sadores 

Bimetál icos NI -M (M = SN,  GE)  

suportados  em Carvões Ativados 

Produzidos  a  par t i r  de Resíduos  de 

Biomassa para Ptrocessos de  

Armazenamento de Hidrogênio  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Genebaldo 

Sales Nunes  
R$ 150.000,00  

Epidemiologia de Doenças do 

Maracujazei ro  no Sudoeste da 

Bahia  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Quelmo Silva 

de Novaes  
R$ 139.468,52  

Subsídios para a  Padronização 

Bras i le ira  da Técnica  de  

Granulo metr ia  do  Solo  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Luciana Go mes 

Castro  
R$ 46.331,81  

Desempenho ,  Digest ibi l idade e 

Qual idade  da Carne de Cordeiros 

Morada Nova,  cast rados  e  não 

cas trados,  Alimentados  com 

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Cris t iane Leal  

dos Santos -

Cruz  

R$ 123.830,66  



 

 

Diferentes  Alimentos  Al terna tivos  

Dinâmica do Cresc imento do Ninho  

de Atta  Sexdens (L.1758)  

(Hymenoptera :  Formicidae)  e  

Compor tamento de  Escavação  

FAPESB –  Ed ita l  

PPP 025/2010  

Aldenise Alves 

Moreira  
R$ 63.658,41  

Ensino Exper imenta l  de Química :  

Invest igação,  Cotid iano e 

Contextual ização  

FAPESB –  

Popular ização  da 

Ciências/Educação 

Cient í fica -  Edi tal    

029/2011  

Renê Alexandre 

Giampedro  
R$ 39.366,10  

Letras da Nossa  Terra :  Afirmação 

da Ident idade a través da  Lei tura de 

Textos de Autores Baianos  

FAPESB –  

Popular ização  da 

Ciências/Educação 

Cient í fica -  Edi tal    

029/2011  

Maria Afonsina  

Ferreira  Matos  
R$ 36.055,00  

I  Simpósio de  Inovação,  

Empreendedorismo e  Inc lusão 

Social  da Bahia  

FAPESB –  Apoio à  

Organização de 

Eventos de 

Inovação e 

Empreendedorismo 

–  Edital  009 /2011  

Marina Helena 

Chaves  Silva  
R$ 14.283,21  

II  ENESUB –  Encontro de 

Educação Empreendedora do 

Sudoeste da Bahia  

FAPESB –  Apoio à  

Organização de 

Eventos de 

Inovação e 

Empreendedorismo 

–  Edital  009 /2011  

Baraquíz io  

Braga do 

Nascimento  

Júnior  

R$ 13.990,62  

Infraestrutura  para For talec imento 

dos Programas  de Pós-Graduação  

CAPES- EDITAL 

PRÓ-

EQUIPAMENTOS 

Programas de 

Pós-Graduação  
R$ 335.000,00  

Infraestrutura de Pesquisa para 

Programas de Pós -Graduação da  

Região (Sudoeste 10)  

Edital  FINEP 

002/2010  

Programas de 

Pós-Graduação  
R$ 1.470.000 ,00  

Empreendedorismo  Rura l:  

conso lidação da Empresa Jr.  de  

Agronomia  

 

FAPESB –  Apoio à  

Educação para  o  

Empreendedorismo 

–  Edital  005 /2011  

Valdemiro da 

Conceição 

Júnior  

R$ 43.472,50  

O Aprender  Fazer  como FAPESB –  Apoio à  Baraquíz io  R$ 37.121,10  



 

 

Metodologia para  a  Disserminação 

e Quali f icação da Educação 

Empreendedora  

 

Educação para  o  

Empreendedorismo 

–  Edital  005 /2011  

Braga do 

Nascimento  Jr  

IX Colóquio Nacional  e  I I  

Colóquio Internacional  do Museu 

Pedagógico :  Desafios 

Epistemiológicos das Ciências na 

Atua lidade  

FAPESB –   

Organização de 

Evento de 

Cient í fico e  /ou 

Tecnológico   –  

Edital  002 /2011  

Lívia Diana  

Rocha 

Magalhães  

R$ 15.571,00  

II  Seminár io  Nacional  de 

Liberdade de Crença  e Diá logo 

Inter-Rel iogioso –  Revelações da 

Essência na Exis tência  nas 

Religiões Trad icionais de Matr izes 

Afr icanas  

FAPESB –   

Organização de 

Evento de 

Cient í fico e  /ou 

Tecnológico   –  

Edital  002 /2011  

Marce lo 

Nogueia 

Machado  

R$ 13.100,00  

III  S impósio de Relações 

Etnicorrac ia is  e  Educação  

FAPESB –   

Organização de 

Evento de 

Cient í fico e  /ou 

Tecnológico   –  

Edital  002 /2011  

 

Benedi to  

Gonçalves 

Eugênio  

 

R$ 10.650,00  

II  Encontro  Regional  de  

Matemática Apl icada e 

Computac ional  

 

 

FAPESB –   

Organização de 

Evento de 

Cient í fico e  /ou 

Tecnológico   –  

Edital  002 /2011  

Márc io Antônio 

de Andrade 

Bortolot i  

 

R$ 13.299,64  

Espaço Geográf ico e  Geograf ia  do  

Estado em Fr iedr ich Ratzel  

FAPESB –   

Publ icação 

Cient í fica –  Edi tal  

003/2011  

João Phelipe 

Santiago  
R$ 11.006,00  

Poder  Polí t ico Local  e  Vida 

Cot idiana na Bahia Colonial :  A 

Câmara Municipa l  da  Cidade de 

Salvador  no Século XVIII  

FAPESB –   

Publ icação 

Cient í fica –  Edi tal  

003/2011  

Avanete Pere ira  

Sousa  
R$ 9.570,00  

Medidas  e  Cor tes na Carcaça Ovina  

FAPESB –   

Publ icação 

Cient í fica –  Edi tal  

003/2011  

Cris t iane Leal  

dos Santos -

Cruz  

R$ 16.459,00  

Consol idação do Núcleo  de FAPESB –  Paulo Luiz R$ 444.938,89  



 

 

Pesquisa  em Genética e  

Melhoramento Animal da Bahia  

PRONEM –  Edi ta l  

028/2010  

Souza  Carne iro  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Caro line Garc ia  R$ 19.390,27  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Cecí l ia  Olive ira  

de Azevedo  
R$ 58.246,43  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Luciana Araújo 

dos Reis  
R$ 45.739,36  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró-

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Luciano  Bri to  

Rodr igues  
R$ 35.100,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Ana Elizabeth 

Santos  Alves  
R$ 28.735,34  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Modesto  

Antonio Chaves  
R$ 79.977,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Fabiano 

Ferreira  da 

Si lva  

R$ 59.713,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Paulo Rober to  

Antunes de 

Mel lo  Affonso  

R$ 75.020,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Vander lúcia 

Fonseca  de 

Paula  

R$ 77.918,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Jurand ir  

Ferreira  da 

Cruz  

R$ 56.280,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Maria da 

Conceição 

Fonseca -Silva  

R$ 54.916,00  

Programa de  Apoio a  Projeto  de 

Pesquisa  

FAPESB –  Pró -

Pesquisa  –  Edi ta l  

011/2011  

Mara Lúcia 

Albuquerque 

Pereira  

R$ 62.809,30  

Fomento à Formação de Recursos 

Humanos em Monitoramento,  

Bioprodução e Recuperação de 

Edital  Pe trobrás 

2011 

Ana Maria 

Waldschmidt  
R$ 1.600.000 ,00  



 

 

Áreas Degradadas no Estado da 

Bahia  

Total                                                                                                           R$  5.736.226,84  

                       

V- Implantação do NIT –  Núcleo de Inovação Tecnológica  

 Em conformidade com a Lei de Inovação nº 10.973/2004, a 

UESB, através do Convênio FAPESB 010 /2008, tem buscado 

implementar a política de inovação tecnológica com a implantação do 

Núcleo de Inovação Tecnológica da UESB –  NIT/UESB. 

 Para tanto, foi designada pela Portaria nº 929, de 02/06/2009, 

uma Comissão de Elaboração de Proposta de Resolução pa ra implantação 

do Sistema de Gestão Tecnológica da UESB –  GESTEC, composta por 

docentes representantes dos três Campi, cujos trabalhos ainda se 

encontram em andamento.  

 A proposta é a implantação de NIT´s nos diferentes Campi,  

analisados e aprovados pelo GESTEC e assim captar recurso em Editais 

de inovação tecnológica.  

 O GESTEC, onde estarão alocados os NIT´s - Núcleo de Inovação 

Tecnológica,  será um órgão vinculado à Reitoria da UESB, possuindo 

como missão: promover a formação de um ambiente cooperativo  que 

conjugue interesses da instituição, empresas e órgãos governamentais 

para a ampliação de atividades inovadoras e de transferência de 

tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da 

Região Sudoeste da Bahia.   

 Um dos objetivos do GESTEC é a divulgação das polít icas 

nacionais de proteção da propriedade intelectual e sua importância no 

meio científico e tecnológico, no que tange à proteção das inovações 

desenvolvidas e em desenvolvimento, e sua importância para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país.  Assim, objetiva -se 

disseminar a cultura da Propriedade Intelectual na universidade.  

 

3.4 Pós-Graduação da Uesb –  2011 

 A Pós-Graduação da Uesb compreende atividades de ensino e 

pesquisa,  visando a capacitação de recursos humanos nas diversas áreas 

do conhecimento, para   atuarem na docência,  na pesquisa e no exercício 



 

 

profissional, capaz de contribuir para o processo de transformação da 

realidade nacional.  

 A Uesb, de acordo com a sua capacidade instalada, pode 

considerar as áreas específicas abaixo como prioritárias, buscando se 

adequar também às necessidades da Região Sudoeste em que está 

inserida.  

 Áreas consideradas prioritárias no desenvolvimento da Pós -

Graduação da UESB 

 

 Produção Agropecuária Sustentável;  

 Produção de Ruminantes;  

 Engenharia de Processos de Alimentos;  

 Ciência da Computação;  

 Comunicação Social;  

 Ciências Sociais (Geração Trabalho e Renda);  

 Política, Cultura e Sociedade;  

 Agronegócio;  

 Semi-árido;  

 Educação;  

 Ensino de Ciências;  

 Linguagem e Sociedade;  

 Cultura e Sociedade;  

 Meio Ambiente;  

 Saúde;  

 Petróleo, Gás e Bioenergia;  

 Energias Alternativas.  

 

 Em função dos resultados já alcançados, pode -se afirmar que a 

pós-graduação se constitui numa das realizações mais bem -sucedidas no 

conjunto do sistema de ensino da Uesb. D eve-se ressaltar que o 

desenvolvimento não derivou de um processo espontâneo do aumento da 

pesquisa científica e do aperfeiçoamento da formação de quadros, mas 

foi produto de uma política de qualificação indutiva, em grande medida, 

concedida, conduzida e apoiada por outras Instituições de ensino e 



 

 

fomento.  

 O primeiro curso de pós-graduação stricto sensu da Uesb foi 

criado em 2002. A partir de então, a pós -graduação sofreu acentuada 

expansão, com a criação de 08 programas: Agronomia; Zootecnia;  

Engenharia de Alimentos; Química; Enfermagem e Saúde; 

Memória:Linguagem e Sociedade; Cultura, Educação e Linguagem; 

Genética,  Biodiversidade e Conservação Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Cursos de Pós-Graduação stricto sensu –  recomendado 

pela CAPES  

Cursos de Pós -Graduação Str icto  Sensu  

Ano  

Curso de Pós -Graduação  

Str icto  Sensu  Área de Concentração  Nível  

Concei to  

CAPES 

Alunos 

Matr iculados  

2006 

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  3  12 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  15 

Química  Química ana lí t ica  Mestrado  3  21 

Engenharia  de  Alimentos  Engenharia  de 

processos  

de al imentos  Mestrado  3  14 

 

2007 

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  3  13 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  12 

Química  Química  Anal í t ica  Mestrado  3  21 

Engenharia  de  Alimentos  

Engenharia  de 

Processos de  Alimentos  Mestrado  3  28 

     

 

2008 

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  3  13 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  18 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Doutorado  4  13 

Química  Química ana lí t ica  Mestrado  3  38 

Engenharia  de  Alimentos  

Engenharia  de  

processos  

de al imentos  Mestrado  3  35 



 

 

Memória:  Linguagem e 

soc iedade  

Mult idisc ipl inar idade 

da Memória  Mestrado  4  10 

 

2009 

Memória:  Linguagem e 

soc iedade  

Mult idisc ipl inar idade 

da Memória  Mestrado  4  10 

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  3  14 

Engenharia  de  Alimentos  

Engenharia  de 

processos  

de al imentos  Mestrado  3  32 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  15 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Doutorado  4  27 

Química  Química ana lí t ica  Mestrado  3  38 

Genética,  B iodivers idade e 

Conservação  Genética  Mestrado  3  15 

Cul tura,  Educação e 

Linguagens  Cul tura  Mestrado  3  15 

 

2010 

Memória:  Linguagem e 

soc iedade  

Mult idisc ipl inar idade 

da Memória  Mestrado  4  10 

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  4  14 

Engenharia  de  Alimentos  

Engenharia  de 

processos  

de al imentos  Mestrado  3  32 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  15 

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Doutorado  4  27 

Química  Química ana lí t ica  Mestrado  4  47 

Genética,  B iodivers idade 

e Conservação  Genética  Mestrado  3  15 

Cul tura,  Educação e 

Linguagens  Cul tura  Mestrado  3  15 

Enfermagem e Saúde  Ciências da Saúde  Mestrado  3  15 

 

 

2011 

Memória:  Linguagem e 

soc iedade  

Mult idisc ipl inar idade 

da Memória  Mestrado  4  -  

Agronomia  Fi totecnia  Mestrado  4  -  

Engenharia  de  Alimentos  

Engenharia  de 

processos  Mestrado  3  -  



 

 

de al imentos  

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Mestrado  4  -  

Zootecnia  

Produção  de 

Ruminantes  Doutorado  4  -  

Química  Química ana lí t ica  Mestrado  4  -  

Genética,  B iodivers idade 

e Conservação  Genética  Mestrado  3  -  

Cul tura,  Educação e 

Linguagens  Cul tura  Mestrado  3  -  

Enfermagem e Saúde  Ciências da Saúde  Mestrado  3  -  

Mestrado  Profiss ional  em 

Matemática em Rede 

Nacional  -  PROFMAT  Educação  

Mestrado  

Profissional  -  -  

Fonte:  Dado s co l et ados  do s  Rela tór ios  semest ra is  do s  P rogramas d e Pós -Gradu ação .  

 

 Atualmente, existe no sistema de pós -graduação da Instituição, a 

perspectiva de novos cursos a serem implantados a partir  de 2012. No 

ano de 2011 foi encaminhada 1 proposta de mestrado novo (História) e 4 

propostas de doutorado (Memória:  Linguagem e Sociedade; Agro nomia, 

Química e Engenharia de Alimentos), dessas propostas foram aprovadas 

os doutorados em Agronomia e Memória: Linguagem e Sociedade. A 

proposta do mestrado em História encontra -se em dil igência com 

perspectivas de aprovação.  

 No quadro atual do ensino de pós-graduação lato sensu verifica -

se a intenção de mudanças estruturais,  ditas necessárias, em decorrência 

da sua expansão, que deverá continuar, e em face às novas demandas da 

sociedade, em termos de formação e aprofundamento permanentes. A 

especialização é um segmento importante da pós -graduação, embora não 

seja objeto de acompanhamento sistemático.  

 A Uesb, por meio da Câmara de Pesquisa e Pós -Graduação, 

aprovou, em 2011,  22 cursos de especialização distribuídos nos três 

campus, com alunos de diferentes localidades da Região Sudoeste e 

circunvizinhas Quadro 17. 

 

 

 



 

 

Quadro 17 - Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UESB em 2011  

Campus de Vitória da Conquista  

Análise do Espaço Geográfico  

Alfabetização e Ensino de Língua Portuguesa nos anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  

Comunicação e Polí t ica  

Contabilidade Gerencial  

Educação e Diversidade Étnico -Cultural   

Educação e Ética para uma Cultura de Paz  

Educação Infantil:  Fundamentos Teóricos, Políticos e Metodológicos  

Formação Continuada em Mídias na Educação  (EAD) 

Fundamentos Sociais e Políticos da Educação  

Gestão da Cadeia Produtiva do café com Ênfase em Sustentabilidade  

Gestão da Inovação no Setor Público  

Gestão do Conhecimento para a Inovação e Empreendedorismo  

Gestão Pública Municipal  

História: Política,  Cultura e Sociedade  

Inglês como Língua Estrangeira  

Políticas Públicas, Gestão e Práticas Educacionais  

Campus de Jequié 

Direitos Humanos e Democracia  

Língua Portuguesa 

Saúde Coletiva 

Campus de Itapetinga  

Direitos Humanos e Democracia  

Educação Infantil  

Meio Ambiente e Desenvolvimento  

 

 Em 2002, a Uesb contava com 54 docentes com Doutorado e 

procurou avançar na qualificação docente atingindo número de 285 

docentes titulados em 2011 Quadro 18. O Quadro 19 pode-se observar a 

titulação dos docentes da UESB no ano de 2011.  

 Os esforços da administração no sentido de proporcionar a 



 

 

qualificação do corpo docente e técnicos administrativos, realizados em 

2010, por programas institucionais de capacitação foram de grande 

relevância para a expansão do quadro de  profissionais qualificados da 

UESB, que conta com 112 professores afastados para cursar Doutorado e 

43 realizando Mestrado (Quadro 19). No Quadro 21 está destacada a 

evolução da titulação dos servidores técnicos e o números de servidores 

afastados para cursar Pós-graduação stricto sensu (06 técnicos 

administrativos cursando doutorado e 06 cursando mestrado) que também 

compreendem a importância da qualificação para o crescimento pessoal e 

institucional.  

 Apesar do esforço realizado e do notável crescimento  obtido pela 

Uesb nos últimos anos,  o número de pesquisadores da UESB é ainda 

insuficiente para atender às necessidades de desenvolvimento da 

sociedade regional onde a UESB está inserida,  ou seja,  a Uesb ainda 

necessita de investimentos,  pois, mesmo com nú meros progressivos, tem 

uma pós-graduação que não conseguiu atender a sua própria demanda de 

pesquisadores e docentes -doutores, para contribuir com a visibilidade do 

estado da Bahia no cenário nacional e internacional.  

  

Quadro 18 - Evolução do quadro de docentes Mestres e Doutores  - 

Uesb 

Ano Mestres Doutores  

2002 232 54 

2003 268 75 

2004 314 99 

2005 349 126 

2006 358 137 

2007 359 175 

2008 398 218 

2009 375 250 

2010 413 285 

2011 460 305 

 

 



 

 

Quadro 19 - Titulação Docente no Ano de 2011 

Titulação Docente Uesb 

Pós-doutores  34 

Doutores 305 

Mestres  460 

Especialistas  265 

Graduados 19 

TOTAL 1083 

 

Quadro 20 - Docentes afastados para cursar Pós-Graduação 

Titulação Docente Uesb 

Pós-doutorado 13 

Doutorado 93 

Mestrado 17 

TOTAL 123 

 

Quadro 21 - Evolução da titulação de docentes e servidores técnicos 

afastados para cursar pós -graduação.  

Mestrado Doutorado 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

31 27 10 8 114 102 21 26 

Técnicos afastados para Pós-Graduação 

04 02 6 2 04 06 6 3 

  

3.5 Cursos de Pós-Graduação em Cooperação  

 

3.5.1 COOPERAÇÃO ENTRE IES: para vagas específicas para 

docentes e técnicos administrativos –  EM ANDAMENTO  

 Doutorado em Planificación Territorial  Y Gestion Ambiental:  

Universidade de Barcelona: curso iniciado em 2008 com previsão de  

conclusão em 2012. Foram disponibil izadas 25 vagas para docentes e 

técnicos da UESB. Em 2010 foram realizadas as defesas dos exames de 

qualificação pelos docentes.  

 



 

 

3.5.2 DINTER COM INÍCIO PREVISTO PARA 2011  

Engenharias: UFBA/UESB  

Ciências Contábeis:  USP/UESB/UEFS/UNEB/UFBA 

 

3.5.3 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL –  ACORDOS FIRMADOS 

Universidade São Carlos da Guatemala  

Universidade Bélgica (Liége e Gembloux)  

Universidade de Évora  

Universidade de Santiago de Compostela  

Universidade de Barcelona  

Universidade de Padova.  

Universidade Del Litoral –  Santa Fé - Argentina 

 



 

 

4. EXTENSÃO 

 

A Subgerência de Extensão é responsável pelo cadastro e registro 

das atividades que são apresentadas à PROEX, pelo acompanhamento da 

tramitação de análise das propostas pelo Comitê e Câm ara de Extensão, 

pelo banco de dados da Extensão e trabalha no atendimento da 

comunidade interna e externa prestando esclarecimentos sobre a 

Extensão na UESB.  

A Coordenação de Programas e Projetos é responsável pelo suporte 

técnico-administrativo às atividades extensionistas,  possibilitando que as  

ações aprovadas sejam efetivamente realizadas. Esse suporte se 

concretiza através de encaminhamentos administrativos para a liberação 

dos recursos financeiros de cada atividade, pela orientação aos 

coordenadores de como eles devem proceder para a utilização do recurso 

financeiro aprovado e pelo controle do saldo de cada atividade 

extensionista. Os encaminhamentos administrativos realizados são 

diversos,  como por exemplo: providência de hospedagem, alimentação, 

compra de material,  pagamento de pró-labore,  pagamento de serviços de 

terceiros, compra de passagens,  veículo interno, serviço gráfico e 

xerográfico, dentre outros.  

 

4.1 Cadastramento e Apreciação das Propostas de Atividades 

Extensionistas  

Compreendem-se por Extensão Universitária as relações 

recíprocas, ativas e/ou permanentes entre universidade e sociedade, 

visando à articulação, socialização, difusão e construção de 

conhecimentos, primando pela troca de saberes e servindo de vínculo 

art iculador entre pesquisa e ensino.  

No ano de 2011 a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia deu 

prosseguimento ao compromisso institucional de incentivar o fazer 

extensionista, publicando o Edital  111/2010 para financiamento interno 

de atividades contínuas e esporádicas de extensão.  

As atividades extensionistas da UESB estão agrupadas de acordo 

com sua natureza em: Atividades contínuas (projetos e programas) e 



 

 

Atividades Esporádicas (cursos e eventos). Sendo distribuídas nas 

seguintes áreas temáticas, em conformidade com o Pl ano Nacional de 

Extensão: Comunicação; Cultura e História;  Direitos Humanos e 

Justiça ;  Educação e Desenvolvimento social; Meio Ambiente e 

Sustentabilidade; Saúde; Tecnologia e Produção; Trabalho e Políticas 

Públicas.  

Em resposta ao Edital 111/2010 os Depar tamentos Acadêmicos e 

demais setores da UESB apresentaram 221  (duzentas e vinte e uma)  

propostas, que após análise e parecer tiveram o seguinte resultado:  

 

Quadro 22 -  Propostas de Atividades Extensionistas  

CARACTERIZAÇÃO QUANTIDADE 

Ações Contínuas  132 

Ações Esporádicas  66 

Projetos Indeferidos/Inelegíveis  20 

Projetos Cancelados pelos coordenadores  3 

TOTAL 221 

 

Foram aprovadas 201  propostas, dessas propostas três foram 

canceladas pelos coordenadores,  ficando um total  198 atividades 

aprovadas com financiamento e em execução ,  as quais dividem-se em 

contínuas (19 programas e 113 projetos) e esporádicas (6 cursos e 60  

eventos).   

Além dos projetos que concorreram ao financiamento interno, mais  

28  propostas foram apresentadas para cadastramento sem ônus  para a 

Insti tuição.  

Cabe ressaltar que destas propostas que solicitaram cadastramento 

sem ônus para a instituição, 20 foram aprovadas pelo Comitê de 

Extensão e encaminhadas para apreciação da Câmara de Extensão; 01 

proposta está em fase de reformulação; 01 proposta foi  considerada 

inelegível e 06 propostas estão sendo analisadas por pareceristas do 

Comitê de Extensão.  

Somando-se as atividades aprovadas com financiamento e as 

atividades aprovadas sem ônus totaliza -se um total  de 218 atividades de 



 

 

extensão aprovadas e em execução.  

 

Quadro 23 - Projetos Financiamento Interno e Sem ônus 2011 –  

Edital  111/2010  

MODALIDADE 

ÁREA TEMÁTICA Curso Evento Programa Projeto 
Total 

Resultado 

Comunicação -- 1 1 4 6 

Cultura -- 9 3 18 30 

Direitos Humanos e 

Justiça 
-- 3 1 3 7 

Educação 3 33 10 55 101 

Meio ambiente -- 6 1 5 12 

Saúde 3 9 4 29 45 

Tecnologia e 

Produção 
1 6 1 5 13 

Trabalho -- 1 -- 3 4 

Total Resultado 7 68 21 122 218 

 

Gráfico 23 - Distribuição das Atividades Aprovadas por Área
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4.2 Atividades Extensionistas Contínuas e Esporádicas Aprovadas por 

Departamento/Setor em 2011  

 

4.2.1 Campus Vitória da Conquista 

 

4.2.1.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXTAS –  DCE  

 ATIVIDADES COLABORATIVAS E COOPERATIVAS DE EDUCAÇÃO 

(ESPORÁDICO);  

 XADREZ NA ESCOLA;  

 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UMA PERSPECTIVA DE 

RECONSTRUÇÃO SOCIAL PARA A DIVERSIDADE ÉTNICORRACIAL ;  

 V SECOMP - SEMANA DE COMPUTAÇÃO; 

 PROCIEMA; 

 II ENCONTRO REGIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E 

COMPUTACIONAL; 

 I ENCONTRO SOBRE ESTÁGIO CURRICULAR NAS LICENCIATURAS: 

APROXIMANDO A UNIVERSIDADE DA ESCOLA; 

 II COLÓQUIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: A FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA; 

 LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA –  LABOMAT; 

 QUARTA SEMANA DE FÍSICA DA UESB; 

 I ENCONTRO DE ROBÓTICA DO SUDOESTE DA BAHIA;  

 ENSINO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DE MATERIAIS ALTERNATIVOS 

E/OU DE BAIXO CUSTO; 

 I COLÓQUIO SOBRE INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS;  

 ATIVIDADES COLABORATIVAS E COOPERATIVAS EM EDUCAÇÃO 

(CONTÍNUO); 

 

4.2.1.2 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS - DCN  

 XVI CAMPEONATO DE FUTSAL DA UESB; 

 JORNADA BAIANA DE MEDICINA DO ESPORTE; 

 PLANTAS MEDICINAIS X COMUNIDADE: VALORIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO POPULAR, EDUCAÇÃO E SAÚDE; 



 

 

 I SIMPÓSIO DE NEFROLOGIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA; 

 LABECET - LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO CIENTÍFICO –  2011; 

 CURSO ACADÊMICO DO TRAUMA E EMERGÊNCIAS CIRÚRGICAS ; 

 EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONTINUADA E EM SERVIÇO  PARA 

PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE INSERIDOS 

EM AMBIENTE HOSPITALAR;  

 VIVÊNCIA CONTINUADA EM AMBIENTE HOSPITALAR ; 

  CURSO DE ANTIBIOTICOTERAPIA; 

 NÚCLEO DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO –  NUGEM; 

  CURSO DE SEMIOLOGIA NEUROLÓGICA.  

 

4.2.1.3 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS –  DCSA  

 DIREITO E ECONOMIA: ANÁLISE ECONÔMIC A DO DIREITO E DAS 

ORGANIZAÇÕES;  

 CICLO DE DEBATES: TEMAS ATUAIS DO DIREITO;  

 XVI SEMANA DO ADMINISTRADOR; 

 NÚCLEO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ; 

 BALCÃO DE DIREITOS;  

 TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM CARTAZ; 

 PENSAMENTO ECONÔMICO: GÊNESE, ATUALIDADE E 

INTERDISCIPLINARIDADE; 

 XX ENCONTRO DE LEITURA PROLER/UESB: CAMPUS DE V. DA 

CONQUISTA O PROLER NA FORMAÇÃO DE MEDIADORES DA 

LEITURA; 

 X SEMANA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS; 

 PROLER/UESB: CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA . 

 

4.2.1.4 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS –  

DELL 

 ESTUDOS SOBRE LETRAMENTO E LÍNGUAS INSTRUMENTAIS ; 

 CATEC DIGITAL: CURSOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 

A TRANSPOSIÇÃO MATERIAL DE DADOS DE LÍNGUA COMO 

FONTES DE PESQUISA EM MEIO DIGITAL; 



 

 

 CICLO DE PALESTRAS EM LINGUÍSTICA: QUESTÕES DE PESQUISA ; 

 ORIENTAÇÃO PERMANENTE À LEITURA E À ESCRITA –  OPLE; 

 I ENCONTRO DO GRUPO DE EXTENSÃO DIFUSÃO DE REPERTÓRIO 

E ROTINAS DE LEITURA; 

 V SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ANÁLISE DE DISCURSO ; 

 5º CICLO DE PALESTRAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - CULTURE AND 

LANGUAGE/LITERATURE LEARNING; 

 AÇÕES PELA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS SURDAS; 

 PRODUÇÃO DE LIVROS FALADOS PARA O ACESSO DE 

DEFICIENTES VISUAIS À LITERATURA;  

 DIÁLOGOS ENTRE AS DUAS CULTURAS;  

 A VARIAÇÃO E A MUDANÇA LINGUÍSTICA NO ESPAÇO ESCOLAR ; 

 PROJETO TUPINAMBÁ; 

 VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LÍNGUA(GEM) - VI 

SPEL; 

 ANÁLISE DO DISCURSO: CORPO, MEMÓRIA E IMAGEM;  

 DIÁLOGOS PEDAGÓGICOS - LINGUAGEM E EDUCAÇÃO ANO IV.  

 

4.2.1.5 DEPARTAMENTO DE FILOSFOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS –  

DFCH  

* MUSEU VIVO DA IMAGEM E DO SOM 2011 ; 

* ESTUDANDO GÊNERO: TRABALHO DOMICILIAR FEMININO ; 

* NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO EM DEBATE; 

* SEMINÁRIO RELIGIÃO E ATUALIDADE; 

* SEMINÁRIO GÊNERO, POLÍTICA E DIVERSIDADE;  

* PROGRAMAS DE TELEVISÃO E RÁDIO DO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO NO SURTE/UESB; 

* INTERDISCIPLINARIDADE: SEIS CONFERÊNCIAS SENSORIAIS ; 

* COLÓQUIO TEMÁTICO: “HISTÓRIA, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NO 

LIMIAR DO SÉCULO XXI” ;  

* EDUCAÇÃO E DIVERSIDADES NA ESCOLA; 

* I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO; 

* II SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA SOBRE OS NEGROS ; 



 

 

* III SIMPÓSIO DE RELAÇÕES ETNICORRACIAIS E EDUCAÇÃO ; 

* CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES(AS)  PARA AS ESCOLAS DO 

CAMPO; 

* SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TRABALHO 

DOCENTE; 

* TELAS E TEXTOS: LEITURAS DE CINEMA E AUDIOVISUAL; 

* MUSEU PEDAGÓGICO: A EDUCAÇÃO E AS CIÊNCIAS NO CENTRO -

SUL DA BAHIA; 

* FILOSOFIA, CINEMA E EDUCAÇÃO NO ENSINO MÉDIO;  

* II SEMINÁRIO INTERINSTITUCIONAL SOBRE EDUCAÇÃO, 

DIREITOS, JUVENTUDE, DROGAS E ÁLCOOL; 

* IX COLÓQUIO NACIONAL E II COLÓQUIO INTERNACIONAL DO 

MUSEU PEDAGÓGICO: DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS DAS 

CIÊNCIAS NA ATUALIDADE; 

* OBSERVATÓRIO DO SISTEMA PRISIONAL; 

* MOSTRA TEATRO FORA DO EIXO; 

* I SEMANA ACADÊMICA DE FILOSOFIA: O QUE É ISTO - A 

FILOSOFIA?; 

* FILOSOFIA E CINEMA: ESTÉTICA E RACIONALIDADE DA IMAGEM 

(2A. EDIÇÃO);  

*  ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA CRECHE BEM QUERER: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO. 

 

4.2.1.6 DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E ZOOTECNIA –  DFZ  

1-  I ENCONTRO BAIANO DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA –  I 

EBEA; 

2-  VI SEMANA DE AGRONOMIA DA UESB; 

3-  PROJETO DE APOIO A CAPRINO-OVINOCULTURA DO SUDOESTE DA 

BAHIA –  PROCRIAR; 

4-  2ª SEMANA DE ENGENHARIA FLORESTAL D O SUDOESTE DA 

BAHIA; 

5-  EMPREENDEDORISMO RURAL: CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA 

JUNIOR DE AGRONOMIA. 

 



 

 

4.2.1.7 DEPARTAMENTO DE GEOGRAIFA –  DG  

 ASSESSORIA PERMANENTE AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO;  

 II SIMPÓSIO SOBRE CIDADES MÉDIAS E PEQUENAS  DA BAHIA; 

 PROSAS GEOGRÁFICAS: O CAMPO EM DEBATE; 

 X SEMANA DE GEOGRAFIA –  QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS: A 

PRÁTICA SOCIAL DA GEOGRAFIA ATUAL; 

 ESPAÇOS E CINEMA: OLHARES GEOGRÁFICOS PARA O MUNDO - 

ANO 2; 

 DIÁLOGOS SOBRE A CIDADE E O URBANO: ALIANÇAS ENTRE 

UNIVERSIDADES E A SOCIEDADE; 

 

4.2.1.8 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA –  DH 

 OFICINA: FORMAÇÃO DOS PARTIDOS BRASILEIROS, ELEIÇÕES E 

CIDADANIA; 

 INTERCÂMBIO CULTURAL E ARTÍSTICO NIGÉRIA BRASIL;  

 CINEMA E HISTÓRIA: GUERRAS E REVOLUÇÕES NO SÉCULO XX ; 

 GEPHAAN: EDUCAÇÃO NA DIVERSIDADE; 

 A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA: CONSOLIDAÇÃO DE UMA 

REDE DE PESQUISADORES; 

 LEITURAS DA HISTÓRIA DO BRASIL COLÔNIA: ACERVOS E 

FONTES DOCUMENTAIS EM PERSPECTIVA; 

 II JORNADA DO GRUPO DE PESQUISA ESCRAVIDÃO E 

MESTIÇAGENS; 

 HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO MUNDO ANTIGO; 

 SERTÕES BAIANOS: DIÁLOGOS, CONEXÕES E TRÂNSITOS 

CULTURAIS –  GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS;  

 I CICLO DE DEBATES DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM 

HISTÓRIA CULTURAL; 

 DEBATES SOBRE O CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: 

TRABALHADORES, MOVIMENTOS SOCIAIS E AS REFO RMAS DO 

CAPITAL; 

 ENCONTROS COM A HISTÓRIA - ANO II;  

 ANTIGO REGIME EM DEBATE: ACERVO E DOCUMENTAÇÃO ; 



 

 

 LABORATÓRIO TRANSDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM 

COMPLEXIDADE; 

 I CICLO DE APRESENTAÇÕES DE PESQUISAS MONOGRÁFICAS EM 

HISTÓRIA –  CAPMOH. 

 

4.2.1.9 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS –  

PROEX e GERÊNCIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS –  GEAC.  

 PROGRAMA REPENSANDO NOSSA JUVENTUDE ACUMULADA;  

 LEITURA NA ESCOLA: DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA ; 

 UESB: UNIVERSIDADE ESPORTIVA; 

 POLÍTICA NO III MILÊNIO: AS VELHAS E AS NOVAS UTOPIAS; 

 GESTÃO AMBIENTAL E CIDADANIA/RECICLUESB;  

 NOITE CULT; 

 SEMANA DOS MUSEUS- SEMEAR IDEAIS, CONSTITUIR ESPAÇOS 

DE MEMÓRIA; 

 SEXTAS ULULANTES; 

 ZOOTEMAS; 

 UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA O MUSEU REGIONAL; 

 MUSEU: ESPAÇO DE CONTEMPLAÇÃO DE OBJETO E VIVÊNCIAS 

CULTURAIS; 

 ARTETERAPIA COMO AGENCIADORA DA INCLUSÃO SOCIAL DOS 

PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS; 

 II JORNADA DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA DA BAHIA & I 

ENCONTRO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA DO SUDOESTE BAIANO ; 

 NÚCLEO DE PESQUISA APLICADA E INCUBAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DA UESB; 

 JANELA INDISCRETA CINE-VÍDEO UESB; 

 MOSTRINHA DE CINEMA INFANTO-JUVENIL DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA; 

  MEMÓRIA HISTÓRICA DO TROPEIRISMO EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA;  

  PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA;  

 LEITURA DE OLHOS FECHADOS; 

 FORMAÇÃO CONTINUADA MÍDIAS NA EDUCAÇÃO - 160H; 



 

 

  V PRIMAVERA DOS MUSEUS - MULHERES, MUSEUS E MEMÓRIAS.  

 

4.2.2Campus de Jequié 

 

4.2.2.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS –  DCB  

  AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE ATENÇÃO A SAÚDE DO PROFESSOR: 

ORIENTAÇÕES PARA UM ESTILO DE VIDA ATIVO; 

  ANIMAIS SINANTRÓPICOS: COMO PREVENIR? ; 

  SALA DINÂMICA DE GEOCIÊNCIAS;  

  A UNIVERSIDADE E A EDUCAÇÃO BÁSICA: ESTREITANDO 

RELAÇÕES POR MEIO DE ABORDAGENS METODOLÓGICAS  

(CÓPIA) 25-11-2010; 

  PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DA UESB - CAMPUS DE JEQUIÉ;  

  III SEMINÁRIO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A 

HOMOFOBIA; 

  A DIFUSÃO DA CIÊNCIA COMO POSSIBILIDADE AÇÃO INCLUSIVA ; 

  A HISTOLOGIA NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO; 

  PROFILAXIA DE DOENÇAS PARASITÁRIAS; 

  FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORAS E EDUCADORES NAS 

TEMÁTICAS RELATIVAS ÀS IDENTIDADES DE GÊNERO E 

IDENTIDADES SEXUAIS; 

  FORMAÇÃO PARA MEMBROS DO COMITÊ E DEMAIS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS; 

  PALEOCIÊNCIA NA ESCOLA: ITINERÂNCIA E APRENDIZAGEM;  

  EDUCAR NA DIVERSIDADE: UM PROCESSO BÁSICO PARA O 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA;  

  DROGAS: CONHECER PARA NÃO USAR - O ENSINO DE BIOLOGIA 

NA PREVENÇÃO; 

  ENCONTRO ESTADUAL 'UNIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE' ;  

  ENSINANDO APRENDER BOTÂNICA NO ENSINO BÁSICO;  

 

 

 



 

 

4.2.2.2 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANS E LETRAS –  DCHL 

 CURSO DE PROFICIÊNCIA PARA LEITURA E COMPREENSÃO DE 

TEXTOS EM INGLÊS; 

 VII SEMANA DE EDUCAÇÃO DA PERTENÇA AFRO -BRASILEIRA; 

 EDUCAÇÃO E TEMAS CONTEMPORÂNEOS II:  POLÍTICAS, 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA; 

 JOGO E APRENDIZADO NA CENA - EDUCAÇÃO E POLÍTICA, 

ESTRATÉGIA DE ENCENAÇÃO E PERFORMATIVIDADE; 

 PÁGINAS FORMANDO LEITORES; 

 III SEMANA DE INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL: 

(RE)CONHECENDO A DIFERENÇA; 

 PESQUISA E ENSINO: A METODOLOGIA CIENTÍFICA COMO 

AUXILIAR; 

 CASINHA DO SOL: LABOR DE SOL-A-SOL; 

 GRUPO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 

–  GEPGE; 

 PAPO LÍRICO; 

 PROGRAMA ESTAÇÃO DA LEITURA; 

 BRINCASOL ESPAÇO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL;  

 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO; 

 CAFÉ PHILO COM SÓCRATES; 

 DEMANDAS DA PEDAGOGIA DE ALTERNÂNCIA; 

 LEDORES E CONTADORES DE HISTÓRIA NA UESB: PROMOVENDO 

LEITURAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ; 

 O OLHAR ANUNCIA O MUNDO; 

 SERVIÇO DE PSICOLOGIA DA UESB; 

 ODEERE-ÓRGÃO DE EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICAS COM 

ÊNFASE EM CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS; 

 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O E NOVAS 

PRÁTICAS EDUCACIONAIS;  

 PROLER-PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO À LEITURA- 

COMITÊ UESB/JEQUIÉ;  



 

 

 ENGENHO DE COMPOSIÇÃO - III E IV MOSTRAS CÊNICAS E 

DIDÁTICAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM DANÇA E 

LICENCIATURA EM TEATRO DA UESB; 

  PNE 2011-2020: UM NOVO MARCO LEGAL PARA A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA ;  

  CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.  

 

4.2.2.3 DEPARTAMENTO DE SAÚDE- DS  

 BANCO DE DENTES HUMANOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

SUDOESTE DA BAHIA; 

 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS CEFALÉIAS TENSIONAIS 

ATRAVÉS DA TECNICA DE TERAPIA MANUAL; 

 Iª  JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UESB; 

 IV SIMOPI - IV SIMPÓSIO DE ORTODONTIA PREVENTIVA E 

INTERCEPTATIVA DA UESB;  

 O DESPERTAR CONTRA O USO DAS DROGAS: A IMPORTÂNCIA DO 

ESCLARECIMENTO VISANDO À PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO;  

 II ENCONTRO SOBRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: UM A 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS;  

 CUIDADOS FISIOTERAPÊUTICOS NA ULCERAÇÕES DOS MEMBROS 

INFERIORES; 

 PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA 

PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA EM CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS 

NA CIDADE DE JEQUIÉ; 

 CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO 

INTEGRADA ÀS DOENÇAS PREVALENTES DA INFÂNCIA ; 

 II ENCONTRO REGIONAL EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE;  

 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO DA DOR LOMBAR;  

 CINEDUCAÇÃO: POSSÍVEIS LEITURAS SOBRE CORPO, CULTURA E 

SOCIEDADE EM OBRAS CINEMATOGRÁFICAS;  

 V SIMPÓSIO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER ; 

 INCLUSÃO DO DEFICIENTE VISUAL: RESSIGNIFICANDO A 

INCLUSÃO SOCIAL; 



 

 

 EDUCAR PARA PLANEJAR: UMA QUESTÃO DE  SAÚDE  SEXUAL E 

REPRODUTIVA; 

 VAMOS AMAMENTAR, MAMÃE?';  

 GRUPO DE AJUDA MÚTUA E A INTERSUBJETIVIDADE DO CUIDAR 

NO CAPS II DE JEQUIÉ/BA;  

 II SEMANA BAIANA DE FISIOTERAPIA: FORMAÇÃO E ATENÇÃO À 

SAÚDE; 

 II SIMPÓSIO DE SAÚDE MENTAL DA UESB;  

 ODONTOIDOSO: MÃO AMIGA; 

 VIVENCIANDO UMA VELHICE ATIVA , EM CONTEXTO DA ARTE E 

CULTURA EM GRUPOS DE IDOSOS NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ - 

BAHIA; 

 VIVENCIANDO O MEIO AQUÁTICO;  

 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATIVIDADE FÍSICA COMO 

MODALIDADE TERAPÊUTICA NÃO-MEDICAMENTOSA NA 

ATENÇÃO A SAÚDE DE IDOSOS USUÁRIOS DA ESTRATÉG IA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE ITAJURÚ , JEQUIÉ -BA; 

 O DESPERTAR PARA A SAÚDE DO HOMEM: A IMPORTÂNCIA DA 

PREVENÇÃO DE AFECÇÕES PROSTÁTICAS; 

 V SEMANA DE ENFERMAGEM DE JEQUIÉ; 

 AÇÕES INCLUSIVAS NA UESB: APRENDER COM A DIFERENÇA ; 

 ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 

 I SIMPÓSIO BAIANO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ; 

 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM COMUNIDADE: COMBATENDO E 

PREVENINDO A DESNUTRIÇÃO E A OBESIDADE EM IDOSOS;  

 SAÚDE NA ESCOLA: O CUIDADO COM PROFESSORES;  

 AÇÕES PREVENTIVAS DE MELHORA/MANUTE NÇÃO DA SAÚDE 

FUNCIONAL DOS IDOSOS RESIDENTES NO DISTRITO DE 

FLORESTAL, JEQUIÉ-BA; 

 INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA FUNDAMENTADA NAS PRÁTICAS 

DE ATIVIDADE FÍSICA E NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 

SAÚDE DE IDOSOS; 

 PROGRAMA EDUCATIVO: SAÚDE DO COTO UMBILIC AL; 



 

 

 GRUPO DE AJUDA MÚTUA PARA FAMILIARES CUIDADORES DE 

PESSOAS COM DOENÇA DE ALZHEIMER; 

 PROJETO DE EXTENSÃO E AÇÃO CONTINUADA: NÚCLEO 

INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E EXTENSÃO EM CUIDADOS À 

SAÚDE DA FAMÍLIA EM CONVIBILIDADE COM DOENÇAS 

CRÔNICAS –  NIEFAM; 

 ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO EM ODONTOLOGIA. 

 

4.2.2.4 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E EXTAS –  DQE  

 LABORATÓRIO DE DIVULGAÇÃO QUÍMICA DO SUDOESTE DA 

BAHIA; 

 IV SISOL - SIMPÓSIO DE SOFTWARE LIVRE; 

 III SEMANA DE INFORMÁTICA DO SUDOESTE DA BAHIA ; 

 LEITURA DE IMAGENS; 

 VILA DA CIÊNCIA;  

 GEOCIÊNCIAS NA TRILHA; 

 FARMÁCIA VIVA - A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS POPULARES DE 

SAÚDE. 

 

4.2.3 Campus De Itapetinga  

 

4.2.3.1 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS BÁSICOS –  DEBI  

 LUDOTECA: UM ESPAÇO DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EM 

EDUCAÇÃO; 

 V BIOSEMANA –  UESB –  CAMPUS DE ITAPETINGA; 

 MOVA-SE PARA VIVER MELHOR; 

 FITOTERÁPICOS NO AMBIENTE ESCOLAR: RESGATE DO 

CONHECIMENTO E CULTURA POPULAR SOBRE PLANTAS 

MEDICINAIS NO MUNICIPIO DE ITAPETINGA -BA; 

 DESENHO TÉCNICO AUXILIADO POR COMPUTADOR CAD ; 

 INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSID ADES ESPECIAIS: 

UM DESAFIO DE TODOS;  

 CONGRESSO NACIONAL DIVERSIDADE, ÉT ICA E DIREITOS 

HUMANOS –  CNDEDH; 



 

 

 SOFTWARE MAXIMA :  LINGUAGEM MATEMÁTICA NO AMBIENTE 

COMPUTACIONAL; 

 XVI ENCONTRO REGIONAL DE LEITURA; 

 II SEMINÁRIO MONOGRÁFICO E IIª  MOSTRA DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS DE BIOLOGIA DA UESB CAMPUS ITAPETINGA ; 

 IV GINCANA ESPORTIVA DO CAMPUS JUVINO OLIVEIRA;  

 RECICLAGEM DE ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS PARA A 

PRODUÇÃO DE SABÃO; 

 PROLER UESB- CAMPUS DE ITAPETINGA-BA; 

 I SEMINÁRIO TEMÁTICO DO PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS; 

 I SIMPÓSIO DE QUÍMICA DA UESB - ITAPETINGA. AIQ: 

CONQUISTAS?PERSPECTIVAS; 

  O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM MOODLE NA 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL. 

 

4.3 Bolsas de Extensão  

Para apoiar as diversas atividades extensionistas, são disponibilizad as 

bolsas para discentes da graduação, no valor R$ 300,00  (trezentos reais) 

mensais,  bem como, vagas para voluntariado, com o objetivo de possibilitar a 

inserção dos estudantes nas atividades extensionistas contribuindo assim para 

sua formação acadêmica e profissional, consoante com sua área de formação.  

 

Quadro 24 - Distribuição das bolsas por curso e área de conhecimento.  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO

CURSO Comunicação Cultura Educação Saúde Trabalho

Administração 1 1 2

Agronomia 1 1 2

Artes Cênicas 1 1 2

Biologia 4 2 6

Comunicação 3 1 1 1 6

Direito 1 1 1 1 4

Economia 1 1

Educação Física 1 1 4 6

Enfermagem 5 3 5 13

Engenharia Florestal 1 1

Farmácia 1 1

Filosofia 1 1

Física 1 1

Fisioterapia 2 10 12

Geografia 2 2

História 5 1 3 1 10

Letras 1 5 6

Matemática 3 3

Medicina 2 2

Odontologia 1 3 4

Pedagogia 1 8 1 1 11

Química 2 2

Sistema de Informação 1 1

Total Resultado 4 12 2 43 7 27 3 1 99

Direitos 
Humanos e 

Justiça

Meio 
ambiente

Tecnologia e 
Produção

Total 
Resultado



 

 

Quadro 25 - DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

APROVADO E UTILIZADO POR ÁREA (ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA E ITAPETINGA) 

 

4.4 Geac 

 

4.4.1 Participação de professores em eventos externos  

 

 Objetivando a qualificação e atualização do corpo docente para o 

desempenho das atividades acadêmicas, a Pró - Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários –  PROEX, através da Gerência de Extensão e Assuntos 

Comunitários –  GEAC, disponibilizou no exercício de 2011 a quantia de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) para custear as despesas de participação de 

professores em eventos nacionais e internacionais, conforme tabela abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO
ÁREA Curso Evento Programa Projeto Total Resultado

Comunicação
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 5.981,70 R$ 7.871,64 R$ 16.853,34

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 3.953,48 R$ 0,00 R$ 3.301,64 R$ 7.255,12

Cultura
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 10.429,98 R$ 6.109,22 R$ 44.194,92 R$ 60.734,12

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 7.822,20 R$ 5.970,84 R$ 25.463,64 R$ 39.256,68

Direitos Humanos e Justiça
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 2.623,00 R$ 0,00 R$ 10.640,00 R$ 13.263,00

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 2.356,21 R$ 0,00 R$ 2.766,38 R$ 5.122,59

Educação
RECURSO APROVADO R$ 2.002,50 R$ 64.536,89 R$ 27.315,99 R$ 98.665,05 R$ 192.520,43

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 38.944,82 R$ 12.905,73 R$ 56.237,80 R$ 108.088,35

Meio ambiente
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 4.947,00 R$ 0,00 R$ 12.434,00 R$ 17.381,00

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.700,57 R$ 2.700,57

Saúde
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 7.922,00 R$ 3.945,04 R$ 5.380,98 R$ 17.248,02

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 1.267,09 R$ 3.171,99 R$ 1.626,00 R$ 6.065,08

Tecnologia e Produção
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 9.444,00 R$ 2.031,00 R$ 8.650,00 R$ 20.125,00

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 6.212,24 R$ 0,00 R$ 4.939,98 R$ 11.152,22

Trabalho
RECURSO APROVADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.810,09 R$ 17.810,09

RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.933,19 R$ 5.933,19

Total - RECURSO APROVADO R$ 2.002,50 R$ 102.902,87 R$ 45.382,95 R$ 205.646,68 R$ 355.935,00

Total - RECURSO GASTO R$ 0,00 R$ 60.556,04 R$ 22.048,56 R$ 102.969,20 R$ 102.969,20

SALDO: R$ 252.965,80



 

 

Quadro 26 - Distribuição da Verba por Departamento  

* Valores  co mputados  a té  30 /11 /2011 .  

   

 Do valor disponibilizado, os Departamentos acadêmicos da UESB 

executaram o montante de R$ 518.229,38, correspondendo a 86% do valor 

orçado inicialmente.  Verifica-se uma variação no percentual de uti lização por 

Departamento, sendo que o Departamento de História e o Departamento de 

Saúde conseguiram executar totalmente os recursos disponibilizados, conforme 

demonstra o gráfico abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL VERBA

DCE R$ 31.466,03 19 R$ 17.305,00

DCN R$ 60.071,51 24 R$ 48.399,91

DCSA R$ 54.350,42 27 R$ 37.119,80

DEAS R$ 9.296,78 7 R$ 6.521,20

DELL R$ 30.750,89 29 R$ 29.084,60

DFCH R$ 45.053,64 43 R$ 44.534,40

DFZ R$ 22.884,39 22 R$ 18.861,00

DG R$ 19.308,70 13 R$ 16.070,40

DH R$ 19.308,70 21 R$ 19.377,00

DCHL R$ 50.774,73 47 R$ 48.216,00

DS R$ 97.258,64 99 R$ 97.628,47

DQE R$ 40.047,68 31 R$ 36.125,20

DCB R$ 38.617,40 28 R$ 31.551,60

DEBI R$ 57.210,97 53 R$ 52.396,80

DTRA R$ 23.599,52 16 R$ 15.038,00

TOTAL R$ 600.000,00 479 R$ 518.229,38

Participações   
Autorizadas

     Recursos      
utilizados



 

 

 

Gráfico 24 - Utilização dos Recursos (%)  

 Com os gastos totais efetuados , a UESB financiou 479 participações em 

eventos, tendo o valor de R$ 1.081,90 (Mil, oitenta e um reais e noventa 

centavos) como desembolso médio para cada saída de docente. A verba 

departamental permite o custeio de despesas com diárias (hospedagem e 

alimentação), passagens aéreas e terrestres,  bem como, inscrições nos eventos,  

sendo que, em 2011, o maior montante de recursos foi para a liberação de 

diárias, representando 89%, seguido pelos gastos com  passagens aéreas no 

percentual de 7%, depois os gastos com inscrições,  representando 3% e, por fim, 

os gastos com passagens terrestres, representando 1% do dispêndio total , 

conforme representado na figura abaixo.  

 

Gráfico 25 - Utilização da Verba Departamental em 2011 
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4.5 Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis - GAE  

 Por designação da Reitoria da Uesb, as atribuições de acompanhamento, 

avaliação e gerenciamento das atividades relacionadas ao Programa de 

Assistência Estudantil passaram a ser respon sabilidade da GAE, que realiza 

atividades previstas no Programa de Assistência Estudantil - PAE, que,  

anteriormente, estavam sob a responsabilidade da Gerência de Extensão e 

Assuntos Comunitários - GEAC/SAE. 

  Atualmente a organização desta Gerência está s ediada no campus de 

Vitoria da Conquista, sendo composta por: Gerência, Subgerência de Assuntos 

Estudantis, Coordenação de Assistência e Residência Universitária. Nos campi 

de Itapetinga e Jequié foram formadas as Coordenações de Assuntos e 

Assistência Estudantil.  Estas Coordenações são compostas por Equi pes 

Multidisciplinares formadas Assistentes Sociais , Pedagogas e Psicólogas.  

 

 De acordo com a Resolução CONSU nº 011/2008, de 17 de dezembro de 

2008, Art. 3º, dentre os objetivos específicos está no inciso  VIII,  “viabilizar 

uma estrutura organizacional, em nível de Pró -Reitoria ou Assessoria, 

compatível com as finalidades específicas de definir e gerenciar os programas e 

projetos de assistência estudantil ”. Diante disso, a equipe  (Gerente de 

Assistência e Assuntos Estudantis ,  Subgerente de Assuntos Estudantis ,  

Coordenadora de Assistência e Residência Universitária ,  Coordenadores de 

Assuntos e Assistência Estudanti l dos campi de Itapetinga e Jequié e Secretária) 

iniciou a elaboração do documento de constituiç ão do setor, propondo a missão, 

visão, princípios,  valores,  objetivos,  organograma e atribuições para cada área 

que poderia vir a compor a Assessoria, sendo este documento reformulado para a 

GAE. 

Inicialmente pensou-se em qual seria a sigla do setor, após várias discussões,  

optou-se por PRAE, o que significa, no primeiro momento, Assessoria do 

Programa de Assistência e Assuntos Estudantis, ou posteriormente uma Pró -

Reitoria.  

  

 

 

 

 



 

 

4.5.1 Ações realizadas no I semestre de 2011  

 Estruturação da equipe da Gerênc ia de Assistência e Assuntos    

  Estudantis;  

 Procedimentos administrativos para ações do Subprograma de   

  Permanência dos discentes socioeconomicamente carentes na    

  Instituição; 

 Realização dos procedimentos necessários quanto à realização do   

  Estágio Curricular Obrigatório de discentes do curso Serviço Social   

  da UNITINS na UESB; 

 Procedimentos administrativos para ações dos Subprogramas  

  Desempenho Acadêmico e Cultura,  Lazer e Esportes  

 

4.5.2 Ações realizadas no II semestre de 2011  

 Procedimentos administrativos com implementação de ações dos   

  Subprogramas do PRAE;  

 Procedimentos administrativos visando atender a Resolução CONSU   

  nº 06/2008 da Residência Universitária ;   

 Procedimentos administrativos relacionados ao Subprograma        

  Desempenho Acadêmico da Resolução CONSU nº 011/2008 ;   

 Procedimentos administrativos necessários para adequação da Lei de   

  Estágio nº 11.788/08;   

 Realização da IV Feira de Estágio, no campus da UESB de Jequié e   

  Vitória da Conquista;           

 Reuniões com o Comitê Gestor do Programa de Assistência Estudantil ;  

 Procedimentos administrativos a fim de realizar os encaminhamentos   

  necessários quanto à realização do II Encontro de Alunos para a   

  Socialização da Participação em Eventos –  EASPE; 

 Realização do I Seminário sobre Assistência Estudantil das   

  Universidades Estaduais da Bahia (UEBAs) .  

 

A seguir,  é possível  verificar a quantidade de auxílios concedidos aos 

discentes socioecomicamente carentes da Insti tuição , contemplados em 2011: 

 

 

 



 

 

Quadro 27 - Tabela dos Auxílios X Campus / Edital Nº 009/2011  

             Oferta 

CAMPUS Moradia Alimentação 
Transporte 

URBANO 

Transporte 

RURAL 

Total de 

Auxílios  

Vitória da 

Conquista 
20 19 10 5 54 

Jequié 16 10 8 4 38 

Itapetinga 10 9 6 3 28 

TOTAL GERAL DE AUXILIOS 

 
 

120 

 

 

             Demanda 

CAMPUS Moradia Alimentação 
Transporte 

URBANO 

Transporte 

RURAL 

Total de 

Inscritos  

Vitória da 

Conquista 
56 36 10 3 105 

Jequié 86 26 10 8 130 

Itapetinga 38 10 3 2 53 

TOTAL GERAL DE AUXILIOS 

 
 

288 

 

 

 

Quadro 28 - Alunos contemplados Bolsa Auxílio –  fev/mar 2011  

Aprovados      

CAMPUS 

TIPOS DE AUXILIO 
TOTAL 

 MORADIA ALIMENTAÇÃO 
Transporte 

URBANO/INTER 

Vit.da 

Conquista 
20 19 63 48 

Jequié 16 10 84 38 

Itapetinga 10 9 01 20 

TOTAL GERAL 109 



 

 

 

Quadro 29 - Tabela dos Auxílios Edital Nº 009/2011  

Vitória Conquista  

CAMPUS Moradia Alimentação 
Transporte 

URBANO 

Transporte 

RURAL 
Total  

Oferta 20 19 10 5 54 

Demanda 56 36 10 3 105 

Aprovados 20 19 6 3 48 

Classificados  25 10 0 0 35 

Reprovados 11 7 4 0 22 

 

Jequié 

CAMPUS Moradia Alimentação 
Transporte 

URBANO 

Transporte 

RURAL 
Total  

Oferta 16 10 8 4 38 

Demanda 86 26 10 8 130 

Aprovados 16 10 8 4 38 

Classificados  55 15 2 3 75 

Reprovados 15 1 0 1 17 

 

Itapetinga 

CAMPUS Moradia Alimentação 
Transporte 

URBANO 

Transporte 

RURAL 
Total  

Oferta 10 9 6 3 28 

Demanda 38 10 3 2 53 

Aprovados 10 9 0 1 20 

Classificados  17 1 0 0 18 

Reprovados 11 0 3 1 15 

 

 

 

 



 

 

Quadro 30 - Perfil do Discente Selecionado no Edital Nº 009/2011  

VITÓRIA DA CONQUISTA 

CURSO QTDE ALUNOS CURSO QTDE ALUNOS 

Administração 2 Física 4 

Agronomia 5 Geografia 8 

C. Biológicas  4 História 4 

C. Contábeis  1 Letras 8 

C. Computação 6 Matemática 3 

Cinema 1 Medicina 2 

Com social  2 Pedagogia 2 

Direito 5   

Economia 1   

Eng. Florestal  5   

Filosofia 1   

Sub-total  33 Sub-total  31 

TOTAL GERAL 64 

JEQUIÉ 

CURSO QTDE ALUNOS CURSO QTDE ALUNOS 

Artes 3 Letras 5 

C. Biológicas  6 Medicina 1 

Enfermagem 4 Odontologia 4 

Ed. Física 2 Pedagogia 5 

Farmácia 4 Química 10 

Filosofia 1   

Fisioterapia 7   

Sub-total  27 Sub-total  25 

TOTAL GERAL 52 

 



 

 

ITAPETINGA 

CURSO QTDE ALUNOS 

Biologia 1 

Ciências Biológicas  2 

Eng. Ambiental  3 

Eng. de Alimentos  5 

Pedagogia 4 

Química 4 

Zootecnia 8 

TOTAL GERAL 27 

 

 

PERFIL DOS DISCENTES INGRESSANTES DA RESIDÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA  2011: 

 

Quadro 31 - Perfil do Discente /  Edital  060/2011  

 QTDE DE RESIDENTES EM 2011 

Oferta de vagas  14 

Demanda 7 

Classificados  3 

Ingressos 3 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

COR 
QTD

E 
ORIGEM ESCOLAR QTDE 

RENDA PER CAPTA 

FAMILIAR 

QTD

E 

Branco 1 Particular  2 100-200 4 

Pardo 4 Pública 5 200-300 1 

Negro 1   300-400  

Indígina 1   400-500 2 

TOTAL 7 TOTAL 7 TOTAL 7 



 

 

 

RESIDÊNCIA 

CURSO QTDE ALUNOS 

Administração 1 

Eng Florestal  1 

História 1 

TOTAL GERAL 3 

 

Quadro 32 - Controle de Convênios e de Estagiários não Obrigatórios na 

Uesb 

 

 

CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UESB – ATIVOS 

CONVÊNIO

ORGÃOS/EMPRESAS CNPJ N° Convênio INÍCIO TÉRMINO

Ministério Público Federal 26.989.715/0010-01 11/12/2009 11/12/2011

026.989.715/0005-36 12/12/2008 12/12/2011

10.764.307/0004-65 009/2010 05/03/2010 05/03/2012

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 14.239.578/0001-00 012/2010 19/03/2010 19/03/2012

SENAC - Serv.Nac.de Aprendizagem Comercial 03.682.189/003-08 021/2010 06/05/2010 06/05/2012

Link Consultoria Ltda 03.440.711/0001-75 024/2010 12/05/2010 12/05/2012

Empreendimentos Pague Menos 06.626.253/0361-80 029/2010 28/06/2010 28/06/2012

Justiça Federal 05.442.957/0001-01 001/2006 26/06/2007 29/06/2012

Instituto Capacitare Consultoria Empresarial Ltda 08.466.536/0001-09 038/2010 27/07/2010 27/07/2012

Calçados Azaléia Nordeste S.A 00.733.658/0001-02 042/2010 10/08/2010 10/08/2012

BC Assessoria e Projetos LTDA 08.774.995/0001-50 048/2010 21/09/2010 21/09/2012

ADAB 03.057.966/0001-53 050/2010 18/10/10 18/10/12

Cobresp Serviço de Crediário e Cobranças Ltda 13.688.064/0001-79 067/2010 08/11/2010 08/11/2012

Tortuga Companhia Zootécnica Agrária 56.992.951/0001-30 Aditivo nº 01 25/02/2011 25/02/2013

Norsa Refrigerantes Ltda 07.196.033/0001-06 06/2009 16/02/2011 16/02/2013

Companhia de Estágios PPM Human Resources 08.029.517/0001-15 Aditivo nº 01 05/03/2011 05/03/2013

MRM Construtora Ltda 13.578.869/0001-60 013/2008 25/03/2008 25/03/2013

SADIA  20.730.099/0007-80 015/2008 01/04/2008 01/04/2013

FTC 04.670.333/0006-93 015/2011 11/04/2011 11/04/2013

Instituto Superior Juvêncio Terra 63.182.539/0001-29 014/2008 27/05/2008 27/05/2013

Bio Fórmula de Manipulação Ltda 04.635.120/0001-16 027/2011 28/07/2011 28/07/2013

15.180.714/0001-04 036/2011 18/08/2011 18/08/2013

NUBE – NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS 02.704.396/0001-83 044/2011 14/09/2011 14/09/2013

Banco Mercantil do Brasil 17.184.037/0001-10 2008 03/11/2008 03/11/2013

CIEE - Centro de Integração Empresa Escola 61.600.839/0001-55 032/2009 10/07/2009 10/07/2014

IEL - Inst.Euvaldo Lodi 15.244.114/0001-54 21/2009 14/07/2009 14/07/2014

CIDE - Estágios 03.935.660/0001-52 024/2009 21/07/2009 21/07/2014

EMBASA - Emp.Baiana de Águas e San. S/A 13.504.675/0001-10 026/2009 31/07/2009 31/07/2014

SESC - Serv.Social do Comércio 03.591.002/0001-90 08/09/2009 08/09/2014

Ministério Público do Estado da BA 04.142.491/0001-66 21/10/2009 21/10/14

Progredir Consultoria e Treinamento Ltda 04.301.130/0001-15 003/10 01/02/2010 01/02/2015

Terceira Visão Terceirização Ltda 04.074.211/0001-20 025/2010 14/05/2010 14/05/2015

05.409.444/0001-07 01/2011 06/01/2011 06/01/2016

Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Reg.do Trab. 

5º Região

instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA 

Instituto Multidisciplinar em Saúde, campus Anísio 

Teixeira, da UFBA

Associação Baiana de Mantenedores do Ensino Superior – 

ABAMES



 

 

4.6 Controle de Convênios  

 

Quadro 33 - Apoios às Estudantis dos 3 Campi  

APOIOS ÀS ENTIDADES ESTUDANTIS - NÚMERO TOTAL DE BENEFÍCIOS 

ÀS ENTIDADES ESTUDANTIS E ATENDIMENTOS GERAIS A DISCENTES  

ANO 
PASSAGEM  

TERRESTRE 

VEÍCULO 

DA UESB  

Serviços 

Gráficos e  

Xerográf icos  

VIABILIZAÇÃO DE 

EVENTOS: a limentação,  

hospedagem,  inscr ição,  

pró- labore ,  serv iços de  

terceiros  

Material  

de 

Consumo 

R$ 

TOTAL 

2010 3.268,48  25.168,62  653,20  9581,04  308,65  38.979,99  

2011 904,00  27.839,53  -  1 .998,10  -   30.741,63  

 

1) A partir de 2011 está  sendo concedido às entidades estudantis (centros 

acadêmicos ativos), de cada curso, uma cota mensal de impressões e de xerox –  

total  de 50 impressões e 100 cópias.  

 

Quadro 34 - Atendimentos Psicopedagógica e Psicossocial  

SERVIÇO SOCIAL - DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS DO SERVIÇO 

SOCIAL   

CATEGORIA 

ESTUDANTE 

ANOS 

2010 2011 

NÚMERO DE 

ATENDIMENTOS 

233 353 

 

 

SERVIÇO PSICOPEDAGÓGICO - DEMONSTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICA 

CATEGORIA 

ESTUDANTE 

ANOS 

2010 2011 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS 233 353 

 

 

 



 

 

4.7 Educação à Distância –  EAD  

 O Programa de Educação à Distância da UESB, vinculado à Pró -Reitoria 

de Extensão (PROEX) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

vem desenvolvendo ações referentes à Educação à Distância e participando do 

processo de capacitação de profissionais para a oferta de programas nesta 

modalidade educacional e responde pela Presidência do Consórcio Estadual das 

Insti tuições Públicas Baianas de Nível Superior.  

 

4.8 Atividades desenvolvidas  pelo Setor de Educação à Distância:  

  

Quadro 35 - Curso de Graduação Licenciatura em Física  

PERÍODO Nº DE ALUNOS PROFESSOR/TUTOR 

JANEIRO a NOVEMBRO 44 04 

 

 Complementação da Graduação em Física à Distância, uma parceria entre 

a Universidade Federal Rural  de Pernambuco e a Universidade Est adual do 

Sudoeste da Bahia.  Atualmente o curso está em fase de conclusão, dando 

assistência para os alunos que estão cursando dependência.  

 

4.9 Programas  

 Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação: Programa do 

Governo Federal que tem como objet ivo a formação continuada dos 

profissionais da educação da rede pública municipal e estadual. Em 2011, foram 

oferecidos os ciclos: intermediário (terceira oferta),  e avançado (segunda 

oferta).  

 Cursos de Ambientes AVAs e Tecnologias em EAD do Programa de 

Capacitação Continuada, convênio com a UESB e a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB).  

 

 

 

 

 

                



 

 

Quadro 36 - Curso PACC  

PERÍODO 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Nº DE 

TUTORES 

NÚMERO DE CIDADES 

CONTEMPLADAS 

JULHO A 

NOVEMBRO 
500 16 24 

 

 Mestrado em Matemática, em Rede Nacional. Programa semipresencial,  

com bolsas CAPES para professores em exercício na rede pública.  

 

Quadro 37 - Mestrado em Matemática em Rede Nacional  

PERÍODO INSCRITOS 
APROVADOS/

CURSANDO 

PROFESSORES 

ENVOLVIDOS 

TUTORES 

ENVOLVIDO

S 

JANEIRO/

2011 

387 15 2 2 

 

 

4.10 Mestrado em Matemática em Rede Nacional - Seleção/2012 

 

 I Simpósio de Educação Superior Virtual  - Educação Virtual:  Desafios e 

Perspectivas a participação.  

 

Quadro 38 - Simpósio de Educação Superior Virtual  

PARTICIPANTES COFERENCISTAS TUTORES MINICURSOS 

175 15 06 06 

 

 Seleção de Tutores para atuarem na Extensão e Especialização do 

Programa Mídias na Educação.  

 

Quadro 39 - Seleção de Tutores  

PERÍODO INSCRITOS CONVOCADOS 

Setembro e Outubro  843 80 

 

 



 

 

 Início dos Cursos de Extensão e Especia lização do Programa Mídias na 

Educação.       

  

Quadro 40 –  Programa de Mídias na Educação  

CURSO PARTICIPANTES TUTORES COORDENADORES 

Extensão 1500 64 03 

Especialização 300 12 03 

 

Quadro 41 - Curso Formação Continuada Mídias na Educação - Ciclo 

Avançado - 2ª Oferta  

PERÍODO CIDADES 

QUANTIDADE DE 

PROFESSOR/ 

ORIENTADOR 

Nº DE 

ALUNOS 

Janeiro 

a 

dezembro 

Vitória da Conquista  

Guanambi  

Jequié 

Teixeira de Freitas  

Salvador 

Cruz das Almas  

Juazeiro 

Senhor do Bonfim 

Bom Jesus da Lapa 

Barreiras  

Itaberaba 

Santo Antonio de Jesus 

Alagoinhas  

Feira de Santana 

Jacobina 

Paulo Afonso 

Serrinha 

19 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 42 - Visita aos Pólos Uab 

POLO LOCAL 

Colégio Estadual Fernando Alban  Eunápolis  

Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães  Guanambi  

Colégio Estadual Augustinho Muniz  Juazeiro 

Colégio Estadual Manoel Amâncio da Purificação  Macaúbas 

Escola Municipal Professora Zilda Dias da Silva  Pintadas  

Secretaria Municipal  de Educação  Teixeira de Freitas  

 

4.11 CAP  

 O Centro de Aperfeiçoamento Profissional –  CAP é um órgão 

complementar ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários que 

tem como objetivos principais o incentivo à implementação de Programas e 

Projetos que vise à qualificação e à requalificação de pessoas jovens e adultas,  

além de apoiar atividades de outros setores da Instituição e da comunidade 

externa que utilizam os seus espaços físicos para atividades.  

 

4.11.1 Resumo das atividades executadas em 2011  

 Durante o ano de 2011, o Curso de Ensino Médio com Habilitação 

Técnica em Enfermagem teve que ser inter rompido no início do mês de janeiro,  

em virtude da necessidade de aporte financeiro por parte do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária –  INCRA, objetivando o início e término do 

Estágio Supervisionado dos Educandos, no qual terá uma carga hor ária de 200 

(duzentas horas) que será desenvolvido nas diversas Unidades de Saúde do 

Município de Vitória da Conquista a partir do mês dezembro do corrente. As 

atividades do Curso foram iniciadas em março de 2009, em decorrência do 

Convênio CRT/BA/0002/2008 entre o Insti tuto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária –  INCRA e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico –  FADCT, por meio do Programa Nacional de Educação na Refo rma 

Agrária –  PRONERA, em parceria com Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura –  FETAG, Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia –  

SEC e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vitória da Conquista,  



 

 

 O Curso está em funcionamento desd e março de 2009, com previsão de 

término para o mês de março de 2012 e, atualmente, conta com 87 (oitenta e 

sete) alunos. Até o momento, os alunos já concluíram o Ensino Médio, cursaram 

100% das disciplinas da parte profissionalizante do curso e realizaram  50% das 

atividades do Estágio Supervisionado obrigatório, parte integrante do quadro 

curricular do curso técnico.  Os Estágios foram e serão realizados em hospitais,  

clínicas e em unidades básicas de saúde de Vitória da Conquista,  nos turnos 

matutino, vespertino, noturno e finais de semana, sob a supervisão de 

enfermeiros devidamente habilitados e com experiência na área. Estes atuam 

junto aos alunos demonstrando, na prática, as competências estudadas em sala 

de aula realizando atividades práticas, com um grupo composto de 6 (seis) a 8 

(oito) alunos em função da natureza do local e a possibilidade de aprendizado.  

 Outro Programa sob responsabilidade do CAP é o Projovem 

Urbano/Trilha,  projeto da Secretaria de Educação –  SEC do Estado da Bahia, 

por meio do Contrato 002/2010, no valor total  de R$ 586.919,00, para 

realização de 24 meses (02/02/2010 a 01/01/2012), sob coordenação da 

Superintendência de Educação Profissional –  SUPROF. O Programa tem como 

objetivo principal a inclusão dos jovens, por meio da conc lusão do ensino 

fundamental, da ampliação das perspectivas de inserção no mundo do trabalho e 

do efetivo exercício da cidadania. Neste sentido, a UESB, através do CAP, 

organiza e realiza a Formação Pedagógica Inicial e Continuada de 62 

Educadores que atuam no Programa nos municípios de Cândido Sales,  Itambé, 

Itororó, Itapetinga, Jequié, Jaguaquara,  Ipiaú, Barra do Choça e demais cidades 

da Região Sudoeste.  

 O Programa Projovem Urbano é de Fundamental importância para a Uesb 

e para a Comunidade, uma vez que atua com a juventude excluída do processo 

educacional, do trabalho e da participação cidadã na sociedade. Por isso, a 

participação da Uesb como Instituição Formadora do Programa amplia a 

participação qualitat iva da Uesb, através do campo da Extensão Comuni tária.  

 Durante o ano de 2011, nas dependências do CAP, aconteceram diversas 

atividades administrativas da UESB, como reuniões de CONSU, CONSEPE, 

Curso de Formação de Professores, atividades de extensão e de muitos outros 

setores,  bem como atividades de cunho pedagógico na forma de cursos,  

seminários,  oficinas,  capacitações,  exames de diferentes intenções, concursos e 

seleções públicas, etc.. Além disso, o espaço do CAP é util izado atualmente para 



 

 

a realização três cursos de Pós Graduação: Ciências Criminai s, Direitos 

Humanos e Democracia e Contabilidade Pública e Gerencial .  

 Para atender a demanda, o setor funciona das 07:00 às 22:00 horas e 

conta, atualmente,  com uma Coordenação Geral  e Coordenação Administrativa ,  

uma Estagiária  de Nível Médio (Srta.  Ana Carolina Barbosa Vieira),  uma 

Auxiliar de Cozinha/Limpeza,  um Auxiliar de Serviços Gerias . Para suprir a 

demanda de atendimento do setor, contamos ainda com dois bolsistas do 

PROJOVEM que se revezam nos três turnos de funcionamento do setor.  

 A busca de parcerias para viabilizar a implementação de diferentes  

Projetos e/ou Programas tem sido, com sucesso, perseguida, objetivando a 

efetivação de um espaço que melhor possa atender às solicitações das mais 

diferentes formas de atualização profissional.  

Assim, durante o ano de 2011, notadamente nos meses de outubro e 

novembro, a UESB, através do Centro de Aperfeiçoamento Profissional –  CAP, 

em parceria com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –  

PRONERA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma A grária –  INCRA, a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia –  SEC e os Movimentos Sociais e 

Sindicais do Campo (MST, FETAG, MLT, CETA, etc.) está promovendo o 

lançamento, através da Assessoria de Gestão de Convênios e Contratos –  

AGESPI, de 04 (quatro) novos Projetos no PRONERA no Sistema de Controle 

de Contratos e Convênios –  SICONV do Governo Federal , sendo 03 (três) 

Cursos de Nível Médio/Técnico (Técnico em Cooperativismo, Técnico em Meio 

Ambiente e Técnico em Administração) e 01 (um) Curso na modalidade  de 

Educação de Jovens e Adultos –  EJA (Alfabetização e 1º Segmento), tendo um 

montante total de recurso financeiro na ordem de R$ 8.950.000,00 (oito milhões 

e novecentos e cinqüenta mil reais).  

 Salientamos que os referidos Projetos serão conveniados entr e a UESB e 

o INCRA no mês de dezembro do corrente, com previsão do início das 

atividades acadêmicas e administrativas no início do mês de março de 2012.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.12 Números do Centro de Aperfeiçoamento Profissional  

 

Quadro 43 - Pronera (Curso Técnico em Enfermagem) 

MUNICÍPIOS 

ENVOLVIDOS 

Nº DE PARTICIPANTES 

INICIAL 

EDUCANDOS RECURSOS 

EXTERNOS (R$) 

32 150 87 1.800.000,00 

Fonte:  CAP  

 

Quadro 44 - ProJovem Urbano/Trilha  

MUNICÍPIOS 

ENVOLVIDOS 

BOLSISTAS 

APOIO TÉCNICO 

BOLSISTAS 

MONITORES 

EDUCANDORES 

ATENDIDOS 

8 5 2 62 

PROFESSORES 

FORMADORES 
COORDENADOR 

EDUCANDORES 

ATENDIDOS 

PERÍODO/VIGENCI

A DO CONTRATO 

3 1 62 01/02/2010 a 

01/01/2012 

RECURSOS 

EXTERNOS 

   

R$ 586.819,00    

Fonte:  CAP  

 

4.13 Centro de Esporte  

 

4.13.1 Atividades desenvolvidas no Campus de Vitória da Conquista  

 Part icipação da delegação da UESB aos Jogos Universitários da Bahia 

(JUBA). 

 No ano de 2011 a delegação da UESB no JUBA foi composta pela equipe 

de futsal  masculino de Vitória da Conquista, futsal feminino de Jequié e 

Voleibol masculino de Jequié. Ao todo foram enviados 25 atletas e quatro 

membros da comissão técnica e o resultado mais expressivo foi o 3º. Colocação 

obtida pela equipe de vôlei masculino de Jequié.  

 

 



 

 

4.13.2 Atividade de musculação no módulo de Educação Física da Vitória da 

Conquista  

 Outra ação desenvolvida pela coordenação de esportes de Vitória da 

Conquista em 2011 foi a musculação oferecida aos servidores e discentes do 

campus. Esta atividade contou com a supervisão pedagógica do professor Nelson 

Barbosa Brito. Teve início em agosto, mas foi  suspensa em outubro em função 

da licença médica do professor.  Seu retorno está previsto para fevereiro de 

2012.  

 

4.13.3 Treinamento da seleção de futsal masculino de Vitória da Conquista   

 No ano de 2011 teve início também a atividade de  treinamento da 

seleção masculina de futsal  de Vitória da Conquista,  tendo como técnico o 

professor Nelson Barbosa Brito.  

 

4.13.4 Torneio da Feira de Estágio  

 Nos dias 26 e 27 de agosto a coordenação de esportes em parceria com 

PRAE e com o SESI de Vitória  da Conquista realizou o torneio de futsal da IV 

Feira de Estágio,  com a participação de equipes das diferentes instituições 

ensino da cidade e que teve como vencedora a seleção da UESB.  

 

4.13.5 Torneio em comemoração aos 30 anos da UESB  

 Em comemoração aos 30 anos da instituição, foi  realizado no período de 

20 a 25 de novembro, no Campus de Vitória da Conquista, o Torneio de Futsal  

dos 30 anos. O evento contou a participação de equipes representando os 

diferentes cursos de graduação, funcionários e colégio  técnico e teve vencedora 

a equipe do curso de administração.  

 

4.14 Janela Indiscreta  

 O Projeto Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb surgiu em 27 de novembro 

de 1992, como um projeto de extensão da Uesb, com o objetivo de reavivar o 

sentido do cinema por meio da leitura coletiva da obra cinematográfica,  

compreendendo-a como uma das principais formas de expressão humana e um 

poderoso meio de formação cultural e educacional.  

 Com a ampliação das atividades, o projeto tornou -se programa e, hoje,  

numa trajetória de atividades ininterruptas, contabiliza centenas de sessões,  



 

 

além de eventos,  como cursos,  seminários e mostras,  e projetos contínuos. Entre 

essas ações e projetos, estão: Cinema na Uesb, Cinema It inerante, Cinema -

Educação, Cinema: eis a questão, Mostra C inema Conquista,  Janela de Cinema 

It inerante, O que se aprende com o cinema e Mostrinha de Cinema Infantil  de 

Vitória da Conquista.  

 Além das atividades de extensão, a equipe do programa desenvolve 

estudos na área de cinema e audiovisual e integra a Rede Latino-Americana de 

Educação, Cinema e Audiovisual –  Rede Kino. Ressalta-se também a 

implantação da graduação em Cinema e Audiovisual na Uesb, campus de Vitória 

da Conquista,  em meados de 2010, como uma conseqüência peculiar da 

trajetória do Janela Indiscreta.  

 

4.14.1 Atividades desenvolvidas em 2011  

Ação 1: Cinema na Uesb  

 Ação de cinema-fórum que se realiza todas as terças -feiras, no Teatro 

Glauber Rocha, campus de Vitória da Conquista,  às 19h30 (exceto em situações 

extraordinárias). Propõe discussões sob re a lei tura cinematográfica, a partir de 

comentários temáticos. Articula parcerias com os cursos de graduação e pós -

graduação da Uesb, nas quais professores e alunos dos diversos colegiados têm 

um papel importante nas lei turas e comentários. Sempre que so licitada, esta 

atividade se insere na programação dos diversos eventos realizados na 

universidade. Intercalando a programação de exibição, também são organizadas 

Mostras Temáticas  (exibição de filmes seqüenciais com um único tema) e 

Sessões Especiais (exibições que atendem a demandas específicas do programa, 

que são feitas através de parcerias realizadas em eventos).  Em 2011, de 

fevereiro a dezembro, foram realizadas 24 sessões, com a exibição de 29 filmes,  

entre curtas e longas-metragens. Teve um público total de cerca de 1.200 

pessoas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 45 - Cinema na Uesb  - Filmes exibidos  

    

Nº 

Data Filme/ Direção Comentário Horário Local  

01 23/02 Baile Perfumado 

(Paulo Caldas e Lírio Ferreira)  

Parceria:  Semana de Integração  

Tadeu Botelho 

DH/Uesb 

20h TGR 

 

02 

 

22/03 

 

Profetas da Chuva e da Esperança   

(Marcia Paraíso)  

Vermelho como o Céu  

(Cristiano Bortone )  

Parceria com Projeto Leitura de 

Olhos Fechados  

 

Dilson Fernandes  

Professor de 

Literatura e 

Artista Plástico  

 

19h 

 

TGR 

 

03 

 

 

 

23/03 

 

Mr. Abrakadabra!  

(José Araripe Jr.)  

Janela da Alma 

(João Jardim e Walter Carvalho)  

Parceria com Projeto Leitura de 

Olhos Fechados   

 

Prof. Rogério 

Luiz 

DFCH/Uesb 

 

19h 

 

TGR 

 

04 

 

24/03 

 

A Cor do Paraíso   

(Majid Majidi)  

Os filmes que não fiz  

(Gilberto Scarpa)  

Parceria com Projeto Leitura de 

Olhos Fechados  

 

Prof. Macelle 

Khouri  

Comunicação/Une

b - Juazeiro  

 

19h 

 

TGR 

 

05 

 

31/03 

 

Eles Não Usam Black-Tie  

(Leon Hirszman)  

Parceria com Projeto Leitura de 

Olhos Fechados  

 

Comentário 

coletivo 

 

15h 

 

TGR 

 

 

 

 

06 

 

14/05 

 

Crash - No Limite 

(Paul Haggis)  

 

Milene Gusmão 

Coordenadores do 

 

15h 

 

TGR 



 

 

Parceria com Curso de Gestores 

Culturais  

 

Janela Indiscreta  

 

07   

08/05 

Diários de Motocicleta  

(Walter Salles)  

Mostra Latino-Americana de 

Cinema 

Parceria com Latina Festival   

 

Prof. Rubens 

Mascarenhas 

DH/Uesb 

17h  TGR 

08 09/05 

 

Como água para chocolate  

(Alfonso Arau)  

Mostra Latino-Americana de 

Cinema 

Parceria com Latina Festival  

 

Prof. Itamar 

Aguiar 

DFCH/Uesb 

17h TGR 

09 

 

 

 

10/05 O segredo de seus olhos  

(Juan José Campanela)  

Mostra Latino-Americana de 

Cinema 

Parceria com Latina Festival   

Prof. Macelle 

Khouri   

Comunicação/Une

b - Juazeiro 

17h TGR 

 

 

 

 

10 12/07 

 

Global Metal  –  o rock ao redor do 

mundo 

(Sam Dunn e Scott McFadyen )  

Mostra Tribos Urbanas e Cultura 

Underground / Parceria: prof.  Caio 

Aguiar (Sociologia) e discente 

Eduardo Sampaio (Direito)  

 

Caio Aguiar  

Antropólogo 

 

19h30 TGR 

11 19/07 Botinada - a origem do punk no 

Brasil  

(Gastão Moreira)  

Mostra Tribos Urbanas e Cultura 

Underground / Parceria: prof.  Caio 

Aguiar (Sociologia) e discente 

Eduardo Sampaio (Direito)  

Prof. Tadeu 

Botelho 

DH/Uesb 

 

19h30 TGR 



 

 

 

12 26/07 O rap do Pequeno Príncipe contra 

as almas sebosas  

(Paulo Caldas e Marcelo Luna)  

Mostra Tribos Urbanas e Cultura 

Underground / Parceria: Prof. Caio 

Aguiar (Sociologia) e discente 

Eduardo Sampaio (Direito)  

 

 

Prof. Sócrates 

Menezes  

DH/Uesb 

19h30 TGR 

13 02/08 Os incompreendidos  

(François Truffaut)  

Mostra Truffaut:  o prazer dos 

olhos /  

Parceria com o Projeto Telas e 

Textos: Leituras de Cinema e 

Audiovisual  

 

Raquel Costa 

Jornalista e 

coordenadora do 

Janela Indiscreta  

 

19h30 TGR 

14 09/08 Jules e Jim 

(François Truffaut)  

Mostra Truffaut:  o prazer dos 

olhos /  

Parceria com o Projeto Telas e 

Textos: Leituras de Cinema e 

Audiovisual  

 

Milene Gusmão 

Coordenadora do 

Janela Indiscreta 

e professora 

DFCH/Uesb 

 

19h30 TGR 

15 16/08 Fahrenheit 451 

(François Truffaut)  

Mostra Truffaut:  o prazer dos 

olhos /  

Parceria com o Projeto Telas e 

Textos:  Leituras de Cinema e 

Audiovisual  

 

Prof. Cristiano 

Figueira 

DFCH/Uesb 

19h30 TGR 

16 23/08 A Noite Americana Prof. Rogério 19h30 TGR 



 

 

(François Truffaut)  

Mostra Truffaut:  o prazer dos 

olhos /  

Parceria com o Projeto Telas e 

Textos: Leituras de Cinema e 

Audiovisual  

 

Luiz  

DFCH/Uesb 

17 30/08 O Último Metrô  

(François Truffaut)  

Mostra Truffaut:  o prazer dos 

olhos /  

Parceria com o Projeto Telas e 

Textos: Leituras de Cinema e 

Audiovisual  

 

Prof. Paulo 

Alcântara 

DFCH/Uesb 

19h30 TGR 

18 

 

 

 

 

 

 

06/11 

 

Ou tudo ou nada 

(Peter Cattaneo)  

Mostra O cinema revolucionário:  a 

relação capital x trabalho nas 

obras do cinema mundial  /  

Parceria com o Projeto Espaços e 

Cinema 

 

Prof. Marcelo 

Torreão Sá 

DG/Uesb 

 

 

 

19h30 

 

 

 

 

TGR 

 

 

 

19 13/11 As Vinhas da Ira  

(John Ford)  

Mostra O cinema revolucionário:  a 

relação capital x trabalho nas 

obras do cinema mundial  /  

Parceria com o Projeto Espaços e 

Cinema 

Profa. Susane 

Tosta 

DG/Uesb 

 

19h30 TGR 

 

 

20 

 

20/11 

 

Ladrões de Bicicleta  

(Vittorio Sica)  

Mostra O cinema revolucionário:  a 

relação capital x trabalho nas 

 

Prof. Sócrates 

Menezes 

DG/Uesb 

 

 

19h30 

 

TGR 



 

 

obras do cinema mundial  /  

Parceria com o Projeto Espaços e 

Cinema  

 

21 27/11 O corte 

(Costa-Gavras)  

Mostra O cinema revolucionário:  a 

relação capital x trabalho nas 

obras do cinema mundial  /  

Parceria com o Projeto Espaços e 

Cinema 

 

Prof. Cristiano 

Ferraz 

DH/ Uesb 

 

19h30 TGR 

22 18/10 O Céu sobre os Ombros  

(Sérgio Borges)  

Ela Morava na frente do Cinema  

(Leonardo Lacca)  

Parceria com o 7º Panorama 

Internacional Coisa de Cinema 

 

Comentário 

coletivo 

 

 

 

19h30 

 

 

 

TGR 

 

 

 

23 01/11                           A Alegria 

(Felipe Bragança e Marina 

Meliande) 

Praça Walt Disney 

(Renata Pinheiro e Sérgio 

Oliveira)  

Parceria com o 7º Panorama 

Internacional Coisa de Cinema 

Comentário 

Coletivo 

 

19h30                       TGR  

 

 

24        

 

22/11 

 

Augusto Boal e o Teatro do 

Oprimido 

(Zelito Viana)  

Aniversário 19 anos Janela 

Indiscreta 

Parceria com 30 anos Uesb  

 

Zeli to Viana 

Diretor 

19h30    TGR 

 



 

 

4.15 Semana Glauber 

 Em 2011, a 4ª Semana Glauber discutiu a obra cinematográfica de 

Glauber Rocha, através da exibição de filmes do cineasta conquistense, seguidos 

de comentários. Foi realizada em forma de evento conjunto com a  1ª Semana do 

Audiovisual de Vitória da Conquista (Seda) . O evento ocorreu entre 14 a 18 de 

março 2011, semana de comemoração do aniversário de Glauber Rocha.  A 

programação contou com uma mesa redonda, oficinas,  mostra “F ora do Eixo”, 

exibição de dois filmes e uma homenagem com a Medalha Cultural Glauber 

Rocha, em sessão especial da Câmara de Vereadores, além de um show musical.  

Teve um público de,  em média, 400 pessoas.    

 

Quadro 46 - Semana Glauber - Filmes exibidos  

Nº Data Filme/ Direção Comentário  Horário Local  

 

01 

 

15/03 

 

Pátio 

(Glauber Rocha)  

 

O Leão de Sete 

Cabeças 

(Glauber Rocha)  

 

Paloma Rocha 

Presidente da 

Associação Amigos 

do Tempo de Glauber  

 

18h 

 

TGR 

 

4.16 Mesa redonda 

Título: “Políticas alternativas para a produção audiovisual”  

Mediador: Rogério Luiz –  Prof. do Curso de Comunicação –  DFCH/Uesb  

Componentes: Rafael Rolim –  Coordenador do Clube de Cinema Fora do Eixo, 

Carol Tokuyo –  Coletivo Fora do Eixo, Mateus Damasceno –  Presidente da 

Associação Baiana de Cinema e Vídeo –  ABCV, Carlos Alberto Ripe –  Diretor 

da Produtora Universitária de Vídeo / Uesb, e Paulo Thiago –  Videomaker e ator  

Data:  15 de março; Local:  Teatro Glauber Rocha  

 

4.17 Oficinas  

Título: “Gestão Cultural Colaborativa”  

Instrutores:  Rafael Rolim e Carol Tokuyo –  Representantes do Coletivo Fora do 

Eixo  

Data:  17 de março; Local:  Teatro Glauber Rocha Uesb  



 

 

 

Título: “Produção audiovisual”  

Instrutor:  Rafael Rolim –  Coordenador do Clube de Cinema Fora do Eixo  

Data:  18 de março; Local: Laboratório de Telejornalismo da Uesb   

 

4.18 Mostra “Fora do Eixo”  

Ementa: A mostra reuniu produções audiovisuais realizadas em todo o país, por  

produtores ligados ao Coletivo Fora do Eixo.  

Apresentação:  Carol Tokuyo  

Data:  16 de março; Local:  Teatro Glauber Rocha 

 

Ação 3 :  Cinema: Eis a Questão –  O Janela Indiscreta no Vestibular  

Ação  realizada em parceria com a Pró -Reitoria de Graduação (Prograd) e a 

Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) . Iniciada no segundo semestre de 

2004, tem como objetivo primordial  apresen tar a obra cinematográfica como 

exercício de leitura da realidade, a partir da exibição de filmes brasileiros e 

estrangeiros, acompanhados de comentários temáticos, visando especialmente a 

inserção de filmes no programa de estudos para os concursos vestibu lares da 

Uesb. Em 2011, a ação foi ampliada, com a parceria do Programa Universidade 

para Todos. Foram realizadas seis sessões em Vitória da Conquista, seis em 

Itapetinga e seis em Jequié, com um público total de cerca de 2.700 pessoas.   

 

Quadro 47 - Mostra “Fora do Eixo”  - Filmes exibidos  

Nº Data Filme/ Direção Comentário Horário Local  

01 29/10 O Homem que 

Engarrafava Nuvens  

(Lírio Ferreira)  

José Dias  

DH/UESB/Vitória 

da Conquista 

Roberto Abreu 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Glauber Lacerda 

Jornalista  

14h e 

19h 

Vit. da 

Conquista 

Centro de 

Cultura 

Camillo de 

Jesus Lima 

02 17/11 O Homem que 

Engarrafava Nuvens  

(Lírio Ferreira)  

José Dias  

DH/UESB/Vitória 

da Conquista 

14h e 

19h 

Itapetinga 

Auditório 

Juvino 



 

 

Roberto Abreu 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Glauber Lacerda 

Jornalista  

Oliveira -  

Uesb 

  03 26/11 O Homem que 

Engarrafava Nuvens  

(Lírio Ferreira)  

José Dias  

DH/UESB/Vitória 

da Conquista 

Roberto Abreu 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Glauber Lacerda 

Jornalista  

14h e 

19h 

Jequié 

Palácio das 

Artes 

04 30/10 A Cor do Paraíso  

(Majid Majidi)  

Adriana Amorim 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Cristiano Figueira  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Cássio Borges  

DELL/UESB/Vitór

ia da Conquista 

14h e 

19h 

Vit.  da 

Conquista 

Centro de 

Cultura 

Camillo de 

Jesus Lima 

05 18/11 A Cor do Paraíso  

(Majid Majidi)  

Adriana Amorim 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Cristiano Figueira  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Cássio Borges  

DELL/UESB/Vitór

ia da Conquista 

14h e 

19h 

Itapetinga 

Auditório 

Juvino 

Oliveira -  

Uesb 

06 27/11 A Cor do Paraíso  

(Majid Majidi)  

Adriana Amorim 

DCHL/UESB/Jequi

é 

Cristiano Figueira  

14h e 

19h 

Jequié 

Palácio das 

Artes 



 

 

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Cássio Borges  

DELL/UESB/Vitór

ia da Conquista 

07 31/10 Terra Estrangeira  

(Walter Salles e 

Daniela Tomas)  

Paulo Alcântara  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Sócrates Menezes  

DG/UESB/Vitória 

da Conquista 

João Diógenes 

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

14h e 

19h 

Vit.  da 

Conquista 

Centro de 

Cultura 

Camillo de 

Jesus Lima 

08 19/11 Terra Estrangeira  

(Walter Salles e 

Daniela Tomas)  

Paulo Alcântara  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Sócrates Menezes  

DG/UESB/Vitória 

da Conquista 

João Diógenes  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

14h e 

19h 

Itapetinga 

Auditório 

Juvino 

Oliveira -  

Uesb 

09 28/11 Terra Estrangeira  

(Walter Salles e 

Daniela Tomas)  

Paulo Alcântara  

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

Sócrates Menezes  

DG/UESB/Vitória 

da Conquista 

João Diógenes 

DFCH/UESB/Vitór

ia da Conquista 

14h e 

19h 

Jequié 

Palácio das 

Artes 

 

 

 



 

 

4.19 O que se aprende com o cinema: saberes e fazeres na relação cinema -

educação  

 Atividade que se iniciou em 2008, por meio da parceria entre as equipes 

de trabalho do Projeto Janela Indiscreta e do Museu Pedagógico, e seguiu em 

2009, 2010 e 2011, com a realização do Janela Indiscreta,  em parceria com a 

Secretaria Municipal  de Educação de Vitória da Conquista. Tem, ao longo das 

suas edições, promovido ações para alunos e professor es da rede municipal,  

entre cursos, oficinas, sessões comentadas e a Mostrinha de Cinema Infantil de 

Vitória da Conquista.  Em 2011, a quarta edição do projeto se desenvolveu no 

período de setembro a novembro de 2011, com ações que foram desde oficinas e 

seminário de aprofundamento teórico -metodológico à segunda edição da 

Mostrinha, que, este ano, contou também com oficinas, além das exibições. O 

público total  das oficinas foi de cerca de 100 pessoas e o das sessões da 

Mostrinha, 1.800.  

 

4.20 Oficina “Enredos da vida, telas da docência: os professores e cinema”  

 Ministrada pela professora Dra. Inês Teixeira (UFMG), a oficina iniciou 

as atividades de 2011 do projeto “O que se aprende com o cinema” .  Voltou-se 

prioritariamente para professores da Rede Municipal  de Ensino que haviam 

participado das edições anteriores do projeto e/ou que já desenvolvem 

atividades de cinema e audiovisual em suas unidades escolares, além de alunos 

da Uesb interessados na temática,  desenvolvendo -se,  assim, como uma atividade 

de aprofundamento teórico metodológico, com 16 horas -aula.  As discussões em 

sala de aula, bem como depoimentos em vídeo coletados pela professora 

ministrante,  deram início a um projeto de pesquisa ancorado na UFMG, com 

membros da Uesb/Janela Indiscreta e que cedeu  nome à oficina. Contou com um 

público médio de 20 pessoas.  

Data:  30 de setembro e 1º de outubro ; Local:  Sala de Videoconferência - Módulo 

da TV Uesb 

 

4.21 Seminário “Cinema e Memória: biografias,  trajetórias e práticas 

sociais”  

 Segunda atividade do projeto, voltou-se para o mesmo público 

participante da anterior. Foi ministrada pelas professoras Adriana Fresquet 

(UFRJ),  que fez uma abordagem sobre Jean -Luc Godard, e Mariza Guerra (UAB 



 

 

e UFMG), que abordou mais amplamente a relação cinema -história-memória.  

Também com caráter de aprofundamento teórico -metodológico, contou com um 

público médio de 20 pessoas,  com 16 horas -aula.  

Data:  7 e 8 de outubro; Local:  Sala de Videoconferência –  Módulo da TV Uesb 

 

4.22 Oficina “A pedagogia do cinema e o espectador como  sujeito”  

 Ministrada pela professora Dra. Rosália Duarte (PUC -RJ), encerrou as 

atividades do projeto voltadas a professores e estudantes universitários. 

Discutiu o caráter político -pedagógico das opções estéticas adotadas, no início 

do século XX, pelos movimentos cinematográficos que formularam propostas 

para a constituição do cinema como forma de arte.  Ampliou o público -alvo, por 

ter sido realizada em parceria com a Mostra Cinema Conquista –  Ano 7. Contou 

com um público médio de 20 pessoas,  com 16 horas -aula.  

Data:  10, 11 e 12 de novembro; Local: Sala de Xadrez –  Módulo de Aulas II  

 

4.23 2ª Mostrinha de cinema Infantil de Vitória da Conquista  

 O objetivo da Mostrinha de Cinema Infantil é possibilitar o acesso de 

alunos da Rede Municipal de Ensino a filmes  feitos para crianças e que não 

estão no circuito comercial. Realizada em três dias, com seis sessões, a 

Mostrinha exibiu 16 filmes de curta -metragem brasileiros para um público de 

1.800 crianças, entre 4 e 12 anos, de 28 escolas e creches municipais. Cont ou 

com a curadoria da professora Marialva Monteiro (Cineduc -RJ).  

Data:  11, 13 e 14 de outubro ; Local:  Teatro Glauber Rocha  

 

4.24 Oficina “Pedagogia da Imagem: as crianças e o audiovisual”  

 Ministrada pela professora Marialva Monteiro (Cineduc -RJ), esta oficina 

de iniciação foi  realizada durante a Mostrinha, tendo como público -alvo 

educadores da Educação Infantil da rede municipal de ensino e estudantes da 

Uesb. Objetivou abordar o cinema e o audiovisual como importante recurso 

pedagógico a ser trabalhado com as crianças em sala de aula, num processo 

contínuo de educação pela imagem. Contou com um público médio de 20 

pessoas,  com 16 horas-aula.  

Data:  14 e 15 de outubro; Local: Sala de Videoconferência  

 

 



 

 

4.25 Oficina de Iniciação à Fotografia: “Fotografando co m o Tião”  

 Ministrada pelo professor Rogério Luiz Oliveira (Uesb),  a oficina 

objetivou possibil itar a adolescentes de escolas municipais uma iniciação ao 

processo de educação do olhar a partir da fotografia,  apresentando um pouco da 

técnica fotográfica, do seu histórico e de como se insere no mundo audivisual.  

Com 16 horas,  aconteceu durante a Mostrinha e teve um público de 20 pessoas.  

Data:  13 e 14 de outubro; Local: Sala do Módulo 4  

 

4.26 Oficina de Iniciação à produção audiovisual: “Nosso amigo Carlitos ”  

 Ministrada pelo professor Glauber Lacerda (Uesb),  a oficina objetivou 

possibilitar a adolescentes de escolas municipais uma iniciação ao processo de 

produção audiovisual, com inspiração no cinema mudo de Charles Chaplin. Com 

duas oficinas de oito horas cada, durante a Mostrinha, teve um público de 30 

pessoas.   

Data:  13 e 14 de outubro; Local: Sala do Módulo 4  

                        

4.27 Sessões Especiais  

 Ações esporádicas,  com o objetivo de atender às solicitações de 

parcerias para exibições de filmes , normalmente em locais externos à 

universidade. Durante o ano de 2011, foram 9 sessões,  totalizando 18 filmes e 

27 exibições.  

 

Quadro 48 -  Sessões Especiais  

Nº Data Filme/ Direção Comentário Local   

01 

 

 

28/05 

 

Mitos do Mondo: Como Surgiu a 

Noite?  (Andrés Liesban) 

Historietas Assombradas (para 

Crianças Malcriadas)  

(Victor-Hugo Borges)  

Caçadores de Saci  (Sofia 

Federico)  

Doido Lelé (Ceci Alves)  

Parceria com a Profa. Nilma 

Crusoé (DFCH/UESB) 

Comentário 

Coletivo 

Colégio Estadual 

Alaor Coutinho –  

Vit. da Conquista 

 



 

 

02 29/05 Mitos do Mondo: Como Surgiu a 

Noite?  (Andrés Liesban)  

Historietas Assombradas (para 

Crianças Malcriadas)  (Victor-

Hugo Borges)  

Caçadores de Saci  (Sofia 

Federico)  

Doido Lelé (Ceci Alves)  

Parceria com a Profa. Nilma 

Crusoé (DFCH/UESB) 

Comentário 

Coletivo 

Fundação 

Educacional de 

Vitória da Conquista 

(FAMEC) 

 

03 31/05 Mitos do Mondo: Como Surgiu a 

Noite?  (Andrés Liesban)  

Historietas Assombradas (para 

Crianças Malcriadas)  (Victor-

Hugo Borges)  

Caçadores de Saci  (Sofia 

Federico)  

Doido Lelé (Ceci Alves) 

Parceria com a Profa. Nilma 

Crusoé (DFCH/UESB) 

Comentário 

Coletivo 

Centro de 

Aprendizagem e 

Integração de Cursos 

–  (CAIC) - Vit.  da 

Conquista 

 

04 15/06 Um dia na Rampa (Luiz Paulino 

dos Santos)  

Mr. Abrakadabra!  (José Araripe 

Jr. )  

Um Tiro na Nuca (Gildásio 

Leite)  

É no Pé do Morro é Lá no 

Cafundó (Denise Santos)  

Parceria com o Projeto Quartas 

Baianas 

Denise Santos  

Diretora 

Paulo Alcântara  

Diretor 

Gildásio Leite  

Diretor 

Auditório do 

Colégio Modelo - 

Vit. da Conquista  

 

05 16/06 Memórias de Deus e o Diabo em 

Monte Santo e Cocorobó  

(Agnaldo Siri Azevedo)  

Bahia (Mônica Simões)  

Águas Escuras (Lu Macário)  

Lu Macário 

Diretora 

Rodrigo Freire  

Diretor 

 

Auditório do 

Colégio Modelo - 

Vit. da Conquista 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tragédia do Tamanduá (George 

Neri)  

Parceria com o Projeto Quartas 

Baianas 

 

 

 

   06 17/06 Vadiação (Alexandre Robatto 

Filho) 

A morte das Velas do recôncavo  

(Guido Araújo)  

Canudos –  História de Uma 

Romaria (Esmon Primo) 

Assim é tu,  Ituaçú (Dió Araujo)  

Parceria com o Projeto Quartas 

Baianas 

Esmon Primo  

Diretor 

Dió Araujo 

Diretor 

Auditório do 

Colégio Modelo - 

Vit. da Conquista  

 

 

 

07 

 

 

 

 

08 

23/11                            

 

 

 

 

24/11 

Augusto Boal e o Teatro do 

Oprimido (Zelito Viana)  

Aniversário 19 anos Janela 

Indiscreta  

Parceria com 30 anos Uesb  

Augusto Boal e o Teat ro do 

Oprimido (Zelito Viana)  

Aniversário 19 anos Janela 

Indiscreta  

Parceria com 30 anos Uesb   

Zeli to Viana 

Diretor 

 

 

 

Zeli to Viana 

Diretor 

 

Auditório              

Wally Salomão - 

Jequié 

 

 

 

Auditório  Juvino 

Oliveira -  

Itapetinga 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

          

 

          

 

 

09 02/12 

 

O últ imo romance de Balzac  

(Geraldo Sarno)  

Parceria com a Conferência 

Estadual de Cultura  

Geraldo Sarno 

Diretor 

 

Centro de Cultura 

Camillo de Jesus 

Lima –  Vit. da 

Conquista 

 

 

 

 



 

 

4.28 Participação na realização/organização/apoio  de eventos 

 

4.28.1 Cultura Itinerante  

 Quinta edição do projeto Cultura Itinerante,  realizado pela TV Sudoeste -

Rede Bahia,  em parceria com a Uesb, por meio do Programa Janela Indiscreta.  

Foram exibidos,  em Itapetinga, longas e curtas metragens brasileiros ,  premiados 

em festivais e mostras de cinema e de grande sucesso de bilheteria por todo o 

país. Foram duas sessões, seis filmes e um público total  de cerca de 600 

pessoas.   

 

4.28.2 Filmes exibidos:  

Colóquio temático “Processos de Formação em Cinema e audio visual”  

 O colóquio aconteceu dentro da programação do IX Colóquio Nacional e 

II Colóquio Internacional do Museu Pedagógico , tendo contado com a parceria 

do programa Janela Indiscreta. Teve como tema o debate acerca das diferentes 

iniciativas na área de fo rmação em cinema e audiovisual,  que estão em curso 

hoje no país, bem como práticas antecedentes. Foram apresentados investigações 

e relatos de experiência sobre dinâmicas de formação que foram capazes de 

informar trajetórias e práticas tanto da perspectiva  do ensino em escolas, 

organizações não governamentais e cursos de formação profissional de nível  

médio e superior como de estudos sobre processos não -formais a exemplo dos 

cineclubes, das mostras e festivais, entre outros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 49 - Colóquio temático “Processos de Formação em Cinema e 

audiovisual”  

Nº Data  Filme/ Direção  Comentário Horário Local  

01

0

        

0

1 

29/0

4 

Pequenas Histórias  

(Helvécio Ratton)  

Camila e o Espelho 

(Amadeu Akban)  

Carreto 

(Cláudio Marques e Marília 

Hughes) 

Sem 

comentário 

19h Parque da 

Lagoa 

Itapetinga 

02 30/0

4  

Lula –  O filho do Brasil  

(Fábio Barreto)  

Olhos de Ressaca 

 (Petra Costa)  

O Troco 

(André Rolim) 

Sem 

comentário 

19h Parque da 

Lagoa 

Itapetinga 

 

4.28.3 Mesa temática 

  Título: Cinema, Memória e Educação: entre reflexões, práticas e trajetórias 

sociais;  

  Componentes:  Profa. Dra. Adriana Fresquet (UFRJ),  Profa.  Dra.  Milene 

SilveiraGusmão (UESB),  Profa. Dra. Rosália Duarte (PUC -RIO) e Profa. Ms. 

Mariza Guerra (UAB/UFMG).  

  Data: 5 de outubro;   Local:  Auditório I do Módulo Antônio Luiz   

 

4.28.4 Comunicações científicas  

1) Adriana Hoffmann Fernandes,  Aldenira Mota do Nascimento, Mirna Juliana 

Santos  –Refletindo em Curso sobre as Relações entre Cinema e Educ ação na 

Formação de Professores;  

2) Ana Paula Nunes  –  A escola vai ao cinema e vice-versa;  

3) Crist ina Leilane, Marcelo Ribeiro  - Cinema-educação: ressignificando o 

exercício do olhar por meio da parceria entre o Programa Janela Indiscreta 

Cine-Vídeo Uesb e a Secretaria Municipal de E ducação de Vitória da Conquista;  

4) Raquel Costa, Milene Gusmão -  Humanismo e Realismo: fundamentos de uma 

formação cinematográfica de matriz católica ;  



 

 

5) Rodrigo Robert  Porto  –  Sobre as formas de se aprender com o Cinema: um 

estudo sob a função do documento/monumento da agenda-diário de Leandro 

Konder;  

6) Veruska Anacirema Santos da Silva  –  Walter, Guido, Luiz Orlando:  

aprendizado geracional na experiência do cinema;  

7) Aldenira Mota do Nascimento  –  Cinema: mediador do diálogo no processo 

criativo de produção audiovisual na escola;  

8) Érica Rivas Gatto,  Maysa Lopes, Thamyres Ribeiro Dalethese  –  O Cinema e a 

narrativa de jovens universitários na Uni -Rio: observações iniciais do projeto 

Cine CCH; 

9) Kelly Maia, Renata Pereira  –  Narrativas fílmicas e internet: algumas 

reflexões;  

10) Macelle Khouri Santos  –  Produção de vídeos e educação: uma experiência 

de êxito na Universidade Aberta da Terceira Idade –  Uati –  Uneb;  

11) Paulo Henrique Alcântara  –  A Oficina do Olhar:  diálogos entre o Cinema e a 

História da Arte em uma experiência de arte-educação no ensino médio;  

12) Rogério Luiz Silva de Oliveira  –  Fotografando com Tião: o lúdico numa 

prática antecedente ao cinema;  

13) Tatiana Fantinatti  –  Cinema e Ensino de língua instrumental:  uma 

experiência na Uesb; Data: 6 de outubro /  Local: Auditório I do Módulo Antônio 

Luiz.  

 

4.29 Curso de Formação e Qualificação de Gestores e Agentes Culturais  

Realizado de abril  a agosto,  pela Uesb - contando com o apoio do programa 

Janela Indiscreta -, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

(Secult), o curso voltou-se para 40 gestores e agentes culturais, públicos e 

privados, dos municípios que compõem os territórios de identidade de Vitória da 

Conquista, Itapetinga e Médio Rio de Contas.  

Módulos:  

“Fundamentos da Cultura” (ministrante: Milene Gusmão –  Janela 

Indiscreta/DFCH/Uesb - e Núbia Regina Pereira –  DFCH/Uesb) 

“Políticas Públicas e Gestão Cultural” (ministrante: Veruska Anacirema da Silva 

- PMVC) 

“Políticas Culturais na Contemporaneidade” (ministrante:  Milene Gusmão - 

Janela Indiscreta/DFCH/Uesb)  



 

 

“Economia e Administração da Cultura” (ministrante:  Raquel Costa - Janela 

Indiscreta/Uesb)  

“Cooperação, Redes e Ações Colaborativas:  níveis local,  regional,  nacional e 

internacional” (ministrante: Núbia Regina Pereira - DFCH/Uesb)  

“Elaboração e Gestão de  Projetos Culturais” (ministrante: Nadir Blatt  –  

Agespi/Uesb).   

Data:  abril a agosto  

Local:  Sala de Videoconferência  –  Módulo de Comunicação Prof.Gileno Paiva  

 

4.30 III Fórum da Rede Kino na 6ª Mostra de Cinema de Ouro Preto  

 Criada em agosto de 2009, a Rede Kino –  Rede Latino-Americana de 

Educação, Cinema e Audiovisual congrega pessoas e instituições para discutir 

questões e implementar ações relacionadas a essas áreas,  entre elas a Uesb, por 

meio do programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb. Desde o ano de fundação, 

a rede reúne os seus integrantes no fórum anual,  que este ano aconteceu na 6ª  

Mostra de Cinema de Ouro Preto (15 a 20 de junho /2011), dentro do já 

tradicional Seminário do Cinema Brasileiro:  Fatos e Memória, com uma 

programação que incluiu workshops, debates, lançamentos de livros,  oficinas e 

reuniões de trabalho.  

 

4.30.1 1ª Reunião de trabalho dos integrantes da Rede Kino:  

 Apresentação da Rede Kino aos convidados; Andamento da Rede entre 

junho de 2010 e junho de 2011; Discussão da pauta e definição dos grupos para 

2ª reunião de trabalho. 

Coordenação: Milene Gusmão (Uesb/Janela Iindiscreta) e Adriana Fresquet 

(UFRJ).      

Data:  17 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

4.30.2 Workshop: A potência pedagógica da imagem  

Palestrante -  convidada internacional: Inés Dussel –  DIE/México 

Mediadora:  Adriana Fresquet –  professora UFRJ e coordenadora da Rede Kino  

Data: 17 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

 

 



 

 

4.30.3 Mesa-redonda: Cinema e educação no Brasil: memór ias e 

perspectivas  

Convidados: Eliany Salvatierra -  Professora UFF –  RJ, Joel  Pizzini –  cineasta –  

RJ, Maurice Capovilla –  Cineasta –  SP, Marialva Monteiro –  Coordenadora 

Cineduc - RJ 

Mediadora:  Milene Gusmão –  Janela Indiscreta/DFCH/Uesb  

Data:  18 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

4.30.4 Debate: História,  preservação, educação: escolas,  universidades e 

arquivos  

Convidados: Fabián Nunez –  professor UFF –  RJ,  Anita Leandro–  professora 

UFRJ –  RJ,  

Rosália Duarte –  professora PUC –  Rede Kino –  RJ, Inés Dussel –  DIE/México 

Mediador: João Luiz Vieira –  Pesquisador e Professor UFF-RJ 

Data:  19 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

4.31 2ª Reunião de trabalho dos integrantes da Rede Kino:  

Informes; Composição dos grupos de trabalho e definição das atividades 

2011/2012; Planejamento prévio do IV Fórum da Rede Kino; Elaboração e 

aprovação da Carta de Ouro Preto .  

Coordenação: Milene Gusmão (Uesb/Janela Iindiscreta) e Adriana Fresquet 

(UFRJ).      

Data:  19 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

4.31.1 Workshop: O pensar e o fazer cinematográfico –  Minuto Lumière 

Expositora:  Adriana Fresquet –  professora UFRJ  

Data:  19 de junho; Local: Centro de Convenções de Ouro Preto -  MG 

 

4.32 Oficinas 

Pedagogia do Olhar –  métodos para abordagem das artes audiovisuais no 

processo educativo  

Instrutora:  Bete Bullara - RJ 

Data:  16 a 18 de junho  

 

 



 

 

Cinema e Memória  

Instrutoras: Mariza Guerra e Ana Lúcia Azevedo - MG 

Período: 16 a 18 de junho  

 

4.33 Lançamentos de livros:  

Outras terras a vista:  cinema e educação do campo (Orgs.  Aracy Martins;  Inês  

Teixeira; Mônica Molina;  Rafael . . .  ).Ed. Autêntica, 2010  

Filosofia, cinema e educação. (Orgs. Jorge Miranda e Itamar Pereira). Ed. Uesb, 

2010.  

Dossiê Cinema e educação sob a hipótese de a lteridade (Fresquet, 2010) Vol I e 

II,  Rio de Janeiro:  UFRJ.  

 

4.34 Oficina de “Produção de Vídeo por Celular”  

 Com o objetivo de revelar e, principalmente, estimular novos talentos do 

audiovisual, o Vivo Arte. Mov e o Governo da Bahia apresentam MiniCurtas  –  

Festival  de Vídeos por Celular, um festival competitivo que premiou 13 

produções concebidas exclusivamente por celular. E, com o intuito de estimular 

a produção de vídeos aos possíveis candidatos, foram realizadas, em agosto, as 

oficinas “Produção de Vídeo por Celular”, nas cidades de Salvador, Cachoeira,  

Ilhéus e Vitória da Conquista, em parceria com as universidades de cada cidade. 

Em Vitória da Conquista, a oficina será realizada em parceria com Uesb, por 

meio do Programa Janela Indiscreta.  

Data:  29 a 31 de agosto  

Local:  Sala de Videoconferência –  Módulo de Comunicação Prof.  Gileno Paiva  

 

4.34.1 Objetivos Atendidos  

- Formar público para a arte cinematográfica;  

- Difundir, problematizar, dar suporte e discutir com profissionais das diversas 

instituições de ensino (Fundamental , Médio, Superior e Especial), das diversas 

áreas do conhecimento, a utilização de fi lmes e outros programas audiovisuais 

como fonte de conhecimento e reflexão da realidade;  

- Inserir nos conteúdos dos vestibulares a análise de film es, tomando a leitura 

cinematográfica como fonte de conhecimento;  

- Viabil izar suporte teórico e pedagógico através da montagem de mesas -

redondas com profissionais de diversas áreas para discussões sobre os temas 



 

 

propostos nos filmes selecionados para o vestibular;  

- Dar ênfase à discussão, divulgação e exibição de filmes brasileiros;  

- Estreitar, sob diversos aspectos –  técnicos, institucionais,  formais e informais 

– ,  a relação cinema-educação;  

- Dar continuidade aos estudos e pesquisas sobre as práticas sociais de cinema, 

sobre as políticas públicas para o audiovisual e sobre temas relevantes da 

cinematografia brasileira;  

- Articular ensino, pesquisa e extensão, nas ações do Janela Indiscreta, visando 

melhor desenvolver e integrar as atividades do program a; 

- Articular e projetar o Janela Indiscreta e a Uesb em nível regional,  estadual e 

nacional.  

 

4.34.2 Metodologia Util izada  

 Toda a metodologia de trabalho do Programa Janela Indiscreta Cine -

Vídeo Uesb baseia-se na exibição, na leitura coletiva e no debat e da obra 

cinematográfica e audiovisual.  Atividades como oficinas, palestras e mesas -

redondas se baseiam na exposição de idéias e no debate,  considerando a 

complexidade contemporânea que ancora a reflexão e a discussão sobre o 

cinema e o audiovisual.  

 

Quadro 50 - Clientela Beneficiada / Local de Abrangência  

Ação 

Desenvolvida 

Perfil do 

Beneficiado 

Local de 

Abrangência 

Público Atendido  (números 

aproximados)  

Cinema na 

Uesb 

Alunos, 

professores,  

funcionários e 

outros 

interessados  

Vitória da Conquista  1.200 pessoas 

Semana 

Glauber 

Alunos, 

professores e 

outros 

interessados  

Vitória da Conquista  400 pessoas  

Cinema: Eis 

a Questão - 

O Janela 

Vestibulandos  Vitória da Conquista, 

Itapetinga e Jequié  

2.700 pessoas  



 

 

Indiscreta no 

Vestibular  

Projeto O 

que se 

aprende com 

o cinema 

Alunos e 

professores da 

Rede Municipal  

de Ensino; 

alunos da Uesb.  

Vitória da Conquista  1.900 pessoas  

SessõesEspec

iais  

Professores, 

alunos 

universitários,  

alunos de 

escolas públicas 

e população em 

geral  

Vitória da Conquista, 

Itapetinga e Jequié  

1.000 pessoas 

Cultura 

It inerante 

População em 

geral  

Itapetinga 

 

600 pessoas  

Colóquio 

Temático 

Cinema, 

Audiovisual 

e Educação 

Professores, 

pesquisadores e 

alunos 

Vitória da Conquista  50 pessoas 

Curso de 

Formação e 

Qualificação 

de Gestores e 

Agentes 

Culturais 

Agentes e 

Gestores 

Culturais  

Territórios de 

identidade de 

Vitória da Conquista,  

Itapetinga e Médio  

Rio de Contas  

 

30 pessoas 

III Fórum da 

Rede Kino 

Professores, 

pesquisadores,  

alunos,realizado

res e 

interessados em 

geral  

Ouro Preto –  Minas 

Gerais  

1.000 pessoas 

Oficina de Alunos da Uesb Vitória da Conquista  20 pessoas 



 

 

Produção de 

Vídeo por 

Celular  

 

TOTAL -------------------

-------------------

-----  

------------------------

----------  

8.900 pessoas  

 

4.34.3 Avaliação dos Resultados  

Em Relação aos Objetivos e à Metodologia:  

 A equipe de trabalho considerou que atingiu os objetivos e as metas 

estabelecidos para 2011. Além disso, considerou que houve um crescimento da 

visibil idade do projeto, obtendo resultados positivos de público, de participação 

e, conseqüentemente, de demandas que foram surgindo, algumas atendidas,  

dentro das possibilidades da equipe de trabalho, outras com perspectiva de 

atendimento em 2012.  

 

4.35 TOPA 

 Atividades realizadas pelo Programa Todos pela Alfabetização (TOPA)/ 

Etapa IV/2011)  

 

 Através do CONTRATO Nº 081/2011, publicado no Diário Oficial de 19 

de abril  de 2011, a UESB e a SEC -Ba celebram parceria para implementação da 

Etapa IV do Programa Todos pela Alfabetização (TOPA)  referente ao ano de 

2011. Esta parceria tem como objetivo a formação inicial de 60h (dividida em 

duas etapas:  40h e 20h) para dois mil,  cento e quarenta e dois alfabetizadores e 

coordenadores de turmas, cadastrados para atuar em sessenta e sete municípios 

do estado da Bahia,  distribuídos pelas DIRECs 13 (Jequié),  1 4 (Itapetinga),  17 

(Piri tiba), 18 (Itaberaba) e 20 (Vitória da Conquista).  

 A primeira etapa da formação (a de 40h) foi realizada no período de 25 

de julho a 09 de setembro de 2011 somente para alfabetizadores,  coordenadores 

de turmas e tradutores e intérp retes de LIBRAS que não haviam, ainda, 

participado da formação de 60 horas nas etapas I,  II e III (2007 a 2010).  

 Pela segunda vez na história da atuação da UESB como formadora de 

alfabetizadores vinculados a Programas nacionais e/ou estaduais, ocorreram 



 

 

turmas além das cidades -sede dos três campi da UESB, Jequié, Itapetinga e 

Vitória da Conquista, que historicamente já se consti tuem como pólos de 

formação, quanto em outras cidades da região.  

 O processo de criação destes pólos teve como cri tério inicial m unicípios 

que, segundo demanda de formação encaminhada pela Secretaria Estadual de 

Educação tinham um mínimo de 15 alfabetizadores e coordenadores de turmas 

residentes que ainda não haviam sido formados em etapas anteriores do 

Programa TOPA. Este critério sofreu modificações a partir  de demandas outras 

que foram aparecendo ao longo do período de formação. Um exemplo disto foi  

após o término da formação de 40h termos tomado conhecimento, mediante 

intervenção de membro da SEC com a informação de que havia dem anda de 

quatro pessoas –  que não constavam no arquivo disponibil izado pela SEC para 

realização da formação –  a serem formados no distrito de Caetanos.  

 Os pólos foram se constituindo conforme apresentados a seguir:  Anagé, 

Andaraí , Barra do Choça, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra,  

Caetanos, Dário Meira, Encruzilhada, Iaçu, Ibicuí,  Ipiaú, Itagi, Itambé, Itiruçu, 

Itororó, Jaguaquara,  Jequié, Jitaúna, Macajuba, Maetinga, Mirante,  Mundo 

Novo, Poções,  Quaraçu, Ruy Barbosa, Tremedal, Utinga, Várzea da Roça , 

Vitória da Conquista.  

Quantitativamente a formação inicial  TOPA/UESB/Etapa IV/2011 atendeu 1.472 

alfabetizadores, coordenadores de turmas, sendo que, deste total , 129 pessoas 

eram coordenadores de turmas e 1.343 alfabetizadores distribuídos num total  de 

54 turmas.  

 

4.36 Museu pedagógico  

 O Museu Pedagógico foi projetado desde 1988 e implementado em 1999, 

tendo como finalidade otimizar ou apresentar os processos e os resultados da 

pesquisa sobre História da Educação e das Ciências na Região Centro -Sul da 

Bahia,  sem perder a sua dimensão nacional. Portanto, a organização, 

catalogação e disponibilização de materiais sobre a História da Educação e das 

Ciências brotam da pesquisa acadêmica. Do ponto de vista metodológico, o 

Museu Pedagógico foi pensado e realiz ado a partir do princípio 

inter/multidisciplinar, ou seja, supõe que a Educação Escolar e Não -Escolar 

pertencem a campos comuns e distintos e exige uma visão que problematiza o 

conjunto de temas e problemas que compõem o sentido da Educação e das 



 

 

Ciências na região Centro-Sul da Bahia,  sem perder sua dimensão nacional.   

 O Museu Pedagógico é composto por professores/pesquisadores da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e de outras instituições parceiras e 

agrega nos seus grupos de trabalho, professore s da Educação Básica,  alunos da 

graduação e pós-graduação lato e stricto sensu ,  técnicos administrativos,  

colaboradores e autodidatas.  

  Os seus grupos de estudos e pesquisa são associados a um conjunto de 

redes de pesquisa, entre elas ao grupo História, S ociedade e Educação no Brasil 

(HISTEDBR/UNICAMP) sobre a escola pública, por meio da fundação do grupo 

de História,  Sociedade e Educação na Bahia -HISTEDBA (composto por 

professores/pesquisadores da UESB, UNEB, UEFS, UESC, UFBA).  

 O Museu Pedagógico é orientado pelo princípio interdisciplinar da 

relação entre ensino, pesquisa e extensão e presidido pela história da educação e 

das ciências. Desenvolve uma produção coletiva do conhecimento e sua 

socialização se dá por meio de eventos e exposições fixas e event uais que 

retratam o processo da pesquisa. Possibil ita ao público revisi tar sua história da 

educação escolar e não escolar, e mantém sob a sua guarda documentos das 

escolas extintas da região no seu Centro de Documentação, que é fruto da 

própria pesquisa documental .  

 Enfim, o Museu Pedagógico é desenvolvido por onze grupos permanentes 

de estudos e pesquisa e sete grupos associados,  todos eles cadastrados no CNPq, 

e que funcionam sob uma coordenação colegiada e várias comissões de trabalho.   

Desse modo, o Museu Pedagógico, continua buscando a interdisciplinaridade do 

conhecimento e a dialogia entre conhecimento e opções teóricas distintas,  

visando superar a divisão art ificial de conhecimento e a realização de ações 

acadêmicas em rede, por meio do diálogo entre  as diversas ciências.  Finalmente,  

toma como objeto a região do Centro -Sul da Bahia (MAGALHÃES, 2011, p.30 -

31).  

A preocupação com a memória e preservação do Museu, como patrimônio 

educacional e cultural na região, tem motivado a equipe e a insti tuição à q ual  

ela é vinculada (UESB), a realizar polít icas museológicas ligadas a programas 

e/ou ações governamentais, convênios,  projetos e as ações que envolvam a 

modernização e preservação de seu acervo para que possamos oferecer a 

comunidade um Museu vivo e dinâmico, tal  qual foi concebido: interação com o 

público, socialização dos resultados e estágios de pesquisas,  acesso ao seu 



 

 

Centro de Documentação e a realização de exposições,  eventos e oficinas 

temáticas como uma extensão do mesmo.  

 

4.36.1 Principais atividades desenvolvidas no Museu Pedagógico  

 No ano em curso, o Museu Pedagógico priorizou a realização de dois 

grandes eventos, visando a socialização e o intercâmbio da pesquisa por meio da 

extensão, a consolidação do Centro de Documentação e duas grandes ex posições 

em comemoração aos 30 anos da UESB, além de outras atividades,  conforme 

podem ser observadas a seguir.  

 

Mês de fevereiro/2011 

Realização do Planejamento Estratégico do Museu Pedagógico  

 

Mês de abril/2011 

- Aprovação do Projeto A educação no Centro-Sul da Bahia;  

- Início das Atividades dos Grupos de Estudos e Pesquisa,  conforme dias e 

horários alternados, de acordo com o espaço físico do Museu, ou seja,  seis salas 

agendadas para atender a essa demanda e mais uma sala no Módulo Acadêmico 

da UESB, como apoio a alguns Grupos de Estudos. No quadro em anexo, 

apresentamos os mencionados Grupos e seus respectivos coordenadores.  São 

doze Grupos de Estudos, sendo dois deles divididos em linhas temáticas.  

Participam dos grupos professores e alunos da UESB, da  educação básica, entre 

outros profissionais;  

- Planejamento das ações do Centro de Documentação.  

 

Mês de maio/2011 

 

- Realização das atividades de continuidade e aprimoramento do Centro de 

Documentação. O Centro é constituído principalmente de fontes docu mentais 

escolares de instituições extintas na região, que estão sob a sua guarda de 

acordo com o convênio com a DIREC-20 (Diretoria Regional de Educação e 

Cultura),  um acervo de livros didáticos de 1904 até os dias atuais.  

 

 

 



 

 

Exposições fixas /2011  

 

- As Exposições fixas são recompostas a cada ano, de acordo com as novas 

informações coletadas pelos grupos que apresentam os processos e os resultados 

da pesquisa sobre a história da educação e das Ciências (as primeiras escolas e 

os primeiros professores de Vitó ria da Conquista, a história das polí ticas 

educacionais e seus registros por meio das fontes oriundas das escolas da 

região, as escolas formativas para o trabalho a partir  da década de 1930, como a 

escola de laticínios e de datilografia,  a história dos Gin ásios,  inclusive do 

primeiro da cidade, local onde está instalado o Museu Pedagógico, a história das 

mulheres letradas e donas de casa, a história da física por meio de materiais 

representativos sobre as suas teorias,  a história da matemática por meio dos 

livros didáticos e de outros artefatos, a história das religiões, com ênfase nas 

manifestações culturais e materiais da cultura afro -brasileira, um acervo fí lmico 

que revela a história de um dos cinéfilos na cidade), além de outros acervos 

particulares sobre a guarda do Museu, entre eles um acervo jornalístico sobre os 

fatos marcantes da História do Brasil (da Lei Áurea até a Ditadura Militar) e da 

cidade de Vitória da Conquista, como também de figuras e objetos relativos aos 

nossos primeiros habitantes (ar tefatos, armas, monólitos, gravuras etc.)  

originárias de registros do viajante Príncipe Maximiliano no século XIX (1816 -

1817) quando esteve na região.  

 

Eventos 

 

Mês de julho/2011 

 

X Jornada do HISTEDBR  

 No período de 26 a 29 de julho de 2011, o Grupo de Estudos História 

Sociedade e Educação no Brasil –  GT Bahia - HISTEDBA, vinculado ao Grupo 

de Estudos História,  Sociedade e Educação no Brasil –  HISTEDBR/UNICAMP, 

tendo como base o Museu Pedagógico desenvolveu a X Jornada na UESB 

visando a consolidação dessa rede de pesquisadores, a sistematização e 

socialização dos trabalhos até então desenvolvidos e oportunizar as  

Universidades do Estado da Bahia, a partir da UESB, uma maior articulação da 

pesquisa histórico-educacional em nosso Estado.  



 

 

 

 

Quadro 51 - Informações sobre o evento realizado:  

Perfil do público alvo previsto no 

projeto encaminhado: Professores 

Pesquisadores vinculados a instituições 

de nível superior de abrangência 

nacional, regional,  local, discentes de 

graduação e pós-graduação lato  e stricto 

sensu ,  bolsistas de iniciação científica, 

professores da rede de ensino básico 

(estadual e municipal). Foram previstas 

450 pessoas para o evento.  

Público que compareceu: Professores 

Pesquisadores vinculados a instituições de 

nível superior de abrangência, n acional,  

regional, local , discentes de graduação e pós -

graduação lato  e stricto sensu ,  bolsistas de 

iniciação científica,  professores da rede de 

ensino básico (estadual e municipal).  De 

acordo com os nossos registros as 

participações no evento foram de, 

aproximadamente, 430 pessoas.  

Número de inscritos estimado no projeto:  

Baseados na última Jornada estimamos 

aproximadamente 450 pessoas.  

Número final  de inscritos:  500 pessoas se 

inscreveram na jornada, sendo 255 com 

trabalhos inscritos.  

Relação das publicações ou produtos 

definidos no projeto:  

- Artigo completo para publicação nos 

anais do evento.  

-Um livro contendo os textos das 

conferencias e mesas redondas.  

 

Relação das publicações ou produtos gerados 

relacionados ao evento:  

- 255 trabalhos publicados (segue em anexo 

o CD-ROM dos Anais) sendo 160 

apresentados durante o evento  

- Dois livros com aproximadamente 10 textos 

casa, relativos a conferencia e mesas 

redondas.  Os livros serão publicados no 

próximo ano, mas já está em fase de 

organização.  

Fonte:  Arquivo  do  Museu  Pedagó gico  

 

Mês de setembro/2011 

5ª Primavera dos Museus  

 O Museu Pedagógico e o Grupo de Estudos em Teorias do Discurso 

(GETED) participaram da 5ª Primavera dos Museus, coordenada pelo Ibram –  

Insti tuto Brasileiro de Museus, tema: Mulheres, Museus e Memórias  com a 

temática “Presença de mulher na cultura brasileira” dentro da programação 

foram realizadas palestras,  minicursos e exibição de filmes com comentários 



 

 

durante o período de 21, 22 e 23 de setembro de 2011, com o estudo e 

divulgação de vida e obras de três mulheres brasileiras: Patrícia Galvão, 

Rosiska Darcy Oliveira e Carla Camurati, representantes da literatura, crítica 

feminista e Artes respectivamente, bem como exposição fotográfica das  

principais mulheres que atuaram ou atuam no movimento feminista.  

 

Quadro 52 - Informações sobre o evento realizado:  

Perfil  do público alvo previsto no projeto 

encaminhado:  

 

Professores Pesquisadores vinculados a 

instituições de nível superior de 

abrangência regional, local, discentes de 

graduação e pós-graduação lato  sensu ,  

bolsistas de iniciação científica,  

professores da rede de ensino básico 

(estadual e municipal). Foram previstas 

50 pessoas para o evento.  

 

Público que compareceu:  

 

Professores Pesquisadores vinculados a 

instituições de nível superior de abrangência 

regional, local , discentes de graduação e 

pós-graduação lato  sensu ,  bolsistas de 

iniciação científica,  professores da rede de 

ensino básico (estadual e municipal).  De 

acordo com os nossos registros as 

participações no evento foram de 

aproximadamente 32 pessoas.  

 

Número de inscritos estimado no projeto:  

 

Estimamos aproximadamente 50 pessoas.  

 

 

Número final de inscritos:  

 

47 pessoas se inscreveram na 5ª . Primavera 

de Museus.  

Fonte:  Arquivo  do  Museu  Pedagó gico  

 

Mês de outubro/2011 

 

IX Colóquio Nacional e II Colóquio Internacional do Museu Pedagógico  

 

 O Colóquio nacional e internacional do Museu Pedagógico foi realizado 

no mês de outubro de 2011, tendo como objetivo enfocar o modo e a forma de 

concretização da interdisciplinaridade entre as ciências e como os diálogos 

convergentes entre as diversas áreas do conhecimento científico estão apontando 

ou redescobrindo novos caminhos epistemológicos.  Ambos os eventos constaram 



 

 

de Conferências,  Mesas Temáticas e Comunicações Científicas.  No quadr o a 

seguir apresentamos as principais informações sobre o evento:  

 

Quadro 53 - Informações sobre o evento realizado:  

Perfil do público alvo previsto no 

projeto: Professores Pesquisadores 

vinculados a instituições de nível  

superior de abrangência internacional,  

nacional, regional,  local,  discentes de 

graduação e pós-graduação lato  e stricto 

sensu ,  bolsistas de iniciação científica,  

professores da rede de ensino básico 

(estadual e municipal).  Foram previstas 

840 pessoas para o evento.  

 

Público que compareceu:   

Professores Pesquisadores vinculados a 

instituições de nível  superior de abrangência 

internacional, nacional, regional, local,  

discentes de graduação e pós -graduação lato  

e stricto sensu ,  bolsistas de iniciação 

científica, professores da rede de ensino 

básico (estadual e municipal).  De acordo 

com os nossos registros as participações no 

evento foram de aproximadamente 1.307 

pessoas.   

Número de inscritos estimado no projeto:  

Baseado no último colóquio estimamos 

aproximadamente 840 pessoas.  

Número final de  inscri tos:  1.092 pessoas se 

inscreveram no colóquio, sendo 381 

trabalhos inscritos.  

Relação das publicações ou produtos 

definidos no projeto:  -  Artigo completo 

para publicação nos anais do evento.  

- um livro eletrônico (e-book) contendo 

os textos das conferências, mesas-

redondas e palestras.  

Relação das publicações ou produtos gerados 

relacionados ao evento:  - 319 art igos 

publicados, provenientes dos trabalhos 

aceitos para compor os anais do evento.  

- Estamos organizando o l ivro eletrônico (e -

book), com aproximadamente 61 textos 

resultante das conferências, mesa redonda, 

mesas temáticas e palestras.  

Fonte:  Arquivo  do  Museu  Pedagó gico  

 

Mês de novembro/2011 

Exposições Temporárias: 30 Anos da UESB e 100 Anos de Camilo de Jesus Lima  

 

 Compondo as datas de comemoração dos 30 Anos da UESB, o Museu 

Pedagógico apresenta a História e a Memória da Faculdade de Formação de 

Professores de Vitória da Conquista (FFPVC) E 100 Anos de Camillo de Jesus 

Lima (1912-1975).  



 

 

  

Exposição I: Camillo de Jesus Lima (1912 -1975) 

  No próximo ano (2012), Camillo de Jesus Lima completaria 100 anos.  O 

poeta, político, jornalista e ilustre professor de nossa região será homenageado 

pelo Museu Pedagógico da UESB, com a colaboração de out ras entidades, 

durante os meses de novembro de 2011 a dezembro de 2012, compondo também 

a comemoração dos 30 Anos da UESB. A exposição foi  aberta no dia 25 de 

novembro de 2011 e ficará disponível para visita pública o mês de dezembro. A 

Exposição está organizada em torno das seguintes temáticas Vida e obra de 

Camillo de Jesus Lima: Fotografias de família; Poemas; Livros de sua biblioteca 

e sua trajetória polí tica. Além disso, ocorrerá a exibição de um vídeo, e será 

realizada uma mesa redonda sobre as temáti cas abordadas.  

Além do Museu Pedagógico, a exposição também será levada para o SESC/VC, 

Caetité (UNEB), Macarani e outros locais, conforme a solicitação dos 

interessados.  

 

Programação 

Lançamento: 25 de novembro de 2011  

Recital Poemas com o grupo da Casa d a Cultura 

Exposição das fotografias do álbum de família  

Exposição dos livros de sua biblioteca  

Apresentação dos poemas (com atores ou poetas de Vitória da Conquista)  

Exibição do Vídeo com o Prof. Ruy Medeiros, familiares e amigos relatando 

sobre a biografia de Camillo.  

Musical com Gutemberg Vieira  

 

Visita pública (gratuita)  

Segunda a sexta-feira: 14 às 18 horas  

 

Exposição II:  A História e a Memória da Faculdade de Formação de Professores 

de Vitória da Conquista (FFPVC)  

 

 A História e a Memória da Faculdade  de Formação de Professores de 

Vitória da Conquista (FFPVC) está sendo revisitada por meio de seus materiais 

escri tos, iconográficos, fí lmicos etc,  visando apresentar a origem e 



 

 

desenvolvimento da FFPVC como gênese da UESB, e instaurar o 

reconhecimento da importância dos registros do passado para o presente de 

nossa universidade e sociedade do Sudoeste da Bahia.  

Além disso, estão previstas Mesas Redondas ou prosas com os seus professores,  

alunos e técnico-administrativos.  A exposição está organizada em torn o das 

seguintes temáticas:   

•  A FFPVC: sua origem, seus professores, alunos, técnico -administrativos,  

documentos e representações.  

•  Homenagens póstumas.  

 

Previsão da Programação: de 25 de novembro a 09 de março de 2012  

Visita pública (gratuita)  

Segunda a sexta-feira: 14 às 18 horas  

 

Visitas/2011 

 

 O Museu Pedagógico recebeu, aproximadamente, a visi ta de 368 pessoas 

de diferentes regiões do nosso e de outros estados do país,  e também visitas 

internacionais. As visitas guiadas foram programadas para alunos d e escolas 

públicas e privadas do Município e para os participantes da X Jornada do 

HISTEDBR e do Colóquio.  

 

Visitas diárias: 101 pessoas  

 

Visitas Programadas:  

Colégio Nossa Senhora de Fátima –  Sacramentinas  

Data:  18 de agosto de 2011  

36 alunos do 1° ano do Ensino Médio 

 

Escola Municipal Claudio Manuel da Costa  

Data:  26 de agosto de 2011  

31 alunos do 9° ano do Ensino Fundamental  

 

Colégio Estadual Ademário Pinheiro  

Data:  06 de setembro de 2011  



 

 

11 alunos do 7° ano do Ensino Fundamental  

 

Participantes da X Jornada do HISTEBR 

Data:  26 de julho de 2011  

Visita de 32 pessoas de diferentes instituições de ensino do país (UNIRIO -RJ, 

UNEB/Eunapólis, UNICAMP, UEPG, UEM, UFMT, UFU -MG, CEB-UEFS, 

UNESP/Rio Preto/SP, Colégio Criarte/Rio Preto/SP, UNEB/SSA, 

UNICENTRO/PR, UNIOESTE/PR, UERJ, UNIGRANRIO/RJ, UESB/Itapetinga,  

UESC, UFVJM, UFS, FAFIUV/PR, UFPA, UCDB, UFBA)  

 

Participantes do Colóquio do Museu Pedagógico  

Data:  6/10/20122 

Visita de 102 pessoas de diversas insti tuições do nosso e de outros países 

(UERJ, UNEB, UNICAMP, UEFS, UESC, UFMG, UNESP/Araraquara/SP, 

UESB/Itapetinga, UFBA, UNINOV/SP, UESB/Jequié, UFRJ, UFPA PUC/RJ, 

USP, USC/Espanha, UNL/Argentina, Universidade do Minho/Portugal entre 

outras).  

 

Atividades associadas à Pesquisa  

 Videoconferência “Análise do Discurso: a linguagem como mediadora do 

conhecimento científ ico” (transmissão da UESB para a UNL) realizada no dia 

10 de maio de 2011.Vídeoconferencista: Profa. Dra. Maria da Conceição 

Fonseca Silva (DELL/UESB). Mediadora: Profa. Magister Adriana Emília 

Ortolani na qualidade de mediadora e representante da Universidade Nacional 

do Litoral  –  UNL. 

Participantes: Professores e alunos da pós -graduação stricto sensu  do Programa 

de Pós-Graduação em Memória:  Linguagem e Sociedade (UESB) e o Programa 

de Pós-graduação em Didáctica de las Ciencias Experimentales  (UNL).  

 

Projeto:  O Museu Pedagógico na Escola  

 

 O projetou visou analisar o cotidiano da escola, por meio da construção 

de um banco de dados sobre os temas e problemas que vêm dificultando a 

sistematização do processo de organização e funcionamento da escola. A 

exposição dos principais resultados da pesquisa compõe uma das exposições do 



 

 

MP. Além disso, esses resultados foram apresentados por meio de uma 

videoconferência realizada IAT/FAPESB, com a participação de mu itas escolas 

da rede pública da Bahia.  

 

Projeto:  Revisitando o Projeto Columbia University   

 A pesquisa recuperou a documentação e dados do Projeto Colúmbia, por 

meio de uma leitura interdisciplinar dos materiais rastreados e analisou a sua 

concepção, objetivos, metodologia, estado da arte, nível de avanço da pesquisa e 

o perfil de cada sujeito envolvido no projeto original , possibilitando a 

organização de importantes fontes de análises sobre o papel da educação no 

desenvolvimento da Bahia e do Brasil  em to rno dos anos de 1950.  

 Um dos produtos da pesquisa,  o vídeo -documentário “A educação 

Brasileira no período nacional -desenvolvimentista” foi exibido durante o 

Colóquio do Museu Pedagógico.  

 

Recursos externos:  

 No ano de 2011 foram aprovados os seguintes pro jetos:  X Jornada 

Nacional do HISTEDBR (FAPESB); IX Colóquio Nacional e II Colóquio 

Internacional do Museu Pedagógico (FAPESB); Preservando o patrimônio 

cultural  e educacional da região do Centro Sul da Bahia: O Centro de 

Documentação do Museu Pedagógico (PROEXT/MEC) –  recurso ainda não 

liberado. Além disso, os eventos do Museu Pedagógico contaram com o apoio do 

SESC/Vitória da Conquista e PROEX/UESB.  

 

4.37 Edições UESB  

 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 Univer sidade. Criada pela resolução 

Consu nº 08/1997 em 22/12/1997, a Edições UESB é um órgão suplementar 

subordinado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (ProEx).   

 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 

Insti tuição.  

 

4.37.1 Principais Atividades Desenvolvidas  

TEXTOS DIDÁTICOS 

 Essa linha editorial  destina-se exclusivamente à publicação de trabalhos 

de docentes da UESB para o uso em suas próprias disciplinas.   

 

TEXTOS DIDÁTICOS PUBLICADOS EM 2011  

- Materialismo e empiriocrit icismo: o materialismo d ialético e sua contribuição 

para o desenvolvimento da ciência moderna  

Autores: Profª Ivanor Nunes de Oliveira et al.  (DCE/UESB -VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em 21/01/2011  

 

- Teoria de Texto –  caderno de apontamento n. 1(2ª  edição)  

Autora: Profª Ana Isabel Rocha Macedo (DELL/UESB-VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em maio de 2011  

 

- Teoria de Texto –  caderno de apontamento n. 2 (2ª edição)  

Autora: Profª Ana Isabel Rocha Macedo (DELL/UESB -VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em maio de 20 11 

 

- Método de Crítica Global II: Projeto Eidos,  a Forma da Poiesis entre Physis e 

Logos, seguido de “O que é uma obra literária”?  

Autor: Prof.  Camillo Cavalcanti  (DELL/UESB -VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em 21/01/2011  

 

- História Literária e o Problema da Literatura Contemporânea  

Autor: Prof.  Camillo Cavalcanti  (DELL/UESB -VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em setembro de 2011  

 

- O texto e sua estrutura. Alguns aspectos macroestruturais  

Autora: Profª Ana Isabel Rocha Macedo (DELL/UESB -VC) 

Publicado/disponibil izado ao público em 06/12/2011  

 



 

 

TEXTOS DIDÁTICOS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO  

- E = mc
2  

–  transforma-se a massa em energia?  

Autores:  Prof.  Ivanor Nunes de Oliveira (DCE -UESB) e José Lourenço Cindra 

(UNESP-campus de Guaratingueté-SP) 

OBS.: processos de normalização técnica e revisão de l inguagem efetuados pela 

Editora. As observações foram encaminhadas ao professor Ivanor em 

27/06/2011. Até a presente data não retornou para publicação.  

 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS NA UESB 

 

LIVROS PUBLICADOS EM 2011, SELECIONADOS PELO EDITAL Nº 

040/2008 

 

A Era Genômica e a Compreensão do Patossistema Xylella -citros 

Autores: Antônio Carlos de Oliveira (DCN/VC), Eduardo Caruso Machado e  

Marcos Antônio Machado 

Situação: disponibilizado ao público (ins erção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura,  CERLALC e outras parceiras em 1º/03/2011).  O 

lançamento oficial ocorreu no dia 20 de dezembro, às 21 horas, no auditório do 

Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAP), campus de Vitória da 

Conquista.   

 

LIVROS PUBLICADOS EM 2011, SELECIONADOS PELO  EDITAL Nº 

082/2009 –  PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DA UESB 

 

A organização das feministas negras no Brasil  

Autora: Núbia Regina Moreira (DFCH)  

Situação: disponibilizado ao público (ins erção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras em 18/03/2011).  

 

Discurso Ambiental e Planejamento Territorial  na Região Sudoeste da Bahia: 

Limites e Possibilidades  

Autora: Cláudia Anastácio Coelho Cruz (DG/UE SB) 

Situação: disponibilizado ao público (inserção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras em 14/06/2011). 



 

 

O lançamento oficial  ocorreu em 16/08/2011, durante o VIII Encontro Baiano de 

Geografia, no foyer do Teatro Glauber Rocha, campus de Vitória da Conquista.  

 

Sociedade e natureza: a produção do espaço urbano em bacias hidrográficas  

Autor: Prof.  Altemar Amaral Rocha (DG/UESB)  

Situação: O lançamento oficial ocorreu em 16/08/2011, durante o VIII Encontro 

Baiano de Geografia, no foyer do Teatro Glauber Rocha, campus de Vitória da 

Conquista. Posteriormente fizemos a inserção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras.  

 

A Economia Antiga: História e Historiografia  

Autor: Prof.  Alexandre Galvão Carvalho (Departamento de História)  

Situação: disponibilizado ao público (inserção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras em 13/09/2011).  

 

Ficções do feminino  

Autora:  Adriana Maria de Abreu Barbosa (DCHL-UESB campus de Jequié)  

Situação: disponibilizado ao público (inserção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras em 10/10/2011).  

 

Planejamento em saúde: a dialética entre teoria e práti ca 

Autor:  Prof.  Jair Magalhães da Silva (Departamento de Saúde -UESB campus de 

Jequié) 

Situação: disponibilizado ao público (inserção nos catálogos online da Edições 

UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras em 10/10/2011).  

 

LIVROS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO (EDITAL Nº 082/2009)  

 

Prototexto, Narrativa Poética da Ciência: uma estratégia de construção do 

conhecimento e  religação de saberes  

Autor:  Valmir Henrique de Araújo (DCE -UESB) 

Situação: processo de normalização técnica e de revisão de lingu agem 

concluídos. Atualmente o autor está respondendo às observações de revisão de 

linguagem e de normalização técnica.  

 



 

 

As redes técnicas e a cidade: a Salvador do início do século XXI .   

Autor: Profº Mário Rubem Costa Santana (DG-UESB) 

Situação: processo de normalização técnica e de revisão de linguagem 

concluídos. Atualmente o autor está respondendo às observações de revisão de 

linguagem e de normalização técnica e efetuando atualização de dados.  

 

EDITAL Nº 105/2010 –  PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

Após a publicação do edital , cujas inscrições ocorreram no período de 04/10 a 

19/11/2010, foram inscritos um total de 24 projetos de livros , sendo 

selecionados os 12 (doze) abaixo selecionados.  

 

OBS.:  

- foi  remanejado recursos que seriam destinados a o Edital  nº 106/2010, sendo 

possível  selecionar mais dois projetos de livros;  

- o resultado dos projetos de livros selecionados para publicação só foi possível  

de divulgar em 19 de outubro de 2011, em virtude da demora considerável em 

receber os pareceres de algumas obras inscri tas.  

 

Quadro 54 - Obras Selecionadas  

Ordem Título Média Autor 
Dept°/  

Campus 

1º 
Modernidade brasileira:  a 

poesia oitocentista  
7,0 Camillo Cavalcanti  DELL-VC 

2º 

Territórios e Ambientes da 

Serra de Monte Alto:  região 

sul-sudoeste da Bahia 

6,9
1
 

Joaquim Perfeito da 

Silva (Org.)  
DFCH-VC 

3º 
Ciências sociais: diálogos 

interdisciplinares  
6,9 

Carlos Alberto 

Maciel Públio et  al.  
Diversos 

4º 
Orquídeas do Parque 

Municipal de Mucugê, Bahia  
6,6

2
 

Cecilia Oliveira de 

Azevedo e Cássio 

ven der Berg 

DCN-VC 

5º Ritos e mitos na Embratel: 6,6 José Luís Caetano da DFCH-VC 

                                                 
1
 Desempate: conforme item 2.5a do edital: Diversificação do Catálogo da Editora. 

2
 Desempate: conforme item 2.5a do edital: Diversificação do Catálogo da Editora. 



 

 

Ordem Título Média Autor 
Dept°/  

Campus 

análise antropológica de uma 

estatal  

Silva 

6º 
Discurso fundacional e 

mestiçagem 
6,4 

Marcos Aurélio dos 

Santos Souza 
DCHL-Jequié 

7º 
A leitura e a escrita na 

escola 
6,3

3
 

Ângela Mª Gusmão 

Santos Martins  
DELL-VC 

8º 

Políticas públicas para a 

educação básica: as 

reformas, as práticas 

políticas e seus agentes  

6,3 
Benedito Gonçalves 

Eugênio (Org.)  
DFCH-VC 

9º 
Saúde coletiva: um campo de 

novos saberes  
6,1

4
 

Marcio Costa de 

Souza 
DS-Jequié 

10º 

De ribeirinhos e sertanejos 

do semiárido: a intervenção 

socioeducacional na 

trajetória dos atingidos por 

barragens 

6,1
5
 

Edinaldo Medeiros 

Carmo 
DCN-VC 

11º 

Educação matemática na 

Bahia: panorama atual e 

perspectivas  

6,1 

Claudinei de 

Camargo Sant’Ana 

et al.  

DCE-VC 

12º 
Qualidade da água e 

eutrofização 
6,0 

Flavia Mariani 

Barros 

DEBI-

Itapetinga 

 

LIVROS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO (EDITAL Nº 105/2010)  

 

Territórios e Ambientes da Serra de Monte Alto: região sul -sudoeste da Bahia  

Autor: Prof.  Joaquim Perfeito da Silva (Org.) (DFCH-UESB) 

Situação: recebido do organizador em 08/11/2011. Encontra -se em processo de 

normalização técnica e de revisão de linguagem. Normalizador técnico: Jacinto 

                                                 
3
 Desempate:  conforme i tem 2.5b do edi ta l :  pr ior idade para autores que a inda não 

tenham trabalhos publ icados com o selo da Edições UESB.  

4
 Desempate: conforme item 2.5a do edital: Diversificação do Catálogo da Editora. 

5
 Desempate: conforme item 2.5a do edital: Diversificação do Catálogo da Editora. 



 

 

Braz David Filho. Revisoras de l inguagem: Luciana Moreira Pires Flôres,  

Heurisgleides Sousa Teixeira e Maria Dalva Rosa Silva.  

 

Discurso fundacional e mestiçagem 

Autor: Prof.  Marcos Aurélio dos Santos Souza  (DCHL-Campus de Jequié)  

Situação: recebido do autor em 21/11/2011. Encontra -se em processo de revisão 

de linguagem. Revisora: Heurisgleides Sousa Teixeira  

 

De ribeirinhos e sertanejos do semiárido: a intervenção socioeducacional na 

trajetória dos atingidos por barragens  

Autor: Prof.  Edinaldo Medeiros Carmo (DCN-Campus de VC) 

Situação: recebido do autor em 02/12/2011. A normalizaçã o técnica foi  

concluída. Normalizador técnico: Jacinto Braz David Filho. Está à espera para a 

revisão de linguagem (na fila),  pois as revisoras da Editora estão com outros 

trabalhos em execução.  

 

OBS.:  todos os outros projetos de livros selecionados encont ram-se com os 

autores ou organizadores para procederem a atualização de dados,  revisão de 

linguagem e aplicação das sugestões dos pareceristas.  

 

EDITAL Nº 097/2011 –  PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

Após a publicação do Edital  nº 097/2011, cujas i nscrições ocorreram no período 

de 03/10 a 05/12/2011, sendo prorrogadas até 23/12/2011, recebemos até a 

presente data (03/01/2012), um total de VINTE E DOIS (22) trabalhos inscritos,  

conforme relação abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 55 - Publicação de Livros Técnico-Científicos 

TÍTULO 
AUTOR(ES) 

ORGANIZADOR(ES)/SETOR 
Literatura, Modernismo e Modernidade: 

significados e desdobramentos  

 

Márcio Roberto Soares e Flávia 

A. de Barros Rocha/DELL 

A (Re)Escrita de textos: perspectiva 

interacionista e dialógica  

Maria Aparecida Pacheco 

Gusmão/DELL 

O caminho dos pés e das mãos: Taekwondo. 

Arte Marcial, esporte e a colônia coreana 

em São Paulo.  

Felipe Eduardo Ferreira/DCN 

Métodos de Determinação de Velocidade 

das Reações Químicas teoria e prática  

Jaime de Souza Júnior/DEBI 

Anésia Cauaçu: Mulher-Mãe-Guerreira Marcia do Couto Auad/DCHL 

Professora, no teatro pode rir?  Carla Meira Pires de 

Carvalho/DCHL Futebol X Teatro:  Rito,  cena e dramaturgia 

do espetáculo futebolístico  

Adriana Silva Amorim/DCHL 

O que não há de obscuro na luz da dan ça Flaviana Xavier Antunes 

Sampaio/DCHL 

História da saúde no interior da Bahia,  

séculos XIX e XX 

Cleide de Lima Chaves/DH 

O desenvolvimento moral em aulas de 

ciências: uma abordagem sobre 

potencialidades e necessidades  

Julio César Castilho Razera e 

Roberto Nandi/DCB 

Jornalismo Policial,  gênero e modo de 

endereçamento: uma análise dos programas 

Cidade Alerta,  Brasil Urgente e Linha 

Direta.  

Dannilo Duarte Oliveira/DFCH 

O ensino superior e a produção do espaço  Adriana David Ferreira 

Gusmão/DG A educação em Kierkegaard e Paulo freire:  

Por uma educação ético-existencial  

Jorge Miranda de Almeida/DFCH 

Educação Científica e formação de 

professores:  pesquisas e ensaios reflexivos  

Bruno Ferreira dos Santos,  Daisi  

Teresinha Chapani e Paulo 

Marcelo Marini  Teixeira/  DCB Desvendando Aspectos da Realidade 

Brasileira 

João Diógenes Ferreira dos 

Santos/DFCH 

Análises químicas por sistemas de injeção 

em fluxo 

Valfredo Azevedo Lemos e 

Marcos de Almeida Bezerra/DQE 

Portugal e o Iberismo na Sociologia Polít ica 

Brasileira 

Matheus Silveira Lima/DCHL 

Construção e (DES)construção de 

identidade racial em Salvador:  MNU e ILÊ 

AYÊ no combate ao racismo 

Francisco Carlos Cardoso da 

Silva 



 

 

TÍTULO 
AUTOR(ES) 

ORGANIZADOR(ES)/SETOR 
Oddere:  Formação docente,  linguagens 

visuais e legado africano no sudoeste 

baiano 

Marise de Santana/DCHL 

O que queres tu mulher? Manifestações de 

gênero no debate de constitucionalidade da 

lei Maria da Penha 

Luciana Santos Silva/DCSA 

Ramos, rezas e raízes: um estudo sobre a 

benzedura 

Grayce Mayre Bonfim Souza/DH 

Ensino de português:  livro didático: 

interação e gêneros discursivos  

Ester Maria de Figueiredo 

Souza/DELL 

 

OBS.: Finalizado o prazo de inscrições do Edital, os projetos de l ivros que 

tiveram as inscrições homologadas serão enviados para pareceristas de outras  

instituições. Esse processo de definição de parecerista para cada obra inscrita 

demanda certo tempo, pois é preciso efetuar vários contatos com especialistas 

(membros ad hoc  do Conselho Editorial da Edições UESB, de diversas áreas de 

conhecimento, com disponibil idade para emissão e en vio do parecer num prazo 

máximo de sessenta dias).  

 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM COEDIÇÃO 

 

LIVROS PUBLICADOS EM 2011, SELECIONADOS PELO EDITAL Nº 

108/2009 

 

O Pensamento Polít ico de Nestor Duarte  

Autor: Professor Matheus Silveira Lima (DCHL/U ESB-Campus de Jequié).   

Editoras:  Annablume Editora Comunicação Ltda. (São Paulo) e Edições UESB.  

Obs.: Publicação por meio do Convênio nº 044/2010.  

Situação: recebemos os 100 exemplares da cota da Edições UESB em 

31/10/2011 e  disponibilizamos ao público (inserção nos catálogos online da 

Edições UESB, ABEU, Livraria Cultura, CERLALC e outras parceiras na mesma 

data).  

 

Seeds of  Academic Writing  

Organizadoras:  Professoras Giêdra Ferreira da Cruz e Joceli Rocha Lima 

(DELL/UESB).  



 

 

Parceria:  Edições UESB e Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/SMED.  

Obs.: Publicação por meio do Convênio nº 021/2011.  

Situação: recebemos os 400 exemplares da cota da Edições UESB em 

13/09/2011. A Cota da Prefeitura, 400 exemplares, foi entregue em 15/11/2011. 

A das organizadoras,  200 exemplares, também em 15/11/2011. Disponibilizamos 

ao público (inserção nos catálogos online da Edições UESB, ABEU, Livraria 

Cultura, CERLALC e outras parceiras em 30/11/2011).  

 

EDITAL Nº 096/2011 –  PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

EM COEDIÇÃO (PARCERIA) 

 

Após a publicação do Edital  nº 096/2011, cujas inscrições ocorreram no período 

de 03/10 a 05/12/2011, sendo prorrogadas até 23/12/2011, recebemos até a 

presente data (03/01/2012),  um total de DOIS (2) trabalhos inscritos,  conforme 

quadro abaixo.  

 

Quadro 56 - Publicação de Livros Técnico -Científicos em Coedição 

(Parceria)  

TÍTULO 
AUTOR(ES) 

ORGANIZADOR(ES)/SETOR 
Resolução de problemas de eletricidade 

e de magnetismo –  Volume 02 

Jornandes Jesús Correia  

Language and its  cultural  substrate:  

Perspectives for a globalized world  

Diógenes Cândido de Lima/DELL 

 

OBS.: Finalizado o prazo de inscrições do Edital, os projetos de l ivros que 

tiveram as inscrições homologadas serão enviados para pareceristas de outras  

instituições. Esse processo de defin ição de parecerista para cada obra inscrita 

demanda certo tempo, pois é preciso efetuar vários contatos com especialistas 

(membros ad hoc  do Conselho Editorial da Edições UESB, de diversas áreas de 

conhecimento, com disponibil idade para emissão e envio do parecer num prazo 

máximo de sessenta dias .  

 

 

 

 



 

 

EDITAL Nº 106/2010 –  PUBLICAÇÃO DE LIVROS EM COEDIÇÃO 

 

Projeto de livro selecionado: A cidade poli(multi)nucleada: a reestruturação do 

espaço urbano em Salvador  

Autor: Prof.  Janio Laurentino de Jesus Santos (DG/U ESB) 

Situação:  

- o texto do livro está em processo de reformulação pelo autor;  

- livro será produzido pela EDUFBA;  

- a UESB repassará R$5.000,00 à UFBA, conforme Convênio ou Contrato a ser  

elaborado pela UFBA.  Já encaminhamos toda a documentação solicitad a por 

aquela Instituição.  

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

Educação a Distância: Relatos e Experiências  

Organizadoras: Maria Silva Santos Barbosa, Léa Fernandes Viana Leal, Priscila 

d’Almeida Ferreira e Débora Valim Sinay Neves  

OBS.: livro autorizado pela PROEX para publicação com o selo da Edições 

UESB e impresso na DIGRAF.  

Situação: lançamento ocorreu no Teatro Glauber Rocha da UESB, em 

18/05/2011, durante o I Simpósio de Educação Superior Virtual da UESB. 

 

CONCURSO DE OBRAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS DA UESB –  PRÊMIO 

PROFESSORA ZÉLIA SALDANHA –  EDITAL Nº 104/2010 

 

RESULTADO APRESENTADO PELAS COMISSÕES JULGADORAS  

Gêneros literários:  

  

POESIA –  não houve trabalho classificado;  

 

FIÇÃO EM PROSA  

 

Romance ou Dramaturgia –  Obra selecionada: "Gennesius - Histriônica Epopeia 

de um Martírio em Flor" (Dramaturgia)  

Autor: Roberto Ives Abreu Schettini  (Jequié -Bahia) 



 

 

Situação: a revisão de linguagem foi efetuada pela revisora Heurisgleides Sousa 

Teixeira.  A diagramação foi efetuada pela diagramadora Ana Cristina. A prova 

impressa foi  encaminhada ao autor em meados de dezembro de 2011 para a 

revisão final .  

 

Literatura infantil  e infantojuvenil –  não houve trabalho classificado;  

 

Contos –  Obra selecionada: "Só há lágrimas onde não há lenços possíveis". O 

título foi alterado para Liso Absoluto 

Autor: Braulino Pereira de Santana (Jequié -Bahia) 

Situação: a revisão de linguagem foi efetuada pela estagiária do curso de Letras 

Jaqueline Lima. A diagramação foi efetuada pela diagramadora Ana Cristina.  O 

livro está em processo de impressão na EG BA. 

 

LIVRO PUBLICADO EM 2011, SELECIONADO PELO EDITAL Nº 081/2009 –  

10º CONCURSO PÚBLICO DE OBRAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS (PRÊMIO 

PROFESSORA ZÉLIA SALDANHA) 

 

A blusa estampada (l iteratura infantojuvenil)  

Autor: Prof.  Valmir Henrique de Araújo (DCE -UESB)  

Situação: Recebido da Empresa Gráfica da Bahia em 22/07/2011. O lançamento 

oficial ocorreu no dia 1º/12/2011, na Academia de Letras localizada no Centro 

de Cultura Camillo de Jesus Lima.  

 

12º CONCURSO DE OBRAS ARTÍSTICO-LITERÁRIAS DA UESB –  PRÊMIO 

PROFESSORA ZÉLIA SALDANHA –  EDITAL Nº 095/2011 

 

Após a publicação do Edital  nº 095/2011, cujas inscrições ocorreram no período 

de 03/10 a 05/12/2011, sendo prorrogadas até 23/12/2011, recebemos até a 

presente data (03/01/2012),  um total  de trinta e um (31) trabalhos inscritos, nos 

seguintes gêneros li terários:  

- Literatura infantil  e infantojuvenil: 6;  

- Contos: 3;  

- Romance: 5;  

- Dramaturgia:  2;  

- Poesia:  15.  



 

 

 

Como as inscrições se estenderam até o últ imo dia útil  de 2011, antes do 

recesso, os trabalhos ainda serão entregues às Comissões Julgadoras.  

 

EDITAL APOIO REGULAR A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E 

TECNOLÓGICAS DA FAPESB 

 

LIVROS PUBLICADOS EM 2011, SELECIONADOS PELO EDITAL Nº 

002/2010 

 

Linguagem: currículo e formação docente  

Autora: Professora Ester Maria de Figueiredo Souza (DELL)  

OBS.: recebemos os 50 exemplares da cota da Edições UESB no dia 20/12/2011.  

O lançamento ocorreu no dia 22/12/2011, na Livraria Nobel da Av. Otávio 

Santos, em Vitória da Conquista.  

 

LIVROS EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO (EDITAL FAPESB Nº 002/2010) 

 

Homens de caminho: trânsitos culturais, comércio e cores nos sertões da 

América portuguesa. Século XVIII  

Autora: Professora Isnara Pereira Ivo (DH)  

Situação: todo o processo para a publicação do livro: revisão de linguagem, 

normalização técnica e diagramação foram efetuados.  O livro foi  encaminhado 

para impressão na Empresa Gráfica da Bahia em 28/12/2011.  

 

EDITAL nº 003/2011 - APOIO REGULAR A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E 

TECNOLÓGICAS DA FAPESB 

 

Processo de recebimento dos trabalhos inscritos (total de doz e): definição e 

envio aos pareceristas,  elaboração de orçamento e envio do parecer aos autores 

e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  

 

Trabalhos selecionados para publicação com o Selo da Edições UESB, com 

financiamento da FAPESB, no ano de 2012 

 



 

 

Quadro 57 - Apoio Regular a Publicações Científicas e Tecnológicas da 

Fapesb  

Título Autor(a)  

Medidas e cortes na carcaça ovina  Cristiane Leal dos Santos-

Cruz et al.  (DTRA) 

Poder polít ico local  e vida cotidiana na Bahia 

Colonial  (A Câmara Municipal da Cidade de 

Salvador no Século XVIII)  

Avanete Pereira Sousa (DH)  

Espaço Geográfico e Geografia do Estado em 

Friedrich Ratzel  

João Phelipe Santiago 

 

OBS.:  todos os outros projetos de livros selecionados encontram -se com os 

autores ou organizadores para procederem a atualização de dados,  revisão de 

linguagem e aplicação das sugestões dos pareceristas.  

 

PERIÓDICOS PUBLICADOS EM 2011  

 

PERIODICIDADE: SEMESTRAL 

 

Floema. Caderno de Teoria e História Literária, ano 5, nº 5. Dossiê: Estudos 

Medievais  

Situação: Publicado/disponibil izado ao público em 13/09/2011  

 

Floema. Caderno de Teoria e História Literária,  ano 6,  nº 6.  Dossiê: Literatura 

e Viagem 

Situação: Publicado/disponibil izado ao público em 16/08/2011  

 

Floema. Caderno de Teoria e História  Literária,  ano 6, nº 7. Dossiê: Camões  

Situação: Publicado/disponibil izado ao público em 16/08/2011  

 

Floema. Caderno de Teoria e História Literária,  ano 7, nº 8.  Dossiê: Teoria da 

Literatura e Juízo de Valor Estético  

Situação: Publicado/disponibil izado ao  público em 10/10/2011 

 



 

 

Práxis Educacional, v. 6, n. 8. Dossiê Temático: Práticas de Leitura e Escrita  

Situação: Publicado/disponibil izado ao público em janeiro de 2011  

 

Práxis Educacional, v. 6, n. 9. Dossiê Temático: Escola Pública  

Situação: Publicado/disponibil izado ao público em 18/03/2011  

 

Fólio –  Revista de Letras, v.  2,  n.  1 (2010).  Dossiê: A inovação: na literatura, 

na língua e na aprendizagem 

OBS.: Número especial impresso. Edição publicada/disponibilizada ao público 

em agosto de 2011.  

 

Estudos da Língua(gem)  

 

OBS.: foram produzidas e disponibilizadas ao público em 14/06/2011, as 

seguintes edições da revista:  

v. 8, n. 1 –  junho de 2010 (Estudos diacrônicos e sincrônicos da língua 

Portuguesa);  

v. 8,  n.  2 –  dezembro de 2010 (Estudos em sintaxe Gerati va).  

  

EM PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 

 

Práxis Educacional,  v.  7,  n.  10, jan./jun. 2011. Dossiê Temático: Formação 

docente 

Obs.: edição produzida em 2011. Encontra -se pronta na Empresa Gráfica da 

Bahia desde 25/11/2011, para retirada pela UESB. Já fizemos solici tações à 

Subgerência de Transportes,  mas, segundo informações do setor, ainda não 

houve viagem para Salvador nesse período.  

 

Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, n. 9/10  

Obs.: edição produzida em 2011. Encontra -se pronta na Empresa Gráfica da 

Bahia desde 19/12/2011, para retirada pela UESB. Já fizemos solicitações à 

Subgerência de Transportes,  mas, segundo informações do setor, ainda não 

houve viagem para Salvador nesse período.  

 

 



 

 

Politéia: História e Sociedade, v.  9,  n.  1 e v. 10, n. 1  

Situação: edições produzidas pela Edições UESB em 2011. As provas impressas 

foram entregues à diretoria executiva da revista em meados de dezembro para a 

revisão e conferência final.   

 

Floema. Caderno de Teoria e História Literária,  nº 9  

Situação: em processo de revisão p elos editores responsáveis  

APRENDER –  Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, n.  13  

Obs.: processo de normalização técnica e adequação dos textos ao padrão 

gráfico foi  finalizado pela Editora. Arquivos estão com os editores responsáveis 

desde junho de 2010, para a revisão final.  

 

TOTAL DE TÍTULOS PUBLICADOS EM 2011 (LIVROS, PERIÓDICOS E 

TEXTOS DIDÁTICOS PRODUZIDOS PELA EDIÇÕES UESB):  

 

- Textos didáticos --------------------------------------  6 

- Livros (literários e técnico -científicos) --------- 12 

- Periódicos ----------------------------------------------  9 

TOTAL ---------------------------------------------------- 27 

 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

 

ANAIS DE EVENTOS  

 

ISSN  2236-112X para a publicação intitulada: "Anais do I Simpósio de  

Educação Superior Vir tual". Coordenação: UAB/UESB.  

 

ISSN 2236-8094 para a publicação online intitulada: “Politéia: História e 

Sociedade".   

 

ISSN 2237-0935 para a publicação intitulada: “Anais da. ..  Semana de  

Engenharia Florestal  da Bahia".   

 

ISSN 2237-1877 para “Anais do...  Encontro sobre Violência Intrafamiliar” 

(publicação online). Coordenação: Departamento de Saúde –  Campus de Jequié  

Laboratório de Saúde Coletiva.  



 

 

 “Anais. ..  Semana Baiana de Fisioterapia”.  

 

ISSN 2237-7891 para Saberes em Perspectiva. Periódico eletrônico publicado 

quadrimestralmente pela Área de Filosofia e Ciências Humanas ( AFCH), do 

Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL), da Universidade Estadual  

do Sudoeste da Bahia (UESB). 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Catalogação de publicações da Edições UESB  no Centr o Regional para el  

Fomento del Libro em América Latina y el Caribe (CERLALC), com a inserção 

de vários títulos publicados pela Edições UESB no Catálogo de La Producción 

Editorial Universitária (RILV). Disponível em: 

http://www.cerlalc.org/rilv_u/busqueda.php 

 

Montagem de Processo Licitatório para venda de livros para o Arquivo Público 

do Estado da Bahia/Fundação Pedro Calmon  

Providencias: envio de certidões negativas, emissão de notas fiscais avulsas na 

Inspetoria Fazendária de Vitória da Conquista e outras  providências necessárias.  

 

Montagem de Processo para cadastramento da UESB junto à Secretaria da 

Receita Federal com o objetivo de emitir notas fiscais eletrônicas (NFe), 

providência de suma importância para alavancar as vendas de publicações da 

Edições UESB. A solicitação foi  encaminhada à Gerência Financeira da UESB 

em 13/09/2011.  

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

EXPOCONQUISTA/2011 

Local:  Parque de Exposições Teopompo de Almeida  

Período: 25/03 a 03/04/2011  

Atividades: exposição e comercialização das publicações  da Editora no stand da 

UESB.  

 

 



 

 

XXIV REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS 

UNIVERSITÁRIAS (ABEU) 

Período: de 24 a 27 de maio de 2011  

Local:  Maceió-AL 

Atividades: a Edições UESB foi representada pelo senhor Jacinto Braz David 

Filho, na época d iretor da Editora.   

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

Período: de 16 a 19 de maio de 2011  

Local:  Universidade Federal  do Espíri to Santo  

Organização: Editora da UFES  

Atividades: envio de publicações da Edições UESB para exposição,  

comercialização e divulgação no evento, por meio de consignação.  

 

XV FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO 

Período: 02 a 11 de setembro de 2011  

Local:  Campus da universidade do Estado do Pará (UEPA)  

Atividades: envio de publicações da Edições UESB para exposição,  

comercialização e divulgação no evento, por meio de consignação.  

 

VIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE PERNAMBUCO  

Período: de 23 de setembro a 02 de outubro de 2011  

Local:  Centro de Convenções de Pernambuco  

Atividades: envio de publicações da Edições UESB para exposi ção,  

comercialização e divulgação no evento, por meio de consignação.  

 

V BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE ALAGOAS  

Período: de 21 a 30 de outubro de 2011  

Local:  Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso - Maceió -  AL 

Organização: UFAL e a Editora da Univ ersidade Federal de Alagoas (EDUFAL)  

Atividades: envio de publicações da Edições UESB para exposição,  

comercialização e divulgação no evento, por meio de consignação com a 

EDUFAL Os livros foram expostos e comercializados no stand da EDUFAL.  

 

 

 



 

 

X BIENAL DO LIVRO DA BAHIA 

Período: de 28 de outubro a 06 de novembro de 2011  

Local:  Centro de Convenções da Bahia –  Salvador 

Atividades: envio de publicações da Edições UESB para exposição,  

comercialização e divulgação no evento, por meio de consignação com a 

EDUFBA. Os livros foram expostos e comercializados no stand da EDUFBA.  

 

IV Conferência Estadual de Cultura –  IV CEC-BA 

Período: 28/11/2011 

Local:  Casa Régis Pacheco em Vitória da Conquista  

Atividades: exposição de publicações da Edições UESB para comercialização e  

divulgação no evento, com acompanhamento de estagiária da Livraria da UESB.    

 

VENDAS/DISTRIBUIÇÃO 

 

- Processo de vendas das publicações da Edições UESB, com o atendimento de 

vários  pedidos realizados durante o ano via e -mail: contatos/negociação via e -

mail  ou telefone com os compradores,  embalagem, endereçamento e envio pelo 

Correio via Protocolo Geral  da UESB.  

 

- Distribuição das publicações da Edições UESB, por meio de intercâmbios com 

várias entidades do país (bibliotecas,  periódicos,  escolas,  univers idades).  

 

- Administração, efetivação e manutenção das consignações efetuadas pela 

Edições UESB, para vendas de nossas publicações.  

 

RELAÇÃO DE PARCEIROS 

 

EFETIVAÇÃO DE NOVOS PARCEIROS/DISTRIBUIDORES EM 2011  

 

Books Online Distribuidora Ltda.  

Av. Thomas Edison, 296 –  Barra Funda 

São Paulo-SP 

CEP 01140-000 

 



 

 

Cia.  dos Livros Comércio e Distribuição de Livros  

Rua Néa, 79 –  Vila Ré - São Paulo-SP 

 

Universidade Federal do Espírito Santo / Editora da UFES  

Av. Fernando Ferrari , 514 - Campus de Goiabeira  

29075-910 –  Vitória / ES  

 

Editora Universitária da UFPE (EDUFPE)  

Editora Universitária da UFPE 

Rua Acadêmico Hélio Ramos, 20 –  Várzea. Recife –  PE  

 

Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda.  

Rua Conselheiro Ramalho, 678, térreo  

CEP: 01325-001 - São Paulo 

 

Livraria Ponto D’Livros  

 Av. Rio Branco, 61, Campo do América,  CEP 45203 -011 - Jequié-Bahia 

 

Universidade do Estado do Pará (UEPA)  

Rua do Una, 156, Bairro Telégrafo, Belém/PA, CEP 66.113 -200 

 

PÚBLICO BENEFICIADO 

 

 A Edições UESB alcança e beneficia o público loc al, estadual,  nacional e 

internacional, disponibilizando suas publicações por meio do Catálogo on-line ,  

pelo si te:  www.uesb.br/editora. Além das vendas nas livrarias própria da 

Insti tuição, mantemos relações de intercâmbio com diversas instituições do 

País,  por meio de permutas dos periódicos publicados pela Editora e também 

pelas vendas via Internet,  via consignações com livrarias do Estado da Bahia e 

de outros estados.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 58 –  Distribuição/vendas das publicações da Edições UESB em 2011  

Período: 04/01 a 09/12/2011 

Títulos  
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS    

A avaliação profissional e o processo 

educacional brasileiro  08 19 02 

A economia antiga: história e 

historiografia  ---  193 ---  

A era genômica e a compreensão do 

patossistema xylella -citros ---  153 05 

A Formação do Pedagogo em Tempos 

Neoliberais  01 05 ---  

América Latina: transnacionalização e 

lutas sociais...  41 08 27 

A organização das feministas negras 

no Brasil  18 200 26 

Análise de Crescimento de Plantas  18 09 04 

Avaliação e Financiamento de 

Políticas Públicas em Educação  08 04 05 

Aprendizagem de língua inglesa:  

histórias refletidas  06 05 06 

Arborização de Cafezais no Brasil  15 08 01 

Da Cidade ao Mundo 08 30 113 

Discurso ambiental e planejamento 

territorial  na região sudoeste da 

Bahia: limites e possibilidades  03 195 ---  

Domicílios sem Moradores –  

Moradores sem Domicílios  ---  06 06 

Em cartaz: razão e emoção na sala de 

aula 14 05 24 

Em torno da língua(gem): questões e 

análises  14 10 04 



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

Ética e Existência em Kierkergaard e 

Lévinas 02 08 25 

Extração em ponto nuvem: princípios 

e aplicações em química analítica  10 05 ---  

Ficções do Feminino  ---  186 ---  

Filosofia, Cinema & Educação  09 24 34 

Foreign-language learning and 

teaching: from theory to practice  07 07 ---  

Gênero Lingüístico: Semântica e 

Função 05 08 03 

Interação Social  reciprocidade e 

profetismo no mundo antigo  19 06 08 

Intervenção pedagógica do professor 

em ambientes.. .  08 50 26 

Introdução ao Haskell  16 02 04 

Leituras sobre a relação estado-

capital-trabalho...  02 47 21 

Linguagem e ensino: Elementos para 

reflexão nas aulas de língua inglesa e 

língua portuguesa  07 09 21 

Luzes do saber aos sertões: memória e 

rep. da Escola Normal de Vitória da 

Conquista  08 08 ---  

Manual  para Elaboração e 

Normalização de Dissertação e Tese  16 05 ---  

Manual prático de análises de 

alimentos. ..  ---  07 12 

Memória,  espaço asilar e 

representações  04 06 12 

Mídia e rede de memória  19 13 09 

Mulheres Empreendedoras  32 14 110 

Nhandewa Aywu. Fonologia do ---  11 13 



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

Nhandewa-Guarani  

Novas configurações do espaço 

agrário nordestino  07 52 30 

O Anjo da Morte contra o Santo 

Lenho: poder,  vingança e cotidiano no 

Sertão da Bahia  10 07 102 

O mesmo e o diverso: olhares sobre 

cultura,  memória e desenvolv imento 01 13 15 

O Preço do Silêncio:  mulheres ricas 

também sofrem violência  08 15 19 

O Urbano em Construção. Vitória da 

Conquista: um retrato de duas décadas  26 06 01 

Planejamento em Saúde  ---  185 ---  

Pequeno Prontuário de Física e 

Matemática 01 02 04 

Poder-Saber-Ética nos Discursos do 

Cuidado de Si e da Sexualidade  05 10 05 

Problemas resolvidos e comentados de 

eletrostática  05 38 03 

Qualificação e Trabalho Bancário no 

Contexto da Reestruturação Produtiva  07 09 01 

Questões de linguagem: gramática, 

texto e discurso. Ensaios  18 10 ---  

Resolução de problemas de 

eletricidade e de magnetismo, v.  1  17 02 10 

Saúde Bucal no Programa Saúde da 

Família: Sujeitos, Saberes e Práticas  01 01 01 

Seeds of academic writing: student’s 

production ---  642 ---  

Sociedade e natureza: A produção do 

espaço urbano em bacias hidrográficas  03 192 07 

Temas emergentes em educação 29 12 ---  



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

científica, v.  1  

Trabalho, educação e sindicalismo no 

Brasil:  Anos 90 17 08 08 

Trabalho Informal: Da Funcionalidade 

à Subsunção ao Capital  04 17 02 

UMBUZEIRO (Spondias tuberosa Arr. 

Câm.) 13 08 20 

Um estudo da ordem privada: 

introdução ao pensamento político de 

Nestor Duarte  ---  28 04 

Universidade pública e 

desenvolvimento local: uma 

abordagem a partir  dos gastos da...  09 07 ---  

LIVROS LITERÁRIOS    

A blusa estampada ---  210 300 

A invenção do artista  16 11 120 

A súplica do pingo d'água  ---  11 36 

Águia sideral , vinha de bruma: a 

idade dos deuses, do diabo e da terra  04 10 ---  

Contos Cardiais  03 38 ---  

De manhã, à luz do sol  01 11 04 

Em torno de um silêncio 

compreendido 11 06 ---  

Enquanto as folhas são espalhadas 

pelo vento 17 09 ---  

Flauta e Delírio  01 09 150 

Formigatinhas:  uma história do reino 

do buraco vermelho  03 11 153 

Histórias de um Lugarejo  12 10 ---  

Malungos e Vapores & Outros Poemas 03 03 ---  

Maria, a Melete  40 09 ---  

Miudinho e o Caçador de Borboletas  03 10 153 



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

Modernidade & outros poemas  24 10 ---  

O Tocotó de Mulifange  08 05 ---  

O últ imo baile  06 10 150 

Ponte do Cristal  16 05 ---  

Reclusas Noites de Inverno  14 10 02 

Tarde de agosto  08 08 ---  

Um olhar para trás  11 10 ---  

Vizinhos e outras crônicas  03 06 52 

PERIÓDICOS    

APRENDER –  Caderno de Filosofia e 

Psicologia da Educação, n.  1  ---  06 ---  

APRENDER –  Caderno de Filosofia e 

Psicologia da Educação, n.  2  07 03 ---  

APRENDER –  Caderno de Filosofia e 

Psicologia da Educação, n.  3  11 03 ---  

APRENDER –  Caderno de Filosofia e 

Psicologia da Educação, n.  4  23 03 ---  

APRENDER –  Caderno de Filosofia e 

Psicologia da Educação, n.  5  18 05 ---  

APRENDER –  n.  6 –  Dossiê:  Razão e 

Crítica da Razão: aspectos 

pedagógicos  16 06 ---  

APRENDER –  n.  7.  Dossiê:  

Linguagem e Educação: Língua, 

Discurso e Enunciação  21 11 ---  

APRENDER –  n.  8 27 05 ---  

APRENDER –  n.  9.  Número Especial: 

Dificuldades de Aprendizagem 15 01 ---  

APRENDER –  n.  10. Número 

Especial: Heidegger e a Educação  01 03 03 

APRENDER –  n.  11. Número 

Especial: Winnicott e a Educação  01 07 03 



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

APRENDER –  n.  12. Número 

Especial: Pedagogia na Educação 

Superior  01 09 03 

Cadernos de Ciências Sociais 

Aplicadas,  n.  3  05 24 --- 

Cadernos de Ciências Sociais 

Aplicadas,  n.  4  13 21 ---  

Cadernos de Ciências Sociais 

Aplicadas,  n.  5/6  13 15 ---  

Cadernos de Ciências Sociais 

Aplicadas,  n.  7  ---  106 ---  

Cadernos de Ciências Sociais 

Aplicadas,  n.  8  01 121 ---  

Estudos da Língua(gem),  n. 3 –  

Questões de Fonética e Fonologia  12 02 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  4,  n.  2 –  

Pesquisas em Línguas Indígenas  07 21 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  5,  n.  1 –  

Representações do Feminino  12 23 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  5,  n.  2  ---  07 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  6,  n.  1 –  

Imagens de Discursos  ---  09 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  6,  n.  2 –  

Estudos em Neurolinguística  ---  05 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  7,  n.  1 –  

Imagens e memória  ---  06 ---  

Estudos da Língua(gem), v.  7,  n.  2 –  

Estudos em Aquisição de L1 e L2  ---  06 ---  

Floema. Caderno de Teoria e História 

Literária, n. 1  01 03 ---  

Floema. Caderno de Teoria e História 

Literária, n. 2  02 03 ---  



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

Floema.nº 3 –  Dossiê: Guimarães 

Rosa 06 03 ---  

Floema.nº 4 –  Dossiê: Sá de Miranda  01 03 --- 

Floema.nº 5 –  Dossiê: Estudos 

Medievais  03 117 ---  

Floema.nº 6 –  Dossiê: Literatura e 

Viagem 02 123 ---  

Floema.nº 7 –  Dossiê: Camões  03 129 ---  

Floema.nº 8–  Dossiê:  Teoria da 

literatura e juízo de valor estético  01 99 ---  

Memória Conquistense,  v. 8 n. 9 06 01 ---  

POLITEIA: História e Sociedade –  v.  

1 42 05 ---  

POLITEIA: História e Sociedade –  v.  

6 18 05 ---  

POLITEIA: História e Sociedade –  v.  

8 02 10 ---  

Práxis Educacional, nº 1  13 13 ---  

Práxis Educacional, nº 2  22 14 ---  

Práxis Educacional, nº 3 25 13 ---  

Práxis Educacional, v. 4,  n.  4  22 13 ---  

Práxis Educacional, v. 4,  n.  5  18 25 ---  

Práxis Educacional, v. 5,  n.  6  18 15 ---  

Práxis Educacional, v. 5,  n.  7  01 30 03 

Práxis Educacional, v. 6,  n.  8  02 137 03 

Práxis Educacional, v. 6,  n.  9  01 221 03 

TEXTOS DIDÁTICOS    

Abate de animais de açougue e 

tipificação de carcaças  ---  ---  ---  

Estudos do Discurso: diálogos entre 

Nietzsche e Focault  09 01 ---  

História Literária e o Problema da 05 05 ---  



 

 

Títulos 
Vendas 

à vista 

Doações ou 

Permutas 

Vendas em 

Consignação 

Literatura Contemporânea  

Materialismo e empir iocriticismo: o 

materialismo dialético e sua 

contribuição para o desenvolvimento 

da ciência moderna  70 06 ---  

Método de Crítica Global  37 ---  ---  

Método de Crítica Global II  40 ---  ---  

Metodologia do conhecimento 

científico e a iniciação...  04 ---  ---  

Notas de aula da disciplina 

Matemática Financeira  38 ---  ---  

Notas de aula do Laboratório de 

Matemática 09 ---  ---  

O texto e sua estrutura (aspectos 

superestruturais.. .)  117 09 ---  

O texto e sua estrutura. Caderno de 

apontamento nº 3/4  05 04 ---  

Requerimentos térmicos ambientais 

dos suínos  ---  ---  ---  

Sobrevivência e dominação do 

Macaco ao Alemão...  ---  ---  ---  

Teoria de Texto  170 07 ---  

TOTAL 1.620 4.394 1.891 

Fonte:  Ed içõ es  UESB/Livrar i a  d a  UESB.  

 

- Total de títulos distribuídos em 2010: 8.027  

- Total de títulos distribuídos em 2011: 7.905  

 

Recursos Financeiros  

 Os recursos financeiros da Editora são provenientes da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. O montante arrecadado com a comercialização 

das publicações é repassado à UESB. A comercia lização/distribuição das 

publicações da Editora é feita das seguintes formas:  



 

 

 1- nas Livrarias da Edições UESB, localizadas nos campi de Vitória da 

Conquista e Itapetinga. As vendas são feitas apenas em espécie,  sem emissão de 

nota fiscal.  Quando é exigido, efetuamos a emissão de nota fiscal  avulsa na 

Secretaria da Fazendo do Estado da Bahia, localizada no centro da cidade, no 

SAC. Não podemos vender com cartão de crédito.  Essa limitação prejudica e 

limita bastante as vendas. O montante arrecadado é deposi tado na conta da 

UESB: 

 

Favorecida: UESB  

Banco do Brasil  –  Agência: 3832-6  

Conta corrente:  991.254-1  

 

 2- via Internet,  no Catálogo online:  www.uesb.br/editora. O comprador 

precisa efetuar depósito ou transferência na conta corrente acima informada e 

nos enviar por fax ou e-mail o comprovante, para posterior despacho;  

 3- por meio de consignações, mantidas com algumas livrarias e 

distribuidoras do país.  

  

OBS.: A comercialização das publicações das editoras universitárias de outros 

estados,  principalmente as federais, é feita por uma fundação, de caráter  

privado, o que possibilita agilidade e autonomia no processo de vendas e 

distribuição.  

 Recursos obtidos em 2011 (até 23/12),  com a comercialização das 

publicações da Edições UESB:  

 

Quadro 59 - Recursos obtidos 

ANO VENDAS R$ 

2010 15.223,80 

2011 25.050,88 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 26 –  Comparativo de vendas da Edições UESB -2010-2011 
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Fonte:  Ed içõ es  UESB/Livrar i a  d a  UESB  

 

OBSERVAÇÕES: 

- Crescimento das vendas em 2011 em relação ao ano d e 2010: houve um 

crescimento de 64,55%;  

- Desse total de vendas, um montante de R$ 15.480,00 refere -se a vendas para a 

Fundação Pedro Calmon-Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia.  Todo o 

processo de venda foi executado no ano de 2011, porém, por que stões 

burocráticas e administrativas da UESB, SAEB e Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia,  o pagamento somente será creditado pela Fundação Pedro 

Calmon na conta corrente da UESB no ano de 2012. A entrega dos livros 

adquiridos foi feita pela UESB em 14 /09/2001.  

 



 

 

5. BIBLIOTECA 

 

 O Sistema de Bibliotecas da UESB –  SBU/UESB, composto pelas 

Bibliotecas dos Campi de Vitória da Conquista (Biblioteca Prof. Antonio de 

Moura Pereira - BC), de Jequié  (Biblioteca Jorge Amado - BJA) e de Itapetinga 

(Biblioteca Regina Célia Ferreira Silva - BIRCEFS), tem seu início em 1999 e 

vem se fortalecendo com o objetivo de contribuir com a formação de nossos 

usuários.   

 Em 2000 as Bibliotecas foram informatizadas pelo sistema de 

gerenciamento de Bibliotecas o ARCHESLIB, e em fevereiro de 2008 houve a 

troca do sistema de gerenciamento, onde os dados foram migrados para o 

SISTEMA PERGAMUM.  Esse novo sistema WEBSITE, desenvolvido pela 

equipe de Bibliotecários e Analistas de Sistemas da  Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUC-PR) permitiu infinitas possibilidades de acessar dados,  

imprimir relatórios,  buscar e compartilhar informações e também ficar  

conectado com as diversas universidades e demais instituições do país que 

utilizam o PERGAMUM como sistema automatizado para g estão de suas 

Bibliotecas.  

 As Bibliotecas possuem um acervo de 222.300 itens, formado por 

material  bibliográfico (livros, periódicos, folhetos, relatórios, catálogos,  

publicações oficiais, trabalhos  de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação, entre outros),  hemeroteca e material  audiovisual (fitas VHS, CDs, 

DVDs, mapas,  globos entre outros materiais) e p ara organização do nosso 

acervo, que é de livre acesso ao público, usamos a  Classificação Decimal de 

Dewey (assunto) e a tabela PHA (notação autor /t ítulo).    

 

5.1 Política de Aquisição do Desenvolvimento do Acervo em 2011  

 A atualização e expansão do acervo compreendem todo o processo de 

formação e desenvolvimento do acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas 

Universitárias da SBU/UESB, para da r suporte às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão.  

 A polít ica de atualização e expansão do acervo segue as indicações de 

aquisição de bibliografia do corpo docente, com base nas referências 

bibliográficas indicadas no Projeto Pedagógico dos Cursos e  também pelos 

discentes e funcionários.  Anualmente,  são programados investimentos nas 



 

 

Bibliotecas,  levando-se em consideração o percentual de 3 a 5% da verba anual 

da universidade, procurando atender as necessidades decorrentes dos cursos 

existentes e dos cursos em fase de implantação, bem como à crescente demanda 

dos usuários veteranos, novos e potenciais.  

 O processo de aquisição de acervo é feito considerando a solicitação dos 

docentes, discentes e funcionários por meio de requerimento encaminhado à 

Biblioteca via site da UESB www.uesb.br,  através do acesso ao portal  

PERGAMUM, que permite aos professores,  funcionários e alunos cadastrados 

solicitar acervo, bastando apenas acessar a internet.  

 As solicitações são analisadas pelas diretorias das Bibliotec as, 

considerando a relevância e quantidade de exemplares, posteriormente, são 

encaminhas à Gerência Administrativa (GAD) para efetivação da compra, 

cumprindo os prazos estipulados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia,  

para que sejam feitas os contatos com as editoras, distribuidoras e as cotações 

de preços.  

 No primeiro semestre do ano de 2011 foram incorporados ao acervo 

1.765 títulos, 5.962 exemplares de livros, sendo aguardada para o próximo 

semestre a chegada de cerca de 11.000 exemplares adquiri dos via compra, que 

passa a ser semestral  a partir de 2011.  

  

5.2 Biblioteca Professor Antônio de Moura de Vitória da Conquista (BC)  

 A Biblioteca da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ,  campus de 

Vitória de Conquista,  foi criada em 01 de março de 1 972 e iniciou suas 

atividades em 14 de julho do  mesmo ano, na Faculdade de Formação de 

Professores (hoje Escola Anísio Teixeira).  Em 02/09/1999, a Biblioteca do 

Campus de Vitória da Conquista recebeu seu novo prédio e passou a se chamar 

Biblioteca Prof.  Antônio de Moura Pereira. A justa homenagem ao professor 

Moura, como era conhecido, se deve ao fato desse renomado professor do 

Departamento de Estudos Linguísticos e Literários  –  DELL, da UESB, ser muito 

respeitado pela sua capacidade intelectual, pela sua simplicidade e 

comprometimento pelas causas  educacionais de Vitória da Conquista.   

 A Biblioteca é um setor diretamente subordinado a PROGRAD (Pró -

Reitoria de Graduação) e tem como finalidade reunir,  organizar e disseminar as 

informações;  oferecer  suporte aos processos de ensino-aprendizagem e colaborar  

em prol do desenvolvimento  intelectual  de alunos,  professores e demais 



 

 

servidores da instituição.  

 Seu acervo geral  é formado por material bibliográfico (livros, 

periódicos,  folhetos, relatórios,  catálogos,  publicações oficiais e trabalhos 

científicos da instituição) e material  audiovisual (fitas VHS, CDs, DVDs e 

mapas). Esse patrimônio público tem a sua segurança  feita com a presença de 

câmeras de circuito interno e portão magnetizado antifurto.  Para organi zação 

desse acervo, que é de l ivre acesso ao público, é usada a Classificação  Decimal 

de Dewey (CDD) e a tabela PHA.  

 Atualmente, o processo de aquisição de livros é feito considerando a 

solicitação feita pelos docentes por meio de requerimento encaminhad o à 

Biblioteca pelo site da UESB.  

 

5.3 Serviços Disponibilizados pela Biblioteca Professor Antônio de Moura 

Pereira (BC), campus de Vitória da Conquista  

 • Acesso ao Pergamum –  Sistema Web das Bibliotecas da Rede UESB - sistema 

automatizado desenvolvido por equipe de Bibliotecários e Analistas de Sistemas 

da PUC-PR. Disponível para acesso nas Bibliotecas da Rede UESB e também, 

via Web através do site www.uesb.br. Ao clicar no Link do Sistema de 

Bibliotecas, o usuário pode consultar o acervo por autor /  tít ulo / assunto / 

termo livre, fazer reservas e renovações;   

•  Aquisição e Tratamento da informação;  

•  Empréstimo Domiciliar;  

•  Empréstimo entre Bibliotecas do sistema;  

•  Levantamento e pesquisa bibliográfica;  

•  Elaboração de fichas Catalográficas dos trabalhos de conclusão de curso, 

teses,  dissertações e publicações da UESB;  

•  Acesso à pesquisa na Internet;  

•  Acesso e orientação ao uso do Sistema PERGAMUM;   

• DSI (Disseminação seletiva da informação) - através dos e-mails dos usuários 

cadastrados no Sistema PERGAMUM, são divulgados os dados estatísticos,  

referentes à circulação de documentos, usuários em atraso, cadastro de usuário 

vencido, relação de novas aquisições (doação / permuta / compra), entre outros 

serviços de informação e alerta;  

•  Reprografia (serviço terceirizado);  

•  Treinamento do usuário com visitas orientadas;   



 

 

•  Serviço de comutação bibliográfica (COMUT);  

•  Orientação ao uso do Portal de Periódicos da Capes;  

•  Atendimento e Orientação aos portadores de necessidades espec iais quanto ao 

uso de materiais especiais para sua formação (educação inclusiva);  

• Inclusão dos trabalhos científicos da universidade  (teses e dissertações) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT;  

•  Intercâmbio de publicações pe riódicas com outras Bibliotecas;  

• Inventário do Acervo da Biblioteca –  realização bianual do inventário físico 

de:  livros, periódicos, fitas de vídeo, CD -ROM, teses e materiais de referência.    

 

5.4 Biblioteca Jorge Amado de Jequié (BJA)  

 A Biblioteca do Campus de Jequié inaugurada em Abril de 1977 quando 

abrangia as áreas de Ciências e Letras em Licenciatura Curtas, da Faculdade de 

formação de Professores de Jequié.  Em 1982 a faculdade de Enfermagem foi 

implantada absorvendo os  serviços prestados pela Biblioteca,  embora o seu 

acervo fossem especializado e tombado em separado.  

 Em 25 de outubro de 1983, conforme portaria 044/83, da 

Superintendência da  Autarquia Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), a Biblioteca do Campus de  Jequié, foi  integrada a Biblioteca Central  

em Vitória da Conquista passando a denominar -se Biblioteca Setorial de Jequié.  

A área física foi reduzida para 124.60m², objetivando dar espaço ás salas de 

aula, em decorrência da implantação dos cursos de Enfermagem e  licenciatura 

Plena em Ciências.  

 Quando o patrimônio das Faculdades de Formação foi  incorporado á 

UESB, o acervo da Biblioteca foi unificado passando a ser Biblioteca Setorial 

do Campus de Jequié. Depois  da homenagem feita pela Universidade ao ilustre 

escri tor Jorge Amado, culminando com a sua visita,  passa a denominar-se 

Biblioteca Setorial  Jorge Amado.  

 Em fevereiro de 2003, a Biblioteca passou para suas novas instalações 

(2.101,94m² de área construída), onde estão implantados novos serviços e 

atividades.  A Biblioteca possui um acervo geral formado por material  

convencional (livros, periódicos,  folhetos e teses); material  não convencional 

(relatórios,  catálogos, publicações oficiais). A segurança foi  intensificada com a 

instalação do portal magnético antifurto Id S ystems.  

 A coleção de periódicos é formada conforme a disponibilidade 



 

 

financeira,  a partir da escolha dos tí tulos mais relevantes em todas as áreas do 

conhecimento humano indicados pelos Departamentos e Colegiados, elevando 

qualitativamente o acervo no que diz respeito ao desenvolvimento do Estudo, da 

Pesquisa e da Extensão.  

 Em 2000 a Biblioteca foi informatizada pelo sistema ARCHESLIB, e em 

fevereiro de 2008 efetivamos a substituição, onde os dados foram migrados para 

o Sistema PERGAMUM.  

 

5.5 Serviços Disponibilizados pela Biblioteca Jorge Amado (BJA) –  Jequié  

• Empréstimo domiciliar;  

• Levantamento e pesquisa bibliográfica;  

• Acesso à pesquisa na Internet;  

• Sinalização e troca das estantes do acervo de livros e periódicos;  

• Inclusão dos trabalhos científicos da universidade (teses e dissertações) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT;  

• Elaboração de fichas Catalográficas de trabalhos de monografias,  dissertações 

e teses para alunos, professores e funcionários da UESB;  

•  Confecção de carteirinhas para os usuários;  

• Recepção aos calouros na Biblioteca:  Palestra no salão, sobre os e serviços 

que são oferecidos pela a BJA;  

• Visita guiada pelas dependências da Biblioteca, visando dar aos alunos,  o 

conhecimento do acervo e  das atividades oferecida de cada setor da BJA;  

• Treinamento dos calouros no Sistema automatizado Pergamum; visando 

propiciar a autonomia e integração Aluno / Biblioteca;           

• Disseminação seletiva da informação –  DSI:  através dos murais, estatíst i cos 

mensais, referentes à circulação de documentos, usuários, cadastro do acervo, 

relação de novas aquisições (doação / permuta / compra);  

• Serviço de Empréstimo especial entre as Bibliotecas da Rede UESB Vitória da 

Conquista / Itapetinga/ Jequié, desburocratizando e oferecendo maior rapidez no 

processo;  

• Serviço de comutação bibliográfica (COMUT);   

 • Cadastro no Sistema Pergamum das novas aquisições  (compra e doações de 

livros e periódicos,  DVD, CD);  

• Está em andamento o processo de unificação de acervos e troca das etiquetas 

dos l ivros e periódicos;  



 

 

• Intercâmbio contínuo de publicações (periódicos, livros,  multimeios, entre 

outros) com outras Bibliotecas.  

   

5.6 Projetos Implantados e Realizações em 2011   

• Substituição do sistema de Climatiza ção;  

• Instalação de persianas nas janelas visando proteção do acervo;  

• Implantação do setor PBL (Curso de Medicina);  

• Organização do setor de periódicos;  

• Ampliação do terminal de consultas para a instalação de 6 (seis) 

computadores;  

• Substituição das estantes dos livros e periódicos;  

• Setor de Multimeios em fase de implantação.  

 

 

5.7 Biblioteca Regina Celia Ferreira Silva (BIRCEFS) –  Itapetinga 

 A Biblioteca Regina Celia Ferreira Silva (BIRCEFS) do Campus de 

Itapetinga tem por  finalidade reunir,  organizar e difundir a informação 

necessária para o ensino, pesquisa e  extensão nas diversas áreas do 

conhecimento. Fundada em agosto de 1982, funcionando em um salão do 

Ginásio Agro-Industrial, juntamente com a diretoria e a secretaria do curso de 

Zootecnia.  Naquela época, atendia somente ao Curso de Zootecnia,  contando 

com um acervo de 240 livros. Atualmente atende aos cursos de Zootecnia, 

Pedagogia, Engenharia de Alimentos, Química, Engenharia Ambiental, Ciências 

Biológicas,  Especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Esp. em 

Educação Infantil,  Esp. em Cidadania e Direitos Humanos, mestrado em 

Engenharia de Alimentos,  mestrado e doutorado em Zootecnia.   

 Dispõe de mais de 27.000 exemplares de livros e 9.000 de periódicos, 

jornais, além de um acervo de VHS, CD-ROM, DVDs, teses, monografias,  

dissertações, material de referência,  Hemeroteca e bases de dados tais como: 

Biblioteca Digital de Dissertação e Tese (BDTD), Biblioteca Virtual da 

Universidade de São Paulo (BVS-Vet) para acesso aos acervos au tomatizados 

nas áreas de Ciências Agrárias, da Terra e Saúde Humana e Animal. A nova sede 

foi inaugurada em janeiro de 2008, passando a denominar -se Biblioteca Regina 

Celia Ferreira Silva (BIRCEFS), com 2.101,94 m² de área construída, localizada 

no Campus “Juvino Oliveira”,  conta com instalações modernas, excelente infra -



 

 

estrutura e adaptações para a inclusão e acessibilidade.  

 

5.8 Missão do Sistema de Bibliotecas Universitária - Sbu/Uesb  

“Selecionar,  organizar,  disseminar,  incentivar e preservar a inform ação, 

primando pela agilidade e excelência na prestação dos serviços, apoiando assim, 

o ensino, a pesquisa e a extensão para a construção do conhecimento e formação 

do profissional -cidadão”. (Criada em 2005 para a implantação do Sistema de 

Qualidade da Biblioteca - SQBIRCEFS).  

 

5.9 Biblioteca Regina Celia Ferreira Silva (BIRCEFS) –  Itapetinga  

Serviços Disponibil izados  

•  Levantamento Bibliográfico  –  Os usuários podem solicitar,  com antecedência 

de  48 horas,  listas do acervo por autor, tí tulo ou assunt o;  

•  Elaboração de Ficha Catalográfica –  Para os Trabalhos de Conclusão de Curso 

(Graduação e Pós-Graduação), serviço gratuito e especializado que é prestado 

pelos Bibliotecários e entregue no prazo de 48 horas;  

•  Serviço de Orientação para Elaboração de Trabalhos  Acadêmicos  –  Serviço 

agendado e oferecido, exclusivamente com Rogério D’Paula –  Diretoria;    

•  Restauração e Conservação do Acervo –  Aos livros danificados são aplicados 

suportes para prolongar a sua vida útil,  já para os livros novos são a plicados 

suportes para evitar o desgaste e consequentemente a sua restauração;  

•  Gestão do Acervo Através do Sistema Automatizado PERGAUM –  Utilizado 

atualmente pelas maiores e melhores instituições de ensino superior (IES) do 

país, tais como PUC, UFMG, UFRJ, USP, UFBA, FTC, entre outras;    

•  Empréstimo Domiciliar –  Para livros,  duplicatas de periódicos,  de Materiais 

Multimeios (CDs e DVDs),  Esclarecendo:   

• O empréstimo está autorizado para aos alunos, professores e funcionários da 

universidade e somente como consulta para a comunidade externa;  

• O prazo regular de empréstimo é de 10 dias para l ivros didáticos,  15 dias para 

literatura, 03 dias para duplicatas de periódicos (revistas, jornais e 

informativos) e 03 dias para duplicatas de materiais multim eios (CD-ROM e 

DVD), podendo ser renovado por igual período, exceto quando reservado para 

outro usuário;  

• Empréstimo de férias somente em julho, com devolução até no final da 

primeira semana de aula do próximo semestre letivo em agosto. No final do ano 



 

 

não é disponibilizado devido às atividades de inventário, conservação e 

restauração do acervo e também por se tratar de período muito longo, que 

favorece a perda e danos irreparáveis ao acervo;   

• Obras de Referência (Enciclopédias, Dicionários,  Guias,  mon ografias,  

dissertações e teses) que são para consulta dentro da Biblioteca podem ser 

emprestadas para uso em sala de aula ou para xerocópia com devolução no  

mesmo dia/período de solicitação: Manhã/Tarde/Noite;  

• Em caso de perda ou dano, o usuário deverá  restituir à Biblioteca um exemplar 

da mesma obra ou outra de igual interesse se a mesma estiver esgotada;  

• Para o usuário formando, a entrega do diploma fica vinculada à apresentação 

do “nada-consta” fornecido pela Biblioteca à Secretaria de Cursos, ou seja,  não 

receberão o diploma, alunos em débito com a Biblioteca;  

• Os usuários poderão solicitar reservas de obras emprestadas e deverão 

comparecer diariamente à Biblioteca a fim de verificarem se o  material  

solicitado já está disponível, estas publicaç ões ficam reservadas por  24 horas e 

o não comparecimento neste período implicará na transferência para o próximo 

usuário da lista de reserva;  

• A devolução que coincidir com sábados e domingos passa automaticamente 

para a segunda-feira próxima;  

• A Bibl ioteca efetiva renovação de empréstimos também por telefone: 

(77)3261-8682 (Balcão de Atendimento) ou ainda pelo e -mail:  

bsit_uesb@yahoo.com.br.   

•  Empréstimo Especial –  Serviço de malote  entre as Bibliotecas da Rede UESB 

(Biblioteca Central  de Vitória da Conquista,  Biblioteca Jorge Amado de Jequié e 

Biblioteca Regina Celia Ferreira Silva de Itapetinga) -  Prazo médio para o 

empréstimo é de uma a duas semanas;  

•  COMUT –  Acesso ao serviço de comutação bibliográfica em âmbito nacional.  

Funciona através da xerocopia de artigos,  resenhas, capítulo(s) de monografias,  

dissertações e  teses.  O usuário leva a referência do texto para a Biblioteca que 

o localiza através do sistema COMUT na Biblioteca mais próxima que possui a 

publicação e esta faz a reprodução e envia para a nossa Biblioteca via SEDEX; 

serviço cobrado (veja a tabela de preços na Biblioteca);  

•  Marketing e Publicidade –  Operacionaliza contatos e disseminação seletiva  

da informação (DSI),  através de Relação de Novas Aquisições (mensal), Lista de 

Usuários em Atraso (quinzenal), Eventos,  Avisos, Notícias e  outras informações 



 

 

nos murais internos e externos da Biblioteca,  e -mail , Site da  UESB, entre 

outros canais de publicidade. “É a Biblioteca divulgando os seus serviços e 

otimizando novos serviços aos usuários;  

•  Permuta de Publicações –  A Biblioteca otimiza o serviço de intercâmbio de 

publicações com mais de 80 instituições, tais como: Bibliotecas, Instituto de 

Educação Superior,  Escolas Técnicas,  ONGs, Instituições governamentais,  entre 

outras, objetivando a expansão permanente do acervo, com publicações de 

qualidade e que abordam temas específicos dos cursos oferecidos em cada 

campus. É a Biblioteca contribuindo permanentemente para o desenvolvimento 

do acervo;  

•  Inventário do Acervo da Biblio teca –  Realização bianual do inventário físico 

de:  livros, periódicos, fitas de vídeo, CD -ROM, teses e materiais de referência;  

•  Serviços Disponíveis para a Comunidade Externa  –  É importante destacar que 

somente o empréstimo é vedado à comunidade exter na, portanto, convidamos 

este público, carente de informação de qualidade, a visitarem a Biblioteca para 

utilizar vários serviços, dentre eles: consultar o acervo, fazer pesquisa técnica e 

acadêmica, utilizar as salas de multimídia, solicitar conservação e  restauração 

de livros, usar o serviço de orientação para elaboração de trabalhos acadêmicos 

(serviço agendado com o diretor da Biblioteca –  Rogério D’Paula), propor e 

participar  de eventos culturais,  de extensão,  entre outros benefícios.  

•  Implantação de Novas Tecnologias da Informação:  

• Site da Biblioteca/Uesb: www.uesb.br (clicar no l ink da Biblioteca, 

identificado pelo desenho de um livro no canto inferior esquerdo do si te);  

• Site exclusivo: http://bircefs -uesb.webnode.com.br   

• Facebook da Bibl ioteca:  Entrar no Facebook e digitar BIRCEFS (sigla da  

Biblioteca) na janela da BUSCA dar ENTER e pronto, você já está no Facebook 

da Biblioteca   

• Blog da Biblioteca:  http:/ /bircefs -uesb-it.blogspot.com/  

• E-mail da Biblioteca: bsit_uesb@yahoo.com.br  

  

5.10 Projetos Implantados e Realizações em 2011   

•  Hemeroteca - Do grego heméra, que significa "dia", mais théke, que significa 

"depósito ou coleção”, refere -se a qualquer compilação ou conjunto organizado 

de periódicos (jornais, revistas, boletins, ar t igos e textos da Internet). Pode ser  

uma secção da Biblioteca, reservada à conservação e disseminação  da 



 

 

informação. É uma coleção temática de recortes,  organizada normalmente, por 

ordem alfabética de assunto. Visite a Hemeroteca da Biblioteca que se loc aliza 

em frente à sala de periódicos;  

•  Indexação dos artigos de periódico da Biblioteca –  Sistema Pergamum  

Criação de uma equipe que ficará responsável pela indexação continuada dos 

art igos de periódicos da BIRCEFS. Esta equipe é formada por Wiltemberg  

Santos (coordenador desta atividade e multiplicador) + Danilo Damasceno, 

Henrique Monteiro e Tiago Silva.  

Considerando que as revistas à indexar serão escolhidas prioritariamente as 

assinatura, depois as permutas e por último as doação contínuas, abrange ndo o 

período de 2000 em diante,  destacando que o trabalho será realizado da mais 

atual  para a mais antiga (até o ano de 2000). A equipe deverá consultar -me sobre 

quais títulos deverão ter prioridade na indexação.  

•  Junção do Acervo no Sistema Pergamum F oi criada uma equipe que ficará 

responsável pela junção do acervo na base de dados do sistema Pergamum da 

Biblioteca. Esta atividade é de extrema importância e urgência para  a 

atualização e otimização das atividades de gestão do sistema Pergamum.  

•  Acesso a Base de Dados da BDTD - Biblioteca Digital  de Dissertações e 

Teses, através da aprovação do projeto apresentado ao Edital  FINEP/IBICT 

001/2008, este Banco de Dados contem Dissertações e Teses de diversos países 

e propicia acesso às publicações eletrôn icas dos trabalhos de conclusão  dos 

programas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós -doutorado) das 

Bibliotecas parceiras. Endereço de Acesso: http://bdtd.ues.br e através do 

IBICT: www.bdtd.ibict.br;   

•  Acesso a Biblioteca Virtual de Medicina Veter inária, Zootecnia e Ciências da 

Saúde –  BVS da USP/ BIREME:  outro projeto apresentado pelo diretor da 

Biblioteca e aprovado pela Universidade de São Paulo (USP), fruto da parceria e 

compartilhamento de informações via web, de artigos, projetos e relatório s de 

pesquisa,  eventos,  etc.  Gerida pela Biblioteca Virginie Buff D’Apice da USP, em 

parceria com o Centro Latino - Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME). Endereço de Acesso: http://veterinaria.bvs.br    

  

•  BibTur –  Visita Guiada na Biblioteca –  Acontece desde março de 2008. Esta 

iniciativa visa aproximar a Biblioteca,  a Assessoria de Cultura com a 

Comunidade interna e externa, os Colegiados dos Cursos da UESB e as 



 

 

diretorias das escolas públicas e particulares do ensino fundame ntal e médio de 

Itapetinga e região agendam a visi ta guiada. No primeiro momento é proferida a 

palestra no Hall de Exposição da Biblioteca com o tema “O valor da informação 

na sociedade do conhecimento”. Em seguida, efetiva -se a visita guiada pelos 

setores internos, divulgamos os serviços e produtos da Biblioteca, distribuímos 

o Folder “Guia do Usuário, Regulamento, Dicas e Informações Importantes” e 

por último, os convidados fazem uma  visita aos módulos de salas de aula, CPD 

e módulo de laboratórios;   

•  Desenvolve Atividades Culturais no Hall de Exposições - A Biblioteca faz 

captação, cooperação, organiza e divulga eventos culturais tais como:  

• Calendário de Eventos Culturais que acontece (bimensal) no Hall de 

Exposições da Biblioteca;   

• BibTur: visita  guiada na Biblioteca e demais dependências da UESB, para os 

alunos da comunidade interna e externa, mediante agendamento pelos diretores e 

professores da UESB e das escolas da rede de ensino público e privada;  

•  Curso de Metodologia do Trabalho Técnico e Acadêmico –  CMTTA:  curso de 

extensão oferecido desde 2005. Aberto aos alunos da UESB e comunidade 

externa, já capacitou mais de 2500 alunos. Objetiva difundir as modernas 

técnicas de estudo, habilitar os alunos na construção do pensamento lógico -

científico e na elaboração dos diversos trabalhos acadêmicos e técnicos, como: 

Resumos, Resenha Crít ica,  Seminário/Painel/Fórum/ Congresso, Revisão 

bibliográfica, Artigo Científico, Projeto e Relatório de Pesquisa, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Dissertação e Tese, Pesquisa na Internet, Currículo 

Profissional e Lattes do CNPq e produção de textos em conformidade com as 

Normas Brasileiras de Documentação (NBR’s) da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). O Formulário  de Inscrição para as próximas turmas 

encontra-se na Biblioteca e no si te da UESB. Participe!  

•  Disseminação do Livro “Manual para Elaboração e Normalização de 

Dissertação e Tese”: Organizado por Rogério Pinto de Paula –  Diretor da 

Biblioteca, este livro é fruto do convite feito em 20 07, pela Professora D.Sc. 

Cristiane Leal, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós -graduação (PPG), o objetivo desta 

publicação  é o de agregar, em um único manual, as orientações para a 

elaboração e apresentação dos resultados de pesquisa dos diversos programas de 

pós-graduação da UESB, atendendo concomitantemente,  às exigências das 

orientações de cada programa de pós da Uesb e em conformidade com as atuais  



 

 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

   

LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICOS DO AC ERVO,  

SERVIÇOS E USUÁRIOS DO SBU/UESB  

  

Quadro 60 - Relatórios Integrados do Sistema de Bibliotecas Universitárias 

SBU/UESB (Vitória da Conquista –  BC, Jequié –  BJA, Itapetinga –  

BIRCEFS) 

 

Fonte:  S is t ema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB e m 01/12/2011  

 

 

Fonte:  S is t ema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB em 01/12/2011  

 



 

 

 

Fonte:  S is t ema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB em 01/12/2011  

 

 

Fonte:  S is t ema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB em 01/12/2011  

 

 

¹  Total  geral  de  inscr i to s  p or  Campus,  a tu al izado  em 01/12/2011;   

2  Dados  forn ecidos  pelo  co nt ro le  e le t ro magné t ico  do  Por ta l  Id y Sys t em  

Fonte:  S i s tema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB em 01/12/2011  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.11 Relatórios Individuais do Sistema de  Bibliotecas Universitárias 

SBU/UESB (Vitória da Conquista (BC), Jequié (BJA) e Itapetinga 

(BIRCEFS)  

  

 

 

Quadro 61 - Relatórios Específicos da Biblioteca de Vitória da Conquista 

(BC) 

   

Relatório do Sistema Integrado de Bibliotecas PERGAMUM em 11/2011  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 62 - Relatórios Específicos da Biblioteca de Jequié (BJA)  

 



 

 

 

 



 

 

 

Fonte:  S is t ema WebSi t e  PERGAMUM d a Rede d e Bib l io tecas  da  UESB em 01/12/2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 63 - Relatórios Específicos da Biblioteca de Itapetinga ( BIRCEFS) 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 É importante destacar que as Bibliotecas da UESB recebem, diariamente, 

publicações oriundas de doações e permutas. A exemplo da Biblioteca de 

Itapetinga (BIRCEFS), que incorporou, somente em 2011, mais de R$260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) em seu acervo, provenientes de doações 

recebidas e permutas das publicações da Edições UESB, com as mais de 80 

instituições parceiras (Bibliotecas,  Universidades, ONGS, Instituições 

Governamentais).  O Valor apropriado para as doações e permutas recebidas está 

em conformidade com a tabela do Tribunal de Contas do Estado (TCE -BA, 

2006),  que regulamenta:  “para todo acervo recebido pelas Bibliotecas Públicas 

do Estado, via doação ou permuta , será atribuído um valor para fins de dotação 

patrimonial”.   

 Considerando que os valores elencados estão abaixo do preço de 

mercado, assim sendo, se aplicássemos o valor real das publicações, o total 

apropriado seria pelo menos o triplo.  

 



 

 

6. LABORATÓRIOS 

 

 A Assessoria de Laboratórios (ASSLAB) está loc alizada no Módulo de 

Laboratórios Amélia Barreto no Campus de Vitória da Conquista, tendo como 

objetivo dar suporte técnico administrativo às atividades desenvolvidas nos 

laboratórios, além de prestar assessoria às coordenações de laboratórios dos 

Campi  de Jequié e Itapetinga.  

 Como estrutura para o suporte às atividades dos laboratórios,  conta com 

um almoxarifado de reagentes químicos e vidrarias sendo disponibilizados 

quando solicitados pelos laboratórios, na pessoa do seu coordenador 

responsável. Dispõe ainda de um técnico para manutenção em equipamentos e 

aparelhos de laboratórios o qual tem prestado serviços à Instituição, nos três 

campi ,  com objetivo de fazer manutenção preventiva e reparos para recuperação 

de aparelhos e equipamentos dos laboratórios.  

 Os laboratórios são de fundamental importância para o desempenho das 

atividades fins da UESB: Ensino, Pesquisa e Extensão, pois a grande maioria 

das atividades de pesquisa e extensão na UESB está associada ao suporte de 

infra-estrutura técnica e científi ca disponibilizada.  

 

6.1 Distribuição dos laboratórios nos campi  

 No ano de 2011, o número de laboratórios teve um aumento em função 

da implantação do Laboratório de Estudo e Análise do Erro, do Laboratório de 

Solos Sob Ecossistemas Florestais e do Labora tório de Geografia Física e Física 

Teórica e Computacional, no Campus de Vitória da Conquista.  

 No campus de Jequié foi criado o Laboratório de Medicina e no Campus 

de Itapetinga  foi  implantado o Laboratório de Estudos Digestivos e 

Metabólicos,  aproveitando as antigas instalações do Laboratório de 

Microbiologia e Parasitologia, atualmente desativado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 64 - Laboratórios implantados no ano de 2011  

Laboratório Campus 

Laboratório de Estudo e Análise do Erro  Vit. da Conquista  

Laboratório de Solos sob Ecossistemas Florestais  Vit. da Conquista  

Laboratório de Geografia Física  Vit. da Conquista  

Física Teórica e Computacional  Vit. da Conquista  

Laboratório de Medicina  Jequié 

Laboratório de Estudos Digestivos e Metabólicos  Itapetinga 

Fonte:  ASSLAB 

 

 Além de atender a demanda interna, os laboratórios realizam atendimento às  

solicitações externas com análises de água, de alimentos, de classificação de café, de 

parasitas de plantas e de animais,  dentre outras.   

 No módulo de laboratórios Amélia Barreto n o Campus  de Vitória da 

Conquista concentra-se um número expressivo de laboratórios (21), destacando -

se dentre estes, os laboratórios das áreas de Ciências Biológicas,  Exatas,  

Telejornalismo, Línguas, Geoprocessamento e de Ciências Sociais Aplicadas.  

 Alguns laboratórios passaram por reformas e ampliações para melhorar o 

funcionamento e os procedimentos executados, como os laboratórios de Ensino 

de Geografia e Química I,  que receberam divisórias e armários para um melhor 

aproveitamento das bancadas.  

 No Campus  de Itapetinga, houve reformas no Módulo de Laboratórios,  

com pintura das dependências internas do prédio, no Laboratório de Anatomia 

Animal e no Laboratório de Zoologia e Parasitologia Animal. Ainda no Módulo 

de Laboratórios, foi  substi tuído o revestimento das paredes do Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos, inadequado às atividades desenvolvidas pelo 

mesmo, por tinta lavável e com superfície lisa, e no Laboratório de Engenharia e 

Processos foram construídas bancadas para melhor execução dos serviço s.  

 A distribuição dos laboratórios nas diferentes áreas do conhecimento não 

é uniforme nos Campi.  A área de ciências agrárias predomina nos Campi de 

Vitória da Conquista e Itapetinga. No Campus de Jequié,  prevalece um 

quantitativo de laboratórios nas áreas de ciências biológicas e ciências exatas e 

da terra.  

 

 



 

 

Quadro 65 - Relação dos laboratórios existentes na UESB (2011)  

Área de conhecimento  
Campus de Vit.  da 

Conquista 

Campus de 

Jequié 

Campus de 

Itapetinga 

1- Ciências Exatas e da 

Terra 12 21 11 

2- Ciências Biológicas  13 20 5 

3- Engenharia 0 0 4 

4- Ciências da Saúde 4 7 0 

5- Ciências Agrárias  33 0 23 

6- Ciências Sociais 

Aplicadas 3 0 0 

7-Ciências Humanas  14 2 2 

8- Lingüística,  Letras e 

Artes 2 3 0 

9- Outros 3 0 2 

Total  84 53 47 

Fonte:  ASSLAB 

   

6.2 Laboratórios atendidos com reagentes e vidrarias  

 Todos os laboratórios foram atendidos conforme solicitações 

encaminhadas à ASSLAB, inclusive os laboratórios das coordenações dos campi 

de Itapetinga e Jequié. Sempre que solicitam o atendimento da coor denação de 

Vitória da Conquista,  os setores são prontamente atendidos dentro das 

disponibil idades e existência de recursos nesta coordenação. Nos arquivos da 

Assessoria de Laboratórios existem formulários de solicitações de vidrarias e 

reagentes que comprovam os dados solicitados pelos laboratórios.  

 

6.3 A assistência técnica aos equipamentos  

 A assistência técnica aos equipamentos existentes nos laboratórios é 

realizada por profissional especializado, com prestação de serviço de assistência 

técnica preventiva e corretiva nos laboratórios, de maneira a contemplar às 

expectativas do setor.  

 As visitas técnicas aos campi de Jequié e Itapetinga acontecem uma vez 

por mês, permanecendo o técnico em cada campus por dois dias consecutivos, 

ficando o restante do tempo no campus de Vitória da Conquista. Na última 



 

 

semana de cada mês, são repassadas à ASSLAB, informações de 

acompanhamento diário do técnico para consolidação dos relatórios mensais e 

execução de outros serviços de manutenção ou conserto,  ou envio de 

equipamentos sem possibilidade de reparos, para a assistência técnica 

autorizada.  

 



 

 

7. UINFOR 

 

 A UINFOR, no campus de Vitória da Conquista , juntamente com as 

coordenações setoriais de informática dos campi de Jequié e Itapetinga é 

responsável pelo suporte à área de informática da universidade. Neste sentido as 

suas principais funções são:  

- Prestar assistência técnica aos equipamentos de informática da instituição;  

- Dar suporte físico e lógico à rede de Internet e dados;  

- Desenvolver e,  ou, promover o estudo  e implantação de sistemas que atendam 

as necessidades de informatização das áreas acadêmica e administrativa;  

- Dar suporte aos sistemas desenvolvidos pela própria UINFOR ou 

terceirizados;  

- Orientar quanto à aquisição de material e equipamentos de inform ática pela 

universidade;  

- Buscar o uso de tecnologias que possam contribuir na otimização dos serviços 

de informática nas áreas de rede, programação e manutenção;  

- Orientar o usuário quanto ao bom uso dos produtos de informática da 

instituição;  

- Promover cursos e treinamentos  na área de informática;  

- Fornecer suporte e agora acompanhar eventos internos e externos referentes à 

instituição, que envolvam o uso da informática;  

- Estabelecer normas para uso de equipamentos,  rede e sistemas na instituição 

como meio de orientar o usuário ao bom uso dos mesmos.  

 

 Atualmente,  a Uinfor atende a , aproximadamente,  2000 servidores 

(funcionários e professores) oferecendo suporte técnico a um parque 

computacional de aproximadamente 2400 (Dois Mil e Quatrocentos) 

computadores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.1 Atividades do Setor  

 Na sua infra-estrutura operacional a situação é representada pelo o 

fluxograma a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Infra-estrutura Administrativa e Operacional da Área de Informática da 

UESB  

 A UINFOR está organizada em quatro  áreas de trabalho. Os próximos 

parágrafos apresentam estas áreas com suas respectivas atividades no ano de 

2011.  

  

7.3 Desenvolvimento de Sistemas:  

 Esta área é a responsável pela manutenção dos atuais sistemas da 

universidade e pelo projeto de novos sist emas para atender as diversas 

demandas de informatização nos diversos setores tanto acadêmicos quanto 

administrativos. A tabela a seguir apresenta a lista de sistemas que estão em uso 

no ano de 2011.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UINFOR

CSI

Jequié

Sala da Coordenação

Sala de Informática

Sala da Coordenação

Sala da manutenção

Sala de usuário para alunos

Sala de informática para aulas

Secretaria

Sala da Direção

Sala da Gerência

Sala de Programadores

Central dos servidores de rede

Sala de usuário pra professores

Sala de usuário para alunos

Sala de informática para aulas

CPD

Itapetinga

UINFOR

CSI

Jequié

Sala da Coordenação

Sala de Informática

Sala da Coordenação

Sala da manutenção

Sala de usuário para alunos

Sala de informática para aulas

Secretaria

Sala da Direção

Sala da Gerência

Sala de Programadores

Central dos servidores de rede

Sala de usuário pra professores

Sala de usuário para alunos

Sala de informática para aulas

CPD

Itapetinga

 



 

 

Quadro 66 - Sistemas utilizados na UESB em 2011 

SISTEMAS NÃO WEB 

Nome Descrição 

REGULUS Autenticação de Usuários dos outros Sistemas da UESB  

LUPUS Controle de Protocolo: envio/recebimento de documentos  

AJAX Controle de Materiais e Patrimônio  

POLARIS Controle de Inscrições no Concurso Vestibular  

PEGASUS Sistema de Inscrição em Concurso Público –  Professor 

CEPHEUS Controle de Concursos Públicos Funcionários  

PHOENIX Sistema de Controle de Compras  

ARCANTUS Sistema de Controle de Livros das Edições UESB  

CONLATUS Controle de Setor de Transporte  

GAIA 
Controle Jurídico dos Processos do Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UESB 

SEPIACEUS 
Controle de Distribuição e Gastos de Tonner e Cartuchos da 

UESB 

Sistemas WEB : Funcionam em um browser de internet  

Bens 

Patrimoniais  

Permite a consulta de Bens Patrimoniais pela WEB 

Bens de Consumo Permite a consulta de bens de Consumo pela WEB  

WEBLUPUS Módulo do sistema LUPUS que funciona na WEB  

Ocomon  Sistema de Controle de Chamados de Manutenção e Suporte  

WEB Eventus  
Sistema de Gerenciamento e Inscrição On-line de Eventos 

da UESB 

WEB Polaris  Inscrição no Concurso Vestibular de candidatos e fiscais  

PitRitOnline 
Sistema de gerenciamento dos planos e relatórios de 

trabalhos dos professores  

 

 Os projetos desenvolvidos ou concluídos neste ano pelo setor de 

desenvolvimento de sistemas foram:   

 Sistema Integrado –  O desenvolvimento do Sistema Integrado da UESB 

foi iniciado. Três módulos do sistema foram desenvolvidos em 2011, os quais  

são descritos a seguir.  

 Novo sistema de Protocolo –  Sistema feito para substituir o LUPUS. 



 

 

Utiliza tecnologia WEB e já está integrado ao sistema de RH.  

 Portal  do Servidor da UESB –  Sistema web que permite que os 

servidores acessem informações de sua vida funcional através da Internet.   

Sistema de RH –  Sistema web de relatórios do RH.  

 Novo sistema de vestibular –  O sistema de inscrição no vestibular foi 

refeito, usando nova tecnologia e proporcionando maior segurança e 

confiabil idade dos dados.  

 Módulo de eventos com suporte a código de barras –  Foi desenvolvido 

um novo módulo do software  de gerenciamento de eventos para dar suporte a 

credenciamento com código de barras.  

 Sistema para cruzamento de dados GEFIN –  Foi iniciado o 

desenvolvimento de um sistema que integra dados financeiros da PRODEB 

(sistema SICOF), para reduzir esforço de tra balho feito pela GEFIN.  

 Mudanças no sistema POPULUS –  Alterações foram feitas nesse sistema 

para atendimento das necessidades do RH;  

 Os treinamentos recebidos pela equipe de Desenvolvimento foram: a) 

Academia WEB Developer,  ministrado pela empresa Global Code.  

 

7.4 Rede 

 A área de rede é a responsável pela infra -estrutura de rede da UESB. Os 

funcionários desta área são responsáveis pela instalação, configuração e 

manutenção dos servidores de rede, criação de contas de email e definição de 

políticas de segurança.  

 Os projetos desenvolvidos ou concluídos neste ano foram:  

 - Implantação parcial do projeto  CAFe-RNP. Adequação da base LDAP 

para atender ao projeto café.  

 - Reestruturação interna das redes cabeadas dos módulo s da TV, UINFOR 

e Módulo II.   

 - Reestruturação parcial dos módulo Amélia e Medicina.  

 - Alteração no link de internet. Atualmente a rede UESB está 

configurada para 100 mbps em Vitória da Conquista, 50 mbps em Jequié e 50 

mbps em Itapetinga. Antes, os valores para Jequié e Itapetinga eram 

respectivamente 10 e 2 mbps.  

 - Início da execução do projeto cujo objetivo é implantar uma rede de 

fibra óptica interligando os campi Jequiezinho e Odontologia na cidade de 



 

 

Jequié.  

 - Instalação de link de rádio entre os campi Odontologia e Jequiezinho 

na cidade de Jequié 

 - Instalação de link de rádio entre a praça primavera e o campus Juvino 

Oliveira na cidade de Itapetinga  

 

7.5 Manutenção  

 Esta área é a responsável pela manutenção dos computadores e 

impressoras da insti tuição, com instalação de sistemas o peracionais,  atualização 

de antivírus, antispams  e aplicativos dedicados às áreas de interesse dos 

usuários.  É um setor de trabalho bastante dinâmico, intenso e contínuo, não só 

pelas constantes solicitações dos usuários, mas pelo crescente quanti tat ivo de  

equipamentos da instituição. O quantitat ivo de computadores e impressoras é 

sempre crescente.  

 Existem também outros t ipos de equipamentos de informática como: 

plotters ,  mesa digitalizadora, scanners ,  leitores ópticos em menores 

quantidades, na instituição, que são, na maioria das vezes, adquiridos para 

atividades específicas das áreas de pesquisas.  

 O setor de manutenção atende a uma média de 20 chamados por dia útil.  

O gráfico a seguir apresenta a quantidade de chamados mensais no ano de 2011.  

 Os tipos de problemas resolvidos diariamente são dos mais diversos 

como por exemplo: instalação de softwares e equipamentos novos; problemas 

com impressoras, mouses, fontes entre outros. O gráfico a seguir apresenta as 

quantidades de chamados por tipo de problemas resolvidas pelo setor de 

manutenção da Uinfor no ano de 2011.  

 

7.6 Suporte 

 A função desta área é dar suporte técnico através da manutenção e 

treinamento aos sistemas próprios da instituição e dos terceirizados, a fim de 

melhor permitir o bom uso dos mesmos e conseqüentemente proporcionar o fluir  

das atividades acadêmicas e administrativas que são totalmente automatizadas.  

 Também, na área de suporte são desenvolvidas atividades de apoio ao 

usuário através de cursos de informática e distribuição de folders  educativos 

sobre assuntos como: vírus, spams ,  cuidados com computadores e impressoras,  

uso de correio eletrônico, backup  de arquivos,  caderneta eletrônica e outros.  



 

 

 

8. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 

 Em relação às obras previstas para o ano de 2011 na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia foram licitadas e estão em fase de construção e/ou executadas as unidades em cada 

Campus:  

- CAMPUS DE ITAPETINGA – Reabilitação das vias de acesso aos Campi de Jequié e 

Itapetinga, 3ª Etapa de Engenharia Ambiental, Módulo de Gabinetes e Educação, 2ª etapa do 

Módulo de Pós-Graduação, Módulo de Qualidade do Leite, Adutora, Passarela de Acesso 

Alternativo, Restaurante Universitário;  

- CAMPUS DE JEQUIÉ – Pavilhão de Aulas com Auditório, Sala de Esterilização de 

Odontologia, Clínicas de Odontologia, Centro de Estudos da Saúde, Ginásio de Esportes, Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento de Software, Quatro Salas, Restaurante Universitário, 

Reabilitação das vias de Acesso, Construção do Muro entre o CPDS e a Clínica de Fisioterapia, 

Ampliação da GAD e do Almoxarifado Setorial; 

- CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA – Módulo de Educação, 2ª Etapa do Módulo de 

Engenharia Florestal, Fábrica Escola de Bolos, Doces e Pães Caseiros, Pintura de Salas e dos 

Módulos de Laboratórios, Reestruturação do Núcleo de Inclusão da Biblioteca da UESB e 1ª 

Etapa do Módulo de Agronomia.  

As demais unidades encontram-se na fase de projeto e levantamento de quantitativo para iniciar 

processo licitatório: Módulo Administrativo de Itapetinga, Módulo do Departamento de Ciências 

Exatas, Módulo de Pós-graduação e Módulo Administrativo Geral em Vitória da Conquista. 

 

8.1 Assim, os recursos gastos com as obras: 

- Pavilhão de Aulas com Auditório Jequié – o valor atual do contrato 048/2010 é de R$ 

836.969,08 e os recursos gastos em 2011, com a referida obra, foram no valor de R$ 496.924,62, 

o equivalente a 59,37 % da obra; 

- Fábrica de Biscoitos e Doces – o valor atual do contrato 071/2009 é de R$ 461.592,70 a 

unidade encontra-se na fase de conclusão da obra e os recursos gastos em 2010, foram no valor 

de R$ 180.254,20, no entanto por atraso no pagamento das medições a obra não foi concluída e 

os valores medidos até o final do exercício do citado ano atingiram 39,05%, devido ao fato no 

atraso das medições e pagamentos das faturas. 

- Reabilitação das vias de Jequié e Itapetinga – o valor atual do contrato 018/2010 é de R$ 

982.031,63, desse valor, R$ 642.884,69 foram gastos em 2010 e no exercício de 2011 foram 

gastos R$ 72.431,69. Dessa forma, nos dois períodos foram gastos o equivalente a 72,84% do 



 

 

valor total da obra; 

- I Etapa do Núcleo de Saúde / SUCAB – o valor atual do contrato 128/2009 é de R$ 

3.330.827,84 a obra já foi paralisada por atrasos nas medições e por atrasos nos pagamentos, 

assim os gastos com a construção em 2010 foram R$ 104.544,93, por ocorrem alterações nos 

projetos os valores gastos atingiram 3,14 % dos recursos previstos. SUCAB  

- Construção do Módulo de Gabinetes e Educação de Itapetinga / SUCAB – o valor atual do 

contrato 113/2009 é de R$ 1.343.031,80 a obra foi paralisada por falta de pagamento, assim os 

recursos gastos em 2010 foram de R$ 298.163,67 os valores gastos atingiram 22,21 % dor 

recursos previstos. SUCAB  

- Construção do Módulo de Educação de Vitória da Conquista – o valor atual do contrato 

014/2010 é de R$ 1.573.448,49, desses, R$ 273.403,54 foram pagos em 2010 e no ano de 2011 

foram pagos R$ 407.276,78. Dessa forma, nos dois períodos foram gastos o equivalente a 43,26 

% do valor total da obra; 

- Módulo Clínico de Odontologia em Jequié – o valor atual do contrato 013/2010 é de R$ 

1.040.814,08. A obra foi paralisada em 2010 por falta de pagamento, assim, os recursos gastos 

naquele ano foram de R$ 231.369,54 e no ano de 2011 foram gastos R$ 158.574,89. O valor 

total pago é equivalente 37,46% da obra; 

- Módulo de Qualidade do Leite em Itapetinga – o valor atual do contrato 019/2010 é de R$ 

465.271,64 a obra foi paralisada em 2010 por falta de recebimento de recursos financeiros, 

assim, os recursos gastos naquele ano foram de R$ 52.265,10 e os gastos em 2011 foram gastos 

R$ 271.385,97, o que no total equivale a 69,56 % da obra; 

- Módulo I do Restaurante Universitário em Jequié – o valor total do contrato 034/2009 é de R$ 

125.197,17. Deste valor, R$ 76.826,19 foram pagos entre os anos de 2009 e 2010 e o restante, 

ficou em restos a pagar em 2012. Esta etapa do Restaurante foi concluída, as demais serão 

licitadas em 2012; 

- Quatro Salas de Aula no Pavimento Superior do Pavilhão Josélia Navarro em Jequié – o valor 

atual do contrato 023/2010 é de R$ 131.221,50, que foram pagos em 2011. A obra foi concluída; 

- Quatro Salas de Aula no Pavimento Superior do Pavilhão Josélia Navarro em Jequié – o valor 

atual do contrato 017/2011 é de R$ 97.236,86, destes, foram pagos R$ 86.745,06 o equivalente a 

89,21% da obra; 

- Reestruturação do Núcleo de Inclusão da Biblioteca da UESB – o valor do contrato foi de R$ 

47.757,04. A obra foi concluída e este valor foi utilizado; 

- Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Software (CPDS) – o valor atual do contrato 

032/2011 é de R$ 44.119,84. Este valor refere-se à contratação de mão-de-obra para o término 

do CPDS. Em 2011 foram pagos R$ 43.006,10 o equivalente a 97,47% do valor do contrato; 



 

 

- 2ª Etapa de Engenharia Florestal – o valor atual do contrato 041/2011 é de R$ 97.298,85, deste 

valor, foram pagos R$ 66.816,34 o equivalente a 68,67% do total; 

- Ampliação da GAD e do Almoxarifado em Jequié – o valor atual do contrato 038/2011 é de R$ 

103.871,34, deste valor foram pagos R$ 101.810,17, o equivalente a 98,01% do contrato; 

- Ampliação do Módulo de Agronomia – o valor atual do contrato 045/2011 é de R$ 103.392,25 

cujo valor pago foi de R$ 56.315,69 o equivalente a 54,46% da obra. 

 

 Quanto às reformas previstas para o ano de 2011 na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia as que foram licitadas e concluídas, nos três campi, no exercício são: Reabilitação das 

vias de Jequié e Itapetinga, Pintura de Paredes Internas e Externas de Diversos Setores, Reforma 

do Ginásio de Esportes. 

 

- Pintura de Paredes Internas e Externas de Diversos Setores – o valor atual do contrato 

002/2010 é de R$ 216.574,89. Deste valor, foram pagos R$ 116.807,20 em 2010 e o restante, R$ 

100.000,00, foram pagos no ano de 2011. Os gastos atingiram 100,00 % do valor da obra.  

- Reforma do Ginásio de Esportes – o valor atual do contrato 063/2009 é de R$ 126.923,86 . Em 

2010 foram pagos R$ 100.584,20 e o restante, R$ 26.339,44 foram pagos em 2011. A obra já foi 

concluída.  

 

 Em relação à Reparação das Instalações Físicas – UESB,  ocorreu a execução de quase 

a totalidade dos recursos financeiros bem como a execução da meta física que se refere à 

Unidade Universitária Reparada, incluindo reformas em geral e pequenos reparos nas unidades 

da Universidade nos 03 campi. 

 

 



 

 

9. QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 

 

 A Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos - PRARH, com a 

colaboração da Assessoria Técnica de Recursos Humanos - ASTEC, Gerência de 

Recursos Humanos –  GRH e Coordenações da área de pessoal executou diversas 

ações para reestruturação das unidades de trabalho, orientadas pelas seguintes 

diretrizes:  

1.  Insti tuição e disseminação da nova Política de Pessoal, através da 

reestruturação e fortalecimento das unidades de planejamento, coordenação, 

orientação técnica e controle das atividades nos 03 campi;  

2.  Fortalecimento da área de gestão de pessoas como função estratégica para 

implantação de uma gestão pública eficiente e orientada para resultados;  

3.  Promoção do remanejamento de recursos de atividades e projetos  previstos 

no orçamento para implementar as políticas de pessoal e garanti r nos 

próximos orçamentos,  a inclusão das metas previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional -PDI e a previsão dos recursos necessários 

para sua execução;  

4.  Garantia da consti tuição de reservas orçamentárias para atender as 

proposições de futuros benefícios e vantagens para os servidores;  

5.  Elaboração e acompanhamento das propostas de reposicionamento do 

patamar de remuneração com parâmetros nacionais de competit ividade de 

acordo reestruturação de carreiras, qualificação profissional e avaliação de 

desempenho;  

6.  Contribuição para correção de distorções no quadro de pessoal e 

fortalecimento de regras e mecanismos para desenvolvimento profissional 

nas carreiras e assunção de cargos temporários, exigindo -se conhecimentos e 

capacidade de aprendizagem para inse rção profissional;  

7.  Implementação e aperfeiçoamento de sistemas de avaliação de desempenho,  

com indicadores de qualidade, associados a incentivos financeiros,  ascensão 

nas carreiras e permanente capacitação e qualificação dos servidores;  

8.  Planejamento do ingresso de pessoal,  com previsão de quantitativos anuais 

de vagas para concurso publico, subsidiando uma política de recomposição 

do quadro de pessoal;  



 

 

9.   Reorganização dos serviços em atividades auxiliares e de apoio, com 

aproveitamento do pessoal em outras  atividades e ampliação dos processos 

realizados através de empresas de terceirização;  

10.  Garantia da ampliação de oportunidades de estágio institucional, observando 

as demandas de aprimoramento nas diversas áreas de conhecimento;  

11.  Aperfeiçoamento das políticas de gestão de pessoal para promoção do 

desenvolvimento e qualidade de vida,  fundamentada nos pilares da educação, 

aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e atenção a saúde e  

bem-estar do servidor ;  

12.  Incentivo da construção de parcerias para p romoção de uma política de 

desenvolvimento de pessoal;  

13.  Ampliação do uso de sistemas de informação e promover a política de 

descentralização do acesso às  informações e orientações da área de pessoal,   

através da utilização de novas tecnologias e normatizaç ão da política de 

pessoal;  

14.  Implementação de um novo modelo de gestão integrada de recursos humanos 

com incentivo à elaboração de projetos institucionais envolvendo as 

atividades de  ensino, pesquisa e extensão  

 Inicialmente, as ações estão sendo implanta das no Campus de Vitória da 

Conquista, com prioridade para reestruturação das atribuições das unidades de 

trabalho e validação da base de dados para consolidação do Sistema Integrado 

de Gerenciamento das Informações Funcionais, objetivando promover melhori as 

efetivas no desempenho das atividades e atendimento das demandas dos 

servidores, com cronograma de expansão para os demais campi, a part ir de 

março de 2012.  

 Em 2011 foram admitidos 50 (cinquenta) servidores efetivos do Grupo 

Ocupacional Técnico-Específico, observando a relação dos candidatos 

classificados nos Editais 079/2008 e 044/2010, os quais foram lotados nos 03 

(três) Campi, atendendo às demandas apresentadas pelos gestores de diversos 

setores da Universidade.  

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 67 - Admissões  2011  
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TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO -

NMÉDIO 

 7  

TÉCNICO 

UNIVERSITÁRIO-

NMÉDIO 

5   

 TÉCNICO 

UNIVERSITÁRIO-

NMÉDIO 

23  

ANALISTA 
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NSUPERIOR  

3  

ANALISTA 

UNIVERSITÁRIO-

NSUPERIOR  

3  

ANALISTA 

UNIVERSITÁRIO-

NSUPERIOR  

9  

TOTAL 10  TOTAL 8  TOTAL  32  

 

 O Quadro de Pessoal dos Grupos Ocupacionais Técnicos totalizou 582 

(quinhentos e oitenta e dois) servidores,  sendo 456 (quatrocentos e cinqüenta e 

seis) efetivos,  78 (setenta e oito) contratados sob Regime Especial  de Direito  

Administrativo - REDA e 48 (quarenta e oito) Livre Nomeados. A Universidade 

contou, também, com a colaboração de 349 (trezentos e quarenta e nove) 

estagiários lotados em setores administrativos e  acadêmicos e 269(duzentos e 

sessenta e nove) terceirizados atuando nas áreas de vigilância,  limpeza e suporte 

administrativo.  

  

Quadro 68 - Cargos de Provimento Permanente  
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 Considerando a impossibilidade de suprir de forma imediata a carência 

de pessoal, sem ultrapassar o limite prudencial , estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal -  LRF e o desafio de garantir a continuidade dos 

serviços institucionais, esta Pró -Reitoria assumiu o compromisso de orientar 

suas ações estratégicas,  de acordo com as diretrizes traçadas para a política de 

recursos humanos desta Universidade, reestruturando procedimentos e 

consolidando iniciativas que promovam o desenvolvimento, a valorizaçã o das 

competências profissionais e o  redimensionando a força de trabalho disponível 

no Quadro de Pessoal dos Grupos Ocupacionais Técnicos.   

 

9.1 Programa de Socialização Organizacional da UESB  

 O Programa de Socialização Organizacional da UESB é uma das ações 

previstas na Política Institucional de Valorização dos Servidores da UESB, com 

a finalidade de fomentar o processo de Socialização Organizacional:  

recepcionando, integrando e acompanhando os novos servidores na fase inicial  

de ambientação às rotinas de trabalho, para que atendam às expectativas 

institucionais e atuem como multiplicadores de uma conduta ética e 

comprometida com a prestação de serviços de qualidade, compreendendo a 

cultura organizacional e incorporando valores,  normas e padrões de 

comportamento considerados imprescindíveis e relevantes para um bom 

desempenho.  

   

9.1.1  Objetivo geral:   

Recepcionar, integrar e acompanhar os Servidores recém -ingressos,  que exercem 

atividades administrativas, com vínculo permanente ou temporário, para um 

melhor desenvolvimento profissional a partir da compreensão da estrutura e 

funcionamento da Instituição, contribuindo para elevar o nível de satisfação 

pessoal.  

 

 



 

 

9.1.2 Objetivos Específicos:  

 Garantir que todo servidor recém-ingresso na instituição tenha acesso ao 

programa de socialização organizacional;  

 Promover a apresentação institucional e a visão da atuação dos diversos 

setores e dos processos de trabalho inerentes;  

 Incentivar a adequação de competências à satisfação pessoal e realização 

profissional;  

 Criar um canal direto de avaliação e comunicação com o setor de pessoal;  

 Acompanhar o início das atividades dos novos servidores;  

 Realizar cursos e treinamentos,  observando a avaliação de desempenho e 

necessidades imediatas para melhorar o exercício das ati vidades 

 

9.1.3Público-Alvo:   

Servidores recém-ingressos,  para o exercício de atividades administrativas,  com 

vínculo permanente ou temporário  

Neste primeiro ano de atividade o programa contou com a colaboração dos servidores do quadro 

de pessoal da UESB, analistas e técnicos universitários, com formação acadêmica e experiência 

profissional que compartilharam conhecimentos e vivências, contribuindo efetivamente para a 

capacitação de 33 (trinta e três) servidores recém-ingresso através das seguintes ações 

estratégicas:  

 Ação: 1- Recepção aos novos servidores   

OBJETIVO: Proporcionar um momento para apresentação institucional e integração com a 

comunidade universitária, com apresentação do vídeo institucional, visita aos setores e momento 

para apresentação da Reitoria, Pró-Reitorias e  novos servidores.  

 Ação: 2- Capacitação e Treinamento      

OBJETIVO: Promover palestras temáticas, treinamentos, dinâmicas e atividades de integração 

para melhor desempenho profissional e promoção da qualidade de vida no trabalho, através de 

uma visão sistemática da Universidade, sua área de atuação e atividades desenvolvidas, num 

espaço especialmente planejado para reflexão sobre a importância da sua contribuição individual 

no cumprimento do objetivo social de uma Universidade Pública, observando as seguintes 

propostas:   

Eu, Tu, Ele, Nós.. .  Conjugação necessária para a construção da atuação 

proativa no serviço público –  Palestrante: Elma Pereira de Moura 



 

 

 A psicóloga Elma Pereira de Moura propôs um momento de reflexão sobre o processo de 

desenvolvimento das competências individuais básicas para a construção de relacionamentos 

interpessoais saudáveis e o bom exercício do protagonismo social na esfera do serviço público. 

 

Conhecendo a UESB e suas complexidades  –  Palestrante: Allen Krysthiano 

Saraiva Figueiredo 

 Apresentou informações sobre a Estrutura do Estado da Bahia, Estrutura 

Organizacional e Funcional da UESB, Histórico, Missão, Visão, Público -Alvo e 

Principais setores administrativos e acadêmicos, além de informar sobre o s 

Objetivos, Políticas e Diretrizes da Pró -Reitoria de Administração e Recursos 

Humanos da UESB-PRARH. 

 

O papel do servidor público como agente de mudança do comportamento 

organizacional –  Palestrante: Tayrone Felix Ribeiro  

 Abordou diversos temas relevantes para o bom desempenho dos 

servidores públicos,  como:  Princípios e conceitos básicos de Administração 

Pública; a função do servidor público; a ética no Serviço Público - sigilo de  

informações, moralidade, improbidade administrativa; responsabilidade p ública 

e social;  conceito de bens públicos - zelo, economia, uso racional dos 

materiais; Lei de Responsabilidade Fiscal  - LRF; Orçamento Público e Prestação 

de Contas  

 

O desafio de manter atitudes empreendedoras no ambiente das 

Universidades Públicas –  Palestrante: Francisco dos Santos  Carvalho   

 Discutiu a importância da pró -atividade no serviço público, a cultura da 

mudança e o compromisso moral com a eficiência, apresentando o desafio do  

empreendedorismo corporativo.  

 

Mini-Curso 01 - Noções de Secretariado e Redação Oficial  –  Capacitadora: 

Maria Clícia Céu dos Santos  

 Abordou temas relacionados ao atendimento, linguagem e posturas 

profissionais (etiqueta, vestuário, navegação web), reforçando a importância do  



 

 

desenvolvimento de habilidades na comunicação escrita (correspondência e e -

mail institucional) para maior celeridade na elaboração e tramitação de 

processos.  

 

Mini-Curso 02 –  Noções sobre Direitos,  Deveres e Benefícios  –  

Capacitadora: Railda Rodrigues de Lima   

 Apresentou diversas informações sobre os principais direitos, deveres e 

benefícios institucionais, assim como, procedimentos e prazos para solicitação, 

preenchimento correto da RDV e formulário de freqüência,  com o respectivo 

registro no sistema de protocolo,  enfatizando a importância da atualização dos 

dados nos sistemas de pessoal; Portal do Servidor da Bahia e da Uesb; jornada 

de trabalho, período de descanso, registros e controles de freqüência diários,  

afastamentos legais;  BAPREV; PIS; férias;  auxílio transporte; salário família;  

averbação de tempo de serviço; adicional de tempo de serviço;  prazos para 

encaminhamento de processos e fechamento da folha de pessoal;  estágio 

probatório e avaliação de desempenho; desenvolvimento nas carreiras; Creche 

Bem Querer;  ônibus da UESB e  Restaur ante Universitário.  

 

Mini-Curso 03  -  Noções de Sistemas e Tecnologias da UESB  –  Capacitadores :  

Flávio Silva Silveira, Murilo D’Esquivel Jandiroba Amorim  e Alan Gomes 

Ruas Magalhães  

–  Possibilitou a apresentação dos principais programas e sistemas utilizad os 

pela Universidade para realização das atividades e tramitação dos processos, 

enfatizando a importância do domínio destas ferramentas e a obrigatoriedade de 

sua utilização para acompanhamento das atividades e melhor desempenho das 

rotinas:  

 

Mesa-Redonda:  A UESB e suas rotinas –  Mediador –  Allen Krysthiano 

Saraiva Figueiredo  

- Proporcionou ao público uma percepção sistemática do papel de cada setor,  

projetos,  servidores envolvidos,  principais atividades,  noções de processos 

administrativos e acadêmicos,  a  partir  da vivência dos convidados - Pró-

Reitorias ou Gerencias (PROGRAD, PPG e PROEX –  Colegiados,  



 

 

Departamentos, calendário acadêmico e atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; GAD- rotinas do Almoxarifado Central e dos setores;  requisição de 

materiais (quantitativo mínimo e descrição) e processos licitatórios; ASPLAN e 

GEFIN - adiantamento, diárias,  passagens e noções de gestão orçamentária e 

financeira.  

 

Quadro 69 - Participação dos servidores em cursos e eventos externos:  

CURSO PERÍODO 

I Congresso Internacional de Estudos do Léxico  17 a 20 de abril  de 2011  

VIII Congresso Brasileiro de Administração  09 a 11 de junho de 2011  

Capacitação de Gestores de Negócios - SAEB 10 a 14  de junho de 2011  

Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e 

serviços de Engenharia  

20 e 21 de junho de 2011  

Licenciamento Ambiental Básico   
23 e 24 de Julho de 2011  

VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos  16 a 20 de agosto de 2011  

II Fórum de Modernização Contábil  18 a 20 de agosto de 2011  

X Encontro Nacional de  Ensino e Pesquisa em 

Informação 

18a 23 de agosto de 2011  

III Semana de Inclusão Social e Educacional: 

Re(Conhecendo) a Diferença  

26 a 28 de setembro de 

2011 

III Seminário Enlaçando Sexualidades  04 a 06 de setembro de 

2011 

V Fórum Identidades e Alteridades 08 a10 de setembro de 

2011 

XXI Encontro Vivências Musicais  26 a 30 de setembro de 

2011 

IX Encontro da Associação Nacional de Pós -

Graduação em Geografia -  ENANPEGE 

08 a 12 de outubro de 

2011 

XII Congresso Internacional de Briquedotecas  11 a 15 de outubro de 

2011 

Gestão de Convênios  26 a 28 de outubro de 

2011 

Curso para Pregoeiro  29 de outubro a 02 de 



 

 

novembro 2011 

X Congresso Latino-Americano de Estudos do 

Discurso 

01 a 04 de novembro de 

2011 

XXIX Congresso Brasileiro de Psiquiatria  02 a 05 de novembro de 

2011 

A nova Contabilidade Pública Brasileira e a 

perspectiva de implantação do sistema de custos no 

setor público 

05 a 08 de novembro de 

2011 

9º Simpósio Latino Americano de Ciências de 

Alimentos - SLACA  

05 a 08 de novembro de 

2011 

Curso do SIAP 06 a 11 de novembro de 

2011 

5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária  08 a 11 de novembro de 

2011 

XI Encontro do Fórum Nacional e Ouvidores 

Universitários  

14 a 16 de novembro de 

2011 

15ª Edição do Encontro da Sociedade Brasileira de 

Estudos de Cinema e Audiovisual  

08 a 13 de novembro de 

2011 

Curso SIMPAS –  Modular Licitação  17 e 18 de novembro de 

2011 

XII Simpósio Nacional de Letras e Lingüística e III 

Simpósio Internacional de Letras e Lingüística  

23 a 25 de novembro de 

2011 

Encontro da Rede de Ouvidores do Estado da Bahia  05 de dezembro de 2011  

A nova Contabilidade Pública Brasileira e a 

perspectiva de implantação do sistema de custos no 

setor público 

14 a 16 de dezembro de 

2011 

 

Durante o ano de 2011, cento e doze servidores participara m de cursos e eventos 

de capacitação em diversas áreas,  contribuindo para o desenvolvimento 

profissional e fortalecimento das relações interpessoais,  redefinindo sua atuação 

institucional e o seu papel na melhoria do serviço público.  

 

 

 

 



 

 

Quadro 70 - Participação de Servidores  Cursos de Pós Graduação Stricto 

Sensu  

CURSO INSTITUIÇÃO/LOCAL SERVIDOR/CAMPUS 

Mestrado em Sistema e 

Computação 

UNIFACS – Salvador – 

Bahia 

Fabrício de Sousa Pinto  

Mestrado em Educação 

Matemática 

Pontífica Universidade 

Católica de São Paulo – 

PUC-SP 

Ana Paula Perovano dos 

Santos Silva 

Mestrado em Linguística  

 

UESB 

 

Emanuelle de Souza 

Silva Almeida 

Mestrado em Artes Cênicas  

 

UFBA 

 

Morgana Barbosa 

Gomes 

Mestrado em Agronomia  Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB 

Cristiane Almeida 

Nolasco  

Mestrado em Economia  Universidade Federal da 

Bahia - UFBA 

Enoch Eduardo Sousa 

Filho 

Mestrado em Administração  

 

Universidade Federal da 

Bahia - UFBA 

Flávio Santos Novaes  

Mestrado em Geografia  

 

Universidade Federal da 

Bahia - UFBA 

Gedeval Paiva Silva 

Mestrado em Estudos 

Linguísticos  

Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU 

Janaína de Jesus Santos  

Mestrado em Políticas 

Públicas, Gestão do 

Conhecimento e 

Desenvolvimento Regional  

 

Universidade do Estado da 

Bahia - UNEB 

Reinaldo de Souza 

Teixeira; Wilson Moura 

Silva Filho;Jerusa Silva 

dos Santos; Rossana 

Karla Dias Freitas  



 

 

Mestrado em Engenharia 

Nuclear 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro/UFRJ 

Robério de Carvalho 

Chaves 

Doutorado em Educação  Universidade Federal da 

Bahia – UFBA 

Edinalva Padre Aguiar  

Doutorado em Ciências 

Sociais  

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-

PUC/SP 

Lea Fernandes Viana 

Leal;  Romildo Pereira 

Chaves; Virgínia Maria 

Mendes Oliveira 

Coronago 

Doutorado em Nuevas Tendências 

em Direccion de Empresas 

Universidade de 

Salamanca – Espanha 

Mila Almeida Midlej Silva 

Doutorado em Procesos de 

Formación em Espacios Virtuales 

Universidade de 

Salamanca – Espanha 

Marcelo Nolasco Barreto 

Doutorado em Estudos 

Interdisciplinares de Gênero 

Universidade de 

Salamanca – Espanha 

Ana Cláudia Rocha 

Tomagnini Igurrrola 

Doutorado em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências 

UFBA/UNEB Silvana do Nascimento Silva 

Doutorado em Planificacíon 

Territorial y Gestíon Ambiental 

(Doutorado em Geografia 

Aplicada e Investigacíon 

Avanzada) 

Universidade de Barcelona 

(Espanha) e UESB 

Altemar Amaral Rocha  

Carlos Fernando Faria Leite;  

Francisco Carvalho; Irlandia 

Maria S N C Rocha; Liliana 

Souza Azevedo; Mary Anne 

Assis Lopes de Oliveira; 

Nadir Blatt; Patrícia Santos 

Cardoso Gondim; Tayrone 

Felix Ribeiro; Veranilza 

Batista Ribeiro 

Doutorado em Ciências Agrárias UFRB Generosa Sousa Ribeiro 



 

 

 

Doutorado em Linguística Universidade Federal de 

Pernambuco 

 

Gerenice Ribeiro de Oliveira 

Cortes  

 

9.2 Eventos Comemorativos  

 

9.2.1 Dia das Mães e dos Pais  

 

 

 

 

 

 

Reconhecendo a importância da dimensão social  na qualidade de vida do 

trabalhador, uma vez que esta não se restringe somente ao momento do trabalho, 

mas se relaciona diretamente com todos os outros aspectos que formam a vida 

das pessoas,  a Pró-Reitoria de Administração e Recursos Humanos - PRARH, em 

parceria com a Creche Bem-Querer,  proporcionou dois momentos de integração 

com encontros temáticos, valorização do papel dos pais na educação, 

apresentação musical das crianças e atividades recreativas. Os  pais da 

universidade foram homenageados com lembranças.  

 

9.2.2 Dia dos Secretários  

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2.4 Dia do Servidor Público  

 

  

A PRARH, em parceria com o Centro Universitário de Atenção à Saúde (CEUAS), 

comemorou o Dia do Servidor Público, promovendo a conscientização da 

importância de adotar uma atitude preventiva, oferecendo diversos serviços de 

saúde aos seus funcionários, como: teste de glicemia capilar,  controle de pressão 

arterial,  vacinas,  avaliação nutricional,  postural,  controle de peso e medidas e 

plantão do cartão SUS. No Campus de Itapetinga, os servidores participaram de um 

momento de confraternização.  

 

  

9.2.3 Confraternização dos Servidores  

Durante o ano foram realizados dois encontros, com a finalidade de promover o 

fortalecimento de uma cultura organizacional de integração dos servidores  e 

melhoria da qualidade de vida no ambiente organizacional, com as seguintes 

propostas temáticas:  Confraternização Junina que valorizou a participação dos 

servidores num evento cultural, com o objetivo de manter a tradiç ão regional e a 

Confraternização Natalina que marcou o encerramento das atividades,  nos 03(três) 

campi,  com reflexão sobre o desenvolvimento pessoal e institucional.  
 

 

 

Com o objetivo de reconhecer o papel estratégico deste profissional no 

desempenho das atividades administrativas e acadêmicas da Universidade, a 

PRARH promoveu encontros  de integração e confraternização, com palestras e 

dinâmicas ministradas pela psicóloga Elma Moura, no Campus de Vitória da 

Conquista e a psicóloga Sandra Bispo, no Campus de Jequié.  Os profissionais 

tiveram a oportunidade de interagir e part icipar de um momento de reflexão acerca 



 

 

9.3 Creche Bem Querer  

 

A Creche Bem Querer iniciou suas atividades em 18 de 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.  

A prática pedagógica 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 priori tariamente o processo 

de construção da identidade e autonomia das crianças, mediante si tuações 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 e meio.  

Todas essas atividades são orientadas de forma individual e/ ou colet iva,  

possibilitando as crianças a apropriação de conceitos,  códigos sociais e 

diferentes linguagens de modo prazeroso e significativo, tornando a relação 

educadora-criança e criança-mundo interativa configurando-os como sujeitos 

que ensinam e aprendem, que  brincam e constroem, que sonham e realizam.  

 

A Creche Bem Querer atende 84 (oitenta e quatro) crianças, de 04 meses a 4 

anos e meio de idade, sendo 77 (setenta e sete) em turno único e 07 (sete),  em 

tempo integral.  A manutenção das despesas com atividades  da creche conta com 

a contribuição dos pais, correspondente a 1% do salário,  e dos amigos da 

Creche, num percentual de 0,5% do salário.  

 

 

 

 

 

 

de suas atitudes enquanto indivíduo e profissional, sendo desafiados a mobilizar 

recursos individuais em prol do desenvolvimento das suas potencialidades.  

 



 

 

Quadro 71 - Crianças Atendidas pela Creche  

 

Nº de Crianças  Vínculo dos Pais  

22 Professor  

21 Aluno 

1 Funcionário da Creche 

15 Servidor Temporário  

1 Servidor-Contrato REDA 

3 Livre Nomeado 

FONTE: RELATÓRIO ATIVIDADES 2011  CRECHE BEM QUERER  

 

9.4 Gerência Administrativa - GAD 

 A Gerência Administrativa é um setor executivo localizado no campus de 

Vitória da Conquista alocada no prédio do Almoxarifado Central da UESB que 

tem como principais atribuições:  

- Gerir as atividades da área de compras, através de Atos de Inexigibilidade, 

Atos de Dispensa de Licitações, Dispensa de Licitações,  Licitações;  

- Gerir as atividades da área de almoxarifado gerenciamento e controle dos 

materiais do patrimônio e contratação de serviços necessários ao alcance dos 

objetivos organizacionais ;  

- Em síntese, as suas principais atribuições vincula -se ao controle e 

acompanhamento das ações desenvolvidas pelas suas subgerências (Compras e 

de Materiais e Patrimônio) e coordenações (Licitações,  Materiais e Patrimônio),  

instruindo prioridades, previamente definidas pela Pró -Reitoria de 

Administração e de Recursos Humanos.  

 A Gerência Administrativa desenvolve suas atividades obedecendo as 

normas e legislações vigentes, buscando constantemente a adaptação às 

inovações técnicas e tecnológicas, visando melhoria contínua de suas atividades 

para um bom atendimento aos clientes internos e externo s.  

 Os clientes internos são os diversos setores da Instituição, em seus três 

campi,  respeitando-se a estrutura organizacional da UESB que vai dos 

Conselhos Superiores, passando pela Reitoria, Assessorias da Reitoria,  Pró -

Reitorias, Departamentos e Órgãos Colegiados, Prefeituras dos Campi, 



 

 

Gerências,  Subgerências,  Coordenações e Chefias de Setores,  Centros 

Acadêmicos dos Cursos e Diretório Central dos Estudantes, Cooperativa de 

Crédito (CREDIUESB), Associação dos Funcionários da UESB (AFUS) e 

Associação dos Docentes da UESB (ADUSB), entre outros.  

 Os clientes externos são os fornecedores de materiais e/ou prestadores de 

serviços, as comunidades da região sudoeste do Estado, Tribunal de Contas do 

Estado –  TCE, o Governo do Estado da Bahia e suas Secretarias,  as 

Concessionárias (locadoras dos espaços da UESB), entre outros.  

 

9.4.1 Principais atividades desenvolvidas pela GAD  

 A Gerência Administrativa se destaca como um setor de caráter 

extremamente executivo, desenvolvendo, principalmente as seguintes 

atividades:  

- Realização de compras de materiais diversos (permanentes e de consumo) e 

contratação de serviços (Pessoas Físicas e Jurídicas), através de Dispensas de 

Licitação –  DL, atendidas as exigências do Artigo 59 da Lei Estadual 9.433/05 - 

Lei que disciplina  o regime jurídico das licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras,  serviços,  compras,  al ienações e locações no âmbito dos 

Poderes do Estado da Bahia,  respaldada no Artigo 24 da Lei 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos);  

- Promoção de compras e vendas dos materiais supracitados e contratação de 

serviços, através de Licitações nas modalidades:  Convite, Tomada de Preços,  

Concorrência Pública, Leilão (utilizado na venda de animais –  semoventes) e 

por últ imo, Pregão Presencial , atendidas as exigências do Artigo 50 da Lei 

Estadual 9.433/05, respaldada no Artigo 22 da Lei 8.666/93;  

- Padronização, orientação aos setores solicitantes sobre possíveis melhorias nas 

especificações dos materiais, buscando -se a otimização dos processos  de 

compra, at ingindo-se o objetivo preterido;  

- Melhoria continuada do arranjo físico e Layout do almoxarifado e depósitos de 

materiais, buscando-se a melhor acomodação dos materiais adquiridos;  

- Realização de compras para os projetos de pesquisa e de ex tensão 

institucionais,  assim como os financiados com recursos externos (CAPES, 

CNPQ, FAPESB e outros convênios);  

- Publicação dos processos licitatórios no Diário Oficial do Estado –  DOE; 

- Disponibilização de editais de licitações no site da UESB e oferec endo-os aos 



 

 

fornecedores diretamente;  

- Levantamento físico anual dos bens patrimoniais nos campi da UESB, 

realizado através de inspeção “in loco”  -  momento  que proporciona a avaliação 

e reavaliação patrimonial,  com o devido controle,  expedindo -se termo de 

responsabilidade por unidade administrativa,  seguindo as orientações da SAEB;  

- Manutenção adequada dos estoques, acompanhando o controle dos materiais e  

providenciando a reposição dos estoques necessários à execução das atividades 

acadêmicas e administra tivas;  

- Alimentação e manutenção do Sistema de Administração de Patrimônio –  SIAP. 

 

9.4.2 Materiais e Patrimônio  

 A Subgerência de Materiais e Patrimônio - SMP desenvolve diversas 

atividades de gerenciamento e acomodação dos bens de consumo e permanentes 

da UESB. As atividades deste setor inicia -se com a cobrança da entrega de 

materiais, prossegue com o recebimento e conferência dos mesmos, registro e 

controle dos produtos adquiridos, finalizando -se com a liberação e 

encaminhamento de notas fiscais ao seto r financeiro, assim como a expedição de 

materiais permanentes e de consumo, para todos os setores da Instituição, 

indistintamente.  

 O controle patrimonial  continua sofrendo um processo de transição 

(migração), passando-se do sistema AJAX (sistema desenvolv ido pela UESB) 

para o Sistema de Administração de Patrimônio - SIAP (sistema gerenciado pela 

Secretaria de Administração do Estado da Bahia –  SAEB), este,  tem suas 

informações alimentadas via Internet  (on-line)  e utiliza plaquetas de patrimônio 

em ordem crescente numérica que são impressas em códigos de barras,  

facili tando o trabalho da equipe inventariante.  No momento está sendo realizado 

um trabalho de transição do controle do Acervo Bibliográfico para o 

supramencionado sistema.  

 

9.4.3 Compras e Suprimentos 

 A Subgerência de Compras e Suprimentos –  SCS é um setor meio no 

processo de aquisição de materiais, uma vez que posiciona -se entre as demandas 

dos setores da UESB e a execução do seu orçamento anual. O princípio das 

atividades de compras se dá da segui nte forma:  

- Recebimento e análise das solicitações de compras/contratações dos diversos 



 

 

setores da UESB em seus campi;  

- Junção dos pedidos de compras,  alocando-os por tipos de materiais/serviços;  

- Encaminhamentos dos formulários de cotações à 03 (três) fornecedores,  no 

mínimo; 

- Tabulação e comparação de preços verificando -se e apontando os menores,  

objetivando subsidiar a tomada de decisão.  

 Após o fechamento deste ciclo, os processos são encaminhados à GAD 

que promove a sua devida alocação de acordo co m valor (o valor pode definir a 

Modalidade de Licitação) e objeto (materiais de consumo e permanente, bem 

como a contratação de prestação de serviços de Pessoa Jurídica) em Ato de 

Dispensa de Licitação, Dispensa de Licitação, Licitação ou Ato de 

Inexigibil idade.  

 O setor é essencial às conclusões dos planos e projetos institucionais, 

assim como ao desenvolvimento das atividades finalíst icas da UESB, uma vez 

que trabalha com base nas leis e normas vigentes, de forma a viabil izar as ações 

em perfeita compatib ilidade com prazos e recursos disponíveis.  

 

9.4.4 Comissão Permanente de Licitação e Setor de Emissão de Dispensas de 

Licitação 

 A Comissão Permanente de Licitação do campus de Vitória da Conquista 

expediu 159 processos licitatórios que envolveram o montante de R$ 

9.440.120,03 (nove milhões,  quatrocentos e quarenta mil, cento e vinte reais e 

três centavos).  

 Foram realizados 89 (oitenta e nove) Pregões Presenciais que objetivaram a 

compra/contratação de: Locação de veículos para t ransporte rodoviário; Insta lação 

de aparelhos de ar  condicionado tipo split  com fornecimento de material e  

acessórios; Lousas de Vidro Temperado;  Confecção e Instalação de Grades de 

Proteção; Equipamentos e suprimentos de Informática e Eletrônicos; Equipamentos 

para Laboratório; Alimentício e Limpeza; Material hospitalar, aparelhos e  

acessórios para treinamento; Móveis e  Equipamentos de ar condicionado; 

Expediente; Equipamentos,  Insumos Agrícolas e  Alimentos para Animais –  Rações 

Farelos e Farinha; Equipamentos Audiovisuais;  Fornecim ento de Kits de lanches; 

Hospedagem e Alimentação “A la carte” e “Self service à Quilo”; Esportivo;  

Odontologia; Carteiras Escolares;  Serviços de Reprografia;  Pneus e Acessórios;  

Torres Autoportantes Estaiada; Nobreaks e Switches; Equipamentos para o  

Laboratório de Degustação de Café;  Equipamentos para a Fábrica de biscoitos e  



 

 

doces;  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva de veículos oficiais da UESB; Material de Construção e 

Elétrico; instalação de piso,  em revestimento vinílico, com fornecimento de todo o 

material necessário nos Pisos e Paredes do Teatro Glauber Rocha –  VCA; 

Reestruturação da Rede de Informática do Campus de Jequié; Equipamentos de 

Vigilância Eletrônica; Contratação de empresa especializada p ara prestação de 

serviços,  visando o fornecimento de combustível  com disponibi lização de Sistema 

de Gerenciamento Informatizado da frota dos Veículos terceir izados a  serviço da 

UESB; Prestação de Serviços Pessoa Jurídica, na confecção e instalação de 

divisórias,  e Aplicação com fornecimento de Película de Proteção contra raios 

solares;  Atividades de Cultura,  Lazer e  Esporte; Eletrodomésticos e  Contratação de 

Empresa de Conservação e Limpeza por posto de serviço. Tais processos 

totalizaram R$ 6.114.355,34 (seis milhões, cento e quatorze mil, trezentos e  

cinqüenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) .  

 Foram realizadas 55 (cinqüenta e cinco) Cartas Convites que são 

processos de aquisição de valores menos expressivos e de demanda rápida, tais 

como Expediente;  Equipamentos,  Insumos Agrícolas e Alimentos para animais;  

Reformas e Pequenas Construções; Audio -visual: Câmeras Fotográficas e 

Filmadoras;  Informática –  Computador de Mesa e Outros; Material  Hospitalar e  

Odontológico; Cartuchos e Toners;  Reagente e Vi drarias; Material  Elétrico e de 

Construção; Acervo Bibliográfico; Elaboração do Projeto de Melhoria da Rede 

Elétrica; Aquisição de Software; Móveis e Eletrodomésticos; Catraca para o 

Ônibus dos Funcionários; Confecção e Instalação de Toldos; Equipamentos e  

Recipientes para o setor de limpeza; Reprodução e Plotagem de Mídias;  

Equipamentos de proteção individual –  área de saúde; Hidráulico –  Irrigação, 

Construção e diversos; Impressão de Jornais; Licenciamento de Software para 

gerenciamento de câmeras IP's; Medicamentos e Soluções e Materiais para curso 

Livre de Teatro. Tais processos totalizaram R$ 1.012.485,61 (um milhão, doze 

mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) de 

investimentos da UESB.  

 As Concorrências Públicas foram import antes para o atendimento a 

algumas das exigências do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,  

principalmente no que diz respeito à locação de espaços públicos para 

comercialização de gêneros alimentícios foram licitados a locação de 03 (três) 

quiosques que devem gerar para a UESB a captação anual de R$ 30.564,00 

(trinta mil , quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme contratos firmados e 



 

 

vigentes.  As outras Concorrências Públicas foram 02 (duas) para atendimentos 

às compras de livros que totalizaram R$ 790.161,28 (setecentos e noventa mil , 

cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) e 01 (uma) de reagentes,  

vidrarias e equipamentos para laboratórios que totalizou R$ 656.753,88 

(seiscentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e cinqüenta e três reai s e oitenta e 

oito centavos),  outras 03 (três) Concorrências foram encaminhadas para 

revogação por não acudirem interessados e 01 (uma) encontra -se suspensa em 

virtude de mandato judicial . Todas as Concorrências Públicas juntas envolveram 

um montante de R$ 1.477.479,16 (um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil ,  

quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) retirando -se os R$ 

30.564,00 (trinta mil , quinhentos e sessenta e quatro reais) captados,  sobraram 

1.446.915,16 (um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e 

quinze reais e dezesseis centavos) de investimentos da UESB.  

 Foram realizadas 06 (seis) Tomadas de Preços,  das quais 02 (duas) delas 

objetivando a aquisição de livros (acervo bibliográfico) para as Bibliotecas 

Central e Setoriais que totalizou R$ 209.423,81 (duzentos e nove mil,  

quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos),  01 (uma) para a 

aquisição reagentes,  vidrarias e equipamentos para laboratórios no valor de R$ 

67.426,11 (sessenta e sete mil,  quatroc entos e vinte e seis reais e onze 

centavos), e, 02 (duas) para contratação de instituição / empresa especializada 

para planejar,  organizar, realizar,  elaborar e reproduzir provas inéditas para o 

Processo Seletivo do Concurso Vestibular que totalizou R$ 548 .020,00 

(quinhentos e quarenta e oito mil e vinte reais), sendo somente uma 

encaminhada para a revogação em virtude dos valores propostos apresentarem -

se superiores ao pré-orçamento. Todos estes processos totalizaram R$ 

824.869,92 (oitocentos e vinte e qua tro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e dois centavos) de investimentos da UESB.  

 Foi realizado 01 (um) Leilão Administrativo pela Comissão de Licitação 

da UESB durante o ano de 2011, no Campus de Itapetinga. O seu objeto foi  a 

alienação de 17 semoventes que acudiu 02 (dois) interessados que arremataram 

os lotes ao valor total de R$ 10.930,00 (dez mil,  novecentos e trinta reais).  

Abaixo apresentamos quadro resumo dos processos licitatórios expedidos pela 

Gerência Administrativa no exercício 2011, a saber:  

 

 



 

 

Quadro 72 - Resumo de Licitações emitidas em 2011 

Modalidade  
Quantidade 

Real izada  
Revogadas  

Sob 

Júdice  
Homologadas  

Captação 

para a 

UESB 

Valor Final 

para a UESB  

 Pregões  

Presencia is  

89 21 1  67   6 .114.355,34  

 Cartas 

Convi tes  

55 19 0  36   1 .012.485,61  

 Concorrências 

Públ icas  

8 3 1  4  30.564,00  1 .446.915,16  

 Tomadas de 

Preços  

6 1 0  5    824.869,92  

 Lei lão  

Adminis tra t ivo  

1 0 0  1  10.930,00  -   

 TOTAIS  159 44 2  113  41.494,00   9 .398.626,03  

FONTE:  COPEL  

 

 As Dispensas de Licitações que foram emitidas no exercício de 2011 

totalizaram 987 (novecentos e oitenta e sete) unidades que envolveram o valor 

de R$ 2.102.036,11 (dois milhões, cento e dois mil, trinta e seis reais  e onze 

centavos). 32 (trinta e duas) Dispensas de Licitações que envolveriam o valor de 

69.798,74 (sessenta e nove mil , setecentos e noventa e oito reais e setenta e 

quatro centavos)  foram canceladas em virtude da inexistência de empenho por 

parte da Assessoria de Planejamento, uma vez que a alimentação de informações 

no sistema financeiro foi interrompido ocasionando a não uti lização do recurso 

disponibil izado para a Uesb. Outras 955 (novecentos e cinqüenta e cinco) 

Dispensas de Licitações foram encaminhadas e obtiveram os seus respectivos 

empenhos em tempo hábil  para a execução da Pré -Liquidação e Liquidação, 

incorrendo, conseqüentemente em efetivação de seus pagamentos ou sendo 

alocados como Restos à Pagar - RP que totalizaram o montante de R$ 

2.032.237,37 (dois milhões, trinta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e 

trinta e sete centavos).  

 Abaixo apresentamos quadro resumo das Dispensas de Licitações 

emitidas pela Gerência Administrativa no exercício 2011, a saber:  
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Quadro 73 - Resumo de Dispensas de Licitações Emitidas em 2011  

Operação Quantidades Valores Totais  Médias 

 Canceladas  32 69.798,74   2.181,21  

 Empenhadas / Compradas  955  2.032.237,37   2.128,00  

 TOTAL  987 2.102.036,11  
 

FONTE:  S i s t ema Phoenix  

 

Quadro 74 -  Resumo do Exercício 2010 para Materiais de Consumo  

 A Subgerência de Materiais e Patrimônio apresentou as movimentações 

financeiras para Material de Consumo do ex ercício 2011, após conciliação 

financeira.  Os valores informados são os seguintes:  

MOVIMENTAÇÃO 

MENSAL 

SALDO 

ANTERIOR 
ENTRADA SAÍDA 

SALDO 

FINAL 

Janeiro 1.132.105,16 0,00 302.236,36 829.868,80 

Fevereiro 829.868,80 1.785,90 121.019,67 710.635,03 

Março 710.635,03 177.936,03 238.635,21 649.936,45 

Abril  649.936,45 156.775,17 176.706,21 630.005,41 

Maio 630.005,41 239.846,70 366.134,38 503.717,73 

Junho 503.717,73 424.388,57 189.842,67 738.263,63 

Julho 738.263,63 173.443,18 290.038,69 621.668,12 

Agosto 621.668,12 317.699,69 369.097,40 570.270,41 

Setembro 570.270,41 244.718,15 218.779,77 596.208,79 

Outubro 596.208,79 289.282,85 291.854,28 593.637,36 

Novembro 593.637,36 188.079,50 159.690,26 622.026,60 

Dezembro 622.026,60 925.914,85 783.101,99 764.839,46 

TOTAIS - 3.139.870,59  3.507.136,89 - 

FONTE :  S i s t ema Ajax  

 

9.4.5 Diante do apresentado, pode-se entender que:  

1º - No mês de janeiro não houve entradas de material  de consumo em virtude 

da indisponibilidade de recursos,  uma vez que o sistema financeiro es tava 

fechado naquele período, entretanto houve movimentação de saída de material  

dado à demanda de abastecimento mensal dos setores e a entrega de materiais 

que foram recebidos durante o recesso natalino;  
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2º -  Os valores de entrada evoluem de modo desorden ado à medida que ocorre 

disponibil idade de recurso, constatando -se que no mês de dezembro,  sempre 

ocorre um maior repasse de recursos;  

3º -  Os valores de saída acompanham o fluxo da movimentação dos valores de 

entrada, excetuando-se o mês de janeiro (mês sem movimentações nas entradas);  

4º - O saldo final mensal apresentado para a movimentação financeiro dos bens 

de consumo que passaram pelo almoxarifado oscila entre 503 e 829 mil reais,  

durante o período. Valores maiores que os informados no exercício de 2 010 que 

foram entre 453 e 758 mil reais.  

 

9.5 Diretoria de Campo Agropecuário - DICAP  

Atribuições do Setor  

 A Diretoria de Campo Agropecuário (DICAP) tem a função de 

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 do ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

Atividades desenvolvidas em 2011  

- Limpeza e preparação de áreas para pesquisas e aulas práticas do s cursos de 

Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal e áreas afins;  

- Condução e limpeza de áreas de culturas permanentes,  uti lizadas para aulas  

práticas e pesquisas;  

- Coordenação do Viveiro de Plantas Ornamentais e Florestais da UESB;  

- Reforma de pontos crí ticos da cerca do campus da UESB;  

- Construção de cercas das instalações de zootecnia;  

- Melhoria das instalações do curral  para a produção de leite, estábulo 

experimental e fábrica de ração;  

- Aceiro das estradas e cercas que circundam o campus da U ESB; 

- Implantação de 10 experimentos em Olericultura da disciplina de 

Fitopatologia,  visando criar situações práticas de tomada de decisão no controle 

de pragas e doenças das culturas;  

- Manutenção de 2 experimentos de Maracujá;  

- Limpeza e condução de experimento com 11.000 plantas de Café Arborizado 

(fase adulta);  



 

 

- Limpeza e manutenção de banco de Germoplasma de Urucu m; 

- Implantação e condução de 4 experimentos de Mandioca;  

- Implantação de campo de produção de manivas;  

- Condução de 9 experimentos com espécies florestais;  

- Limpeza e manutenção de experimento florestal (arboreto);  

- Implantação de banco de Germoplasma de Mandioca;  

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

- Aproveitamento de resíduos vegetais na alimen tação animal;  

- Reativação do minhocário;   

- Limpeza e manutenção de campo agrostológico (coleção de espécies 

forrageiras);  

- Limpeza de espécies frutíferas;  

- Implantação e manutenção de 12 experimentos do curso de mestrado em 

Agronomia;  

- Manutenção de 2 experimentos de Pião Manso;  

- Fornecimento de mudas ornamentais ao Campus da UESB;  

- Doação de mudas a empresas públicas ou privadas, através de projetos 

socioambientais;  

- Implantação do Projeto Horta Solidária, com direcionamento da produção da 

mesma à Creche Bem-querer,  Escolinha da UESB, Casa de Apoio (Maria do 

Carmo), Albergue Nosso Lar, e outras instituições filantrópicas;  

- Ampliação de área de cultivo de cana para alimentação animal;  

- Implantação de área de palma forrageira;  

- Implantação de área de sorgo forrageiro;  

- Implantação de duas áreas de milho para fins forrageiros;  

- Beneficiamento de mel de abelhas da associação de apicultores do Sudoeste da 

Bahia;  

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

- Experimentos constantes para congelamento de sêmen de caprinos, exames 

andrológico, orientações aos caprino/ovinocultores;  

- Aquisição de concentrados, medicamentos,  para suporte na época da seca,  

suplementando os rebanhos, bovinos,  caprinos e ovinos;  

- Recuperação e manutenção dos t ratores e implementos;  

- Recuperação de alguns implementos agrícolas.  

- Aquisição de 2 implementos agrícolas (pipa e roçadeira) .  



 

 

 

9.5.1 Serviços prestados à comunidade  

- Fornecimento de hortaliças, semanalmente, à creche da UESB, Escolinha do 

Bem Querer, Pastoral da Criança, Casa de Apoio (Maria do Carmo) e Albergue 

Nosso Lar,  entre outros;  

- Implantação e assistência técnica em horta (Projeto Horta Solidária);  

- Fornecimento de mel para a creche de acordo as solicitações;  

- Atendimento de chamadas para re tirada de abelhas, marimbondos e demais 

insetos nos setores da UESB;  

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

- Fornecimento de mudas a empresas públicas,  através de projetos 

socioambientais;  

- Serviço de molhação em plantas ornamen tais e jardins do Campus;  

- Controle fitossanitário em plantas ornamentais/jardins;  

- 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;  

 

9.6 Prefeitura de Campus  

Rotinas Administrativas  

- Recepcionar e prestar informações a toda comunidade acadêmica;  

Apoio na infra-estrutura em todos os eventos realizados no Campus, como: 

vestibular, seleção de estágio,  confraternização  dos servidores,  congressos,  

seminários, palestras, simpósios, colóquios, calouradas, concursos públicos,  

Semana da Integração Estudanti l;  

- Otimização de vários espaços físicos no campus ,  como: Colegiados,  

Departamentos, Setores Administrativos e Laborató rios através da confecção e 

instalação de divisórias,  bancadas e persianas;  

- Execução de serviços de limpeza e manutenção em todos os setores da 

Universidade;  

- Promover segurança através de sistema de vigilância humana e eletrônica;  

- Realização do monitoramento através do Sistema de CFTV (Câmeras 

Eletrônicas) instaladas em pontos estratégicos do Campus;  

- Reforma e adequação de infra -estrutura em vários setores,  incluindo pintura,  

troca de piso, instalação e manutenção de ar-condicionado;  



 

 

- Sinalização das vias internas do Campus, incluindo demarcação de faixas,  

placas e redutores de velocidade;  

- Acompanhamento do consumo e pagamento de vários serviços essenciais à 

instituição como: água, energia elétrica,  reprografia, telefonia, correios, entre 

outros;  

- Execução e fiscalização das atividades relacionadas com serviços de 

Transportes, Telefonia,  Protocolo, Reprografia, entre outros;  

 

9.6.1 Atividades realizadas em 2011  

 Ampliação da sala no Núcleo de Inclusão;  

 Colocação de piso tátil com sinalização para  acessibil idade na passarela 

que dá acesso aos quiosques e Biblioteca;  

 Compra de andaimes para realização de serviços;  

 Compra de carteiras para salas de aulas;  

 Compra de toldos para util ização em eventos realizados na UESB;  

 Confecção da carroceria do carro  “Trovão azul”;  

 Construção de passarela que liga os quiosques à Biblioteca;  

 Construção de rampa de acesso ao ponto de ônibus;  

 Instalação de ar-condicionados em todas as salas de aulas  

 Instalação de corrimões nos módulos I, II  e Luizão;  

 Instalação de cortinas no Módulo IV, Módulo de Medicina,  fábrica de   

  biscoito e reposição em todos os módulos;  

 Instalação de divisórias na ASPLAN;  

 Instalação de equipamentos multimídia (notebook, projetores e telas) em   

  todas as salas de aulas;  

 Instalação de grades de proteção nos suportes de papel higiênico nos   

  banheiros;  

 Instalação de grades nos módulos I,  II,  IV, Módulo Luizão e Módulo de   

  Medicina,  Fábrica de Biscoito e Biofábrica;  

 Instalação de quadros de vidros em todas as salas de aulas;  

 Instalação e manutenção de ar-condicionados em vários setores da   

  Universidade;  

 Limpeza de piso e pintura na GEAC;  

 Manutenção hidráulica e elétrica dos sanitários do Módulo Acadêmico;  



 

 

 Ornamentação natalina;  

 Polimento dos pisos de sala de aula;  

 Reforma da parte elétrica no  Ginásio de Esportes;  

 Reforma da residência;  

 Reforma do telhado do prédio Amélia Barreto, Módulo de Medicina,  

 Labisa, Posto Odontológico, Módulo de Aulas Novo salas 1,  2 e 6;  

 Reforma e pintura da Biblioteca;  

 Reforma na Casa do mel (pintura,  troca de piso,  grades);  

 Reforma na Escolinha Bem Querer (construção de sala de aula e 

banheiros com acessibilidade);  

 Reforma na PPG (pintura, troca de piso tipo porcelanato, reforma na 

parte hidráulica elétrica e divisórias);  

 Reforma na PRARH;  

 Reforma na PROGRAD (pintu ra, troca de piso tipo porcelanato, reforma 

na parte hidráulica e elétrica, instalação de divisórias,  reforma de 

banheiros);  

 Reforma no auditório do CAP;  

 Reforma no CAP (pintura de sala de aula e instalação de divisórias, 

cortinas e grades);  

 Reforma no Labotatório TPOA e TPOV (pintura, piso e divisória);  

 Reforma no setor JANELA INDISCRETA;  

 Reforma nos órgãos de cessão (Museu Regional, Museu Pedagógico, 

Centro de Extensão, Núcleo da Criança e Núcleo de Direito);  

 Reformas das cadeiras e quadros de sala de aul a;  

 Restaurante Universitário (parte elétrica, hidráulica e reforma do 

telhado);  

 Revestimento do palco do auditório do módulo IV e Salão do Júri;  

 Revisão de esquadrilhas nas janelas de sala de aulas;  

 Revisão do cubículo de alta tensão;  

 SERGE (troca de piso e instalação de divisórias);  

 Término da construção da Fábrica de Biscoitos com passeio e jardim;  

 Término das construções dos quiosques de alimentação.  

 

 



 

 

9.6.2 Fiscalização e acompanhamento de contratos  

 A Prefeitura de Campus é responsável por fiscalizar e acompanhar os 

contratos de prestação de se rviços essenciais à insti tuição, como os seguintes :  

 EMBASA –  abastecimento de água e serviços de esgoto;  

 COELBA –  fornecimento de energia elétrica, baixa e alta tensão;  

 CORREIOS –  serviços postais (sedex, carta sim ples e registrada);  

 OI e VIVO –  telefonia fixa local , DDD e móvel;  

 TMW –  serviços de conservação e limpeza;  

 ASSEMP –  suporte e manutenção de edifícios públicos;  

 CENTAURUS –  vigilância humana e patrimonial,  

 TECNOGUARD –  vigilância eletrônica;  

 TERRA FRANCA –  serviços de reprografia;  

 TOM BOX –  fornecimento e instalação de divisórias, forros, persianas e   

  vidros;  

 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO –  fornecimento de refeições;  

 RADAR –  desinsetização, desratização e descupinização nas instalações;  

 J. S. PEREIRA - instalação e manutenção de aparelhos de ar 

condicionado tipo split;  

 VIRTUAL CONSTRUTORA –  confecção e instalação de grades.  

 

9.6.3 Acompanhamento de consumo e pagamento de serviços prestados  

 A seguir o consumo de água e os valores das notas fiscais nos meses  de 

janeiro a novembro de 2011, no Campus de Vitória da Conquista:  

 

Quadro 75 –  Demonstrativo de consumo de água no campus de Vitória da 

Conquista 

Competência Consumo M
3  

Valor da NF 

Janeiro 2770  R$    28.594,57  

Fevereiro 1810  R$    18.840,82  

Março 2447  R$    26.566,66  

Abril  2618  R$    27.601,99  

Maio 2449  R$    25.282,66  

Junho 1979  R$    24.464,10  

Julho 2236  R$    26.034,72  



 

 

Agosto 2714  R$    31.613,14  

Setembro 2549  R$    29.564,01  

Outubro 2774  R$     6.132,37  

Novembro 2756  R$   32.910,35 

Dezembro 3212 R$   37.332,50 

Total  27.102 R$ 277.605,39 

Fonte:  P re fei tu ra  d e  Camp us  

 

9.6.4 Atividades dos setores ligados a Prefeitura de Campus   

Setor: Sub-Gerência de Serviços Gerais  

 A Subgerência de Serviços Gerais (SERGE) é um setor sub ordinado à 

Prefeitura de Campus e tem como funções coordenar as ações relacionadas à 

limpeza e zeladoria dos setores e a manutenção de máquinas e equipamentos do 

Campus. As principais atividades da Subgerência de Serviços Gerais em 2011 

foram: 

 Abertura de novas fossas sépticas, bem como a manutenção e limpeza 

das já existentes;  

 Construção, reforma e pintura de meio fio e sarjetas da Instituição;  

 Empréstimo, montagem e desmontagem de toldos a diversos setores da 

instituição;  

 Entrega de água e café em diversos setores e órgãos de cessão, bem como 

para atendimento de eventos da Instituição;  

 Fixação de faixas dentro do Campus, em diversos eventos;  

 Instalação de pontos de energia, tomadas e troca de lâmpadas em 

diversos setores;  

 Instalação e manutenção de porta copos, porta papel higiênico, porta 

papel toalha e saboneteira;  

 Lavagem e desinfecção semestral dos reservatórios de água do Campus;  

 Limpeza do fil tro de purificação de água;  

 Manutenção de fechadura e confecção de cópia de chaves;  

 Manutenção preventiva e corretiva constante de ventiladores e 

bebedouros, etc;  

 Manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa 

tensão;  

 Manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica;  



 

 

 O almoxarifado da SERGE controla a distribuição do material de 

consumo; 

 Reforma de carteiras escolares;  

 Reformas realizadas em laboratórios, salas de aula e setores 

administrativos;  

 Reparos nos telhados de diversos setores;  

 Serviços de pedreiro,  marcenaria e carpintaria;  

 Os serviços ligados à limpeza do Campus são realizados po r 52 

funcionários atuando em Vitória da Conquista. Os serviços realizados na parte 

hidráulica, pequenos reparos, carpintaria, PABX e de agentes de portaria, são 

realizados por 31 funcionários atuando em Vitória da Conquista.  

 

Setor: Comunicação e Telefonia   

  

 O Setor de Comunicação e Telefonia tem como funções gerenciar o 

funcionamento do PABX, bem como da rede de telefonia interna dos três Campi.  

O SCT possui em seu quadro 9 telefonistas, sendo três em cada Campus e 01 

técnico. As principais at ividades desenvolvidas pelo setor em 2011 foram:  

 Manutenção e revisão constante na rede telefônica e nas centrais 

telefônicas;  

 Atualização da lista telefônica para os três campi;  

 Realização do mapeamento dos centros de distribuição geral;  

 Ativação e Instalação de novos ramais nos 3 Campi;  

 Implantação do Sistema de VOIP (telefonia IP) e Interl igação entre os 3 

Campi, a fim de possibilitar ligações a custo zero e tarifação centralizada;  

 Ativação do Serviço de tarifação: sistema de gerenciamento do consumo 

por ramal;  

 Instalação das Novas Centrais Telefônicas nos Campi de Itapetinga e 

Jequié.  

 

Setor: Sub-Gerência de Transportes  

  

 A Subgerência de Transportes é o setor responsável pela organização, 

acompanhamento, orientação e execução dos serviços de transportes no campu s 

de Vitória da Conquista. A função do setor consiste também em acompanhar e 



 

 

orientar os serviços desenvolvidos pelas coordenações de transportes dos campi 

de Jequié e Itapetinga, centralizando em Vitória da Conquista a coordenação de 

transporte para a frota dos três campi. As principais atividades desenvolvidas 

em 2011 foram:  

 Atendimento às requisições de veículos solicitadas pelos setores da 

universidade;  

 Condução de funcionários, docentes e discentes na realização de viagens 

administrativas, aulas de campo, participação em congressos, realização 

de pesquisas, atendimento à comunidade externa, dentre outras;  

 Manutenção dos veículos movidos a diesel, álcool e à gasolina;  

 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 ASPLAN.  

 

 O setor possui um manual de transportes destinado aos motoristas e 

servidores do setor para possíveis consultas e orientações.  O manual aborda 

temas como: legislação de trânsito, direção defensiva,  primeiros socorros,  

noções básicas de mecânica e deveres do motorista.  

 Atualmente o setor de Vitoria da Conquista conta com 24 funcionários,  

sendo 01 subgerente de transportes,  01 coordenador de manutenção de  veículos;  

02 secretários;  1 lavador e 19. A sua estrutura física é composta por uma sala da 

subgerência, uma secretaria,  uma sala da coordenação de manutenção de 

veículos e uma sala de convivência dos motoristas.  

 A UESB campi de Vitoria da Conquista poss ui 20 veículos distribuídos 

entre os seguintes modelos: 6 veículos pequenos, 1 pick up RANGER, 2 vans 

DUCATO, 1 KOMBI,  3 MICRO-ÔNIBUS, 1 CAMINHÃO.  

 O consumo com combustível  no campus de Vitoria da Conquista foi em 

torno de R$ 294.561,66. Com relação à man utenção dos veículos foram gastos 

aproximadamente R$ 200.125,58 até o mês de novembro de 2011 . Os gastos 

realizados com manutenção de veículos durante os meses de janeiro e março 

foram faturados nos meses seguintes por conta do contrato com a Ticket Car.  

 A utilização dos veículos do Estado se fará de acordo com o Decreto nº 

05 de 26.03.87 da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), 

Decreto nº 5.910 da SAEB, leis,  decretos, resoluções,  e ainda portarias emitidas 

pela Universidade, pert inentes ao assunto, tais como:  



 

 

 Normas de utilização de veículos da UESB;  

 Resolução 68/99 que regulamenta as atividades de aula prática/campo na 

UESB; 

 Portaria Nº 059, de 17 de janeiro de 2000, que orienta critérios de 

utilização de veículos nos três campi;  

 Portaria Nº 1028, de 13 de setembro de 2001, que orienta despesas com 

viagens e passagens;  

 Decreto Nº 9.486, de 12 de julho de 2005, que disciplina a aquisição, 

locação, identificação e utilização de veículos automotores no âmbito da 

Administração Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras 

providências.  

 

Setor: Protocolo Geral  

 

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

tanto administrativos quanto acadêmicos, no controle e encaminhamento de 

documentos, incluindo envio de malotes para os Campi de Jequié e Itapetinga e 

correspondências encaminhadas através dos Correios. As principais atividades 

desenvolvidas em 2011 foram:  

 Acompanhamento e manutenção normal do fluxo dos documentos da 

Insti tuição;  

 Encaminhamento de malotes para os campi de Jequié e Itapetinga;  

 Recebimento e envio de fax para diversos setores da Instituição.  

 

Quadro 76 - Valores pagos aos Correios ref. a serviços de correspondências 

nos 3 campi  

Documentos V. DA CONQUISTA JEQUIÉ ITAPETINGA 

Sedex R$ 32.674,71 R$ 14.100,42 R$ 12.596,91 

Registrada R$ 4.470,97 R$ 491,25 R$ 2.535,17 

Cartas Simples  R$ 2.110,75 R$ 21,71   

Total  R$ 39.256,43 R$ 14.613,38 R$ 15.132,08 

Fonte:  P ro toco lo  Geral  

 

 

 



 

 

 

9.6.5 Prefeitura de Campus de Itapetinga  

 A Prefeitura do Campus de Itapetinga é  órgão executivo da 

administração do Campus e das atividades e serviços comuns de suporte às  

Unidades e órgãos complementares. Tem o objetivo de manter os serviços de 

infra-estrutura do Campus, coordenando os serviços de manutenção predial, 

obras de reforma, conservação e limpeza, vigilância,  comunicação e transporte.  

 

 Dentre as atividades conduzidas até dezembro/2011, a Prefeitura de 

Campus realizou:  

 Implantação de Internet no Módulo de Laboratórios;  

 Instalação de aparelhos condicionadores de ar no CEDETE C; 

 Implantação da rede elétrica exclusiva para aparelhos condicionadores de 

ar no módulo de Laboratórios;  

 Aquisição de novos quadros brancos do Módulo de Sala de aulas;  

 Recuperação de carteiras e mesas das salas de aula e auditório;  

 Aquisição de grades de segurança para o Módulo de Laboratórios (em 

andamento);  

 Reforma e instalação de bancadas na Sala do Núcleo de Estudos em 

Ciências de Alimentos;  

 Recuperação de telas de proteção nas janelas das salas de aula;  

 Ampliação do galpão de Avicultura;  

 Reforma da Cantina e viabilização do seu funcionamento;  

 Reforma do espaço PROLER com divisórias e bancadas;  

 Construção da Casa de Caldeira e rampas de acesso ao CEDETEC;  

 Aquisição de bancadas e prateleiras para os Laboratórios de Química 

Analítica e Bioquímica, Química Geral  e Inorgânica,  NECAL, 

Biossistemática Animal, PROLER, PABX, PABX (Praça Primavera) 

Ensaios de materiais e Projetos Agroindustriais, Engenharia de Processos, 

Salas dos Professores (gabinete) e Microbiologia, DEBI, sala dos 

Professores, Laboratório de  Nutrição;  

 Reestruturação rede elétrica do CEPEC, Avicultura e Biossistemática;  

 Substituição do piso da Coordenação de Transporte;  

 Implantação de caixas de drenagem água pluvial;  



 

 

 Implantação de passeio na principal via interna de acesso do Campus 

Juvino Oliveira;  

 Readequação de salas de aula para vedação de barulho externo;  

 Vedação das fossas;  

 Ampliação e realocação da fossa;  

 Instalação de novos ramais telefônicos no Módulo Administrativo e no 

Campus Juvino Oliveira;  

 Recuperação das vias internas do Campus Juvino Oliveira;  

 Implantação de cercas nas áreas externas à Biblioteca;  

 Recuperação das cercas das áreas externas e internas do Campus Juvino 

Oliveira;  

 Substituição dos bebedouros t ipo garrafão por bebedouros de pressão 

com fil tros extras para melhor purif icação da água;  

 Substituição e aquisição de extintores;  

 Manutenção do Almoxarifado;  

 Apoio ao funcionamento do Curso Formação de Professores;  

 Apoio ao Cursinho Pré-Vestibular;  

 Apoio a eventos do Município de Itapetinga e municípios vizinhos;  

 Apoio às atividades do Programa Universidade Para Todos e Formação 

de Professores;  

 Organização do Concurso Vestibular UESB 2011 -1; 201-2 e Vestibulares 

para o Curso de Formação de Professores;  

 Organização do Stand da UESB na 40ª Exposição Agropecuária de 

Itapetinga no Parque de Exposições;  

 Promoção da Campanha do Agasalho 2010 em parceria com Associações 

de Bairros;  

 Apoio à COPEVE na Exibição de Filmes para o Concurso Vestibular 

UESB 2011;  

 Implementação de novos horários de transporte junto à Empresa de 

ônibus Coletivo Viação Itapetinga;  

 Manutenção do Posto Odontológico;  

 Reforma NUSB-IT; 

 Implantação do atendimento psicológico e pedagógico junto a CRH;  

 Implantação do atendimento no Posto de Enfermagem;  



 

 

 Cursos de Capacitação, Segurança e Qualidade de vida aos motoristas, 

funcionários terceirizados e prestadores de serviços, Campo Agropecuário 

e Serviços Gerais todos em apoio à CRH;  

 Manutenção da frota de veículos do Campus Juvino Oliveira;  

 Recebimento e processamento de demandas da Comunidade;  

 Gestões junto à SAEB e COELBA para alteração da demanda contratada 

de energia como instalação de capacitores;  

 Busca de captação de recursos extra -orçamentários através da elaboração 

de propostas para o orçamento da União, destinados a implantação de 

projetos da creche, acessibilidade aos  portadores de necessidades 

especiais,  renovação da frota do campus, Restaurante Universitário,  e 

construção dos setores administrativos no Campus Juvino Oliveira.  

 

 9.6.5.1 Coordenação de Serviços Gerais do Campus de Itapetinga  

 A Coordenação de Serviços Gerais, responsável pelo acompanhamento, 

coordenação, orientação e controle das atividades de zeladoria, jardinagem e 

serviços de manutenção do Campus, executou, durante o ano de 2011, as 

seguintes atividades:   

 

9.6.5.2 Seção de Obras:  

 Reforma de tampas de  fibra dos tanques que abastecem os setores do 

Campus;  

 Confecção de caixas de passagens com sistema de drenagem de água em 

vários pontos no Campus;  

 Abertura de letreiros na Coord. de Serviços Gerais, Campo 

Agropecuário, Coord. de Transporte, CEBIO e CEPEQ;  

 Reparo do piso da entrada do Módulo Administrativo da Praça Primavera 

com construção de rampas;  

 Restauração de 100m² de piso no parque de exposições para o stand da 

UESB; 

 Retelhamento total  do telhado do setor de transporte da sala 

administrativa com colocação de 16 peças, tamanho 524,00 m
2
;  

 Retelhamento com telhas de cerâmica nos dois galpões da Avicultura;  

 Reparo no telhado da Assessória Acadêmica, PABX, Protocolo, ADUSB, 



 

 

PPG, Mestrado de Zootecnia,  Ludopedagogia e Almoxarifado;  

 Reforma e instalação de novas telas de proteção contra insetos nas 

janelas de sala de aula do Campus Juvino Oliveira;  

 Restauração da casa de vegetação;  

 Restauração de calçadas próximo ao Módulo de Sala de Aula;  

 Instalação de 200 metros de manilhas próximos ao curral;  

 Restauração do espaço físico para as novas inst alações da Central  de 

Telefonia;  

 Instalações de novos circuitos elétricos;  

 Instalação de um aparelho de Ar-Condicionado;  

 Pintura Geral  da Sala;  

 Confecção de Bancada para Telefonista;  

 Ampliação da Suinocultura com construçã o de novas Baias;  

 Troca de todas as fechaduras do mod. Sala de Aula;  

 Arborização da área ao redor da avicultura;  

 Arborização do Campus e criação de taludes;  

 Manutenção das portas do Módulo de Laboratório (troca de fórmica, 

manutenção das fechaduras);  

 Manutenção dos arquivos,  fechaduras e portas do modulo acadêmico e 

salas de aulas;  

 Confecção de estantes de madeira com prateleiras para coordenação de 

laboratórios;  

 Construção de bancadas para instalação de mufla no Lab. de Fisiologia 

Animal;  

 Instalação de pedra de mármore para instalação de capela no Lab. de 

Química Geral;  

 Construções de bancadas em três laboratórios no CEDETEC;  

 Reparo no Telhado da Caprinocultura;  

 Assentamento de portas na Suinocultura, Avicultura, Cedetec, Necal e 

Assessoria Acadêmica;  

 Instalações de placas de identificação nos setores;  

 Colocação de tela na quadra de esportes;  

 Implantação de manta asfáltica nos módulos de Laboratórios,  salas de 

aula,  CEPEC, PROLER, setores administrativo Praça Primavera;  



 

 

 Manutenção em Cadeiras e mesas nos se tores Administrativos;  

 Reforma de cadeiras no Módulo de Salas de Aula e Módulo de 

Laboratório com troca de fórmica nos braços e,  posteriormente,  

substi tuição das cadeiras com estrutura em ferro comprometida;  

 Reforma e pintura geral do Posto Odontológico, D epartamentos, NECAL, 

CEPEQ, Laboratório de Nutrição Animal,  Almoxarifado, Unidade Gestora, 

TaLimpo, Vice-Reitoria;  

 Reforma na Coordenação de Transportes e sala dos motoristas;  

 Reforma do piso da garagem do Setor de Transporte;  

 Implantação de passeios nas v ias de acesso CEDET, Setor de Transporte 

e Módulo Administrativo;  

 Substituição do forro de madeira / PVC da Assessoria Acadêmica;  

 Pintura de 800 estacas de cimento e 800 metros de meio fio nas vias 

internas do Campus;  

 Reforma dos cochos de concreto da Avicultura, Animais Silvestres, 

Caprinocultura, Bovinocultura de leite;  

 Construção de fossas CEDETEC;  

 Ampliação do Setor de Bovinocultura de Leite;  

 Construção de redondeu e ampliação do setor CEPEQUUS;  

 Construção do NIT;  

 Reforma do Laboratório de Química –  Praça Primavera;  

 Substituição rede elétrica do auditório, CEPEQ;  

 Construção de banheiros para funcionários do Campus;  

 Implantação de estrutura e mastro para bandeiras oficiais na entrada do 

Campus;  

 Reforma do Laboratório de Biossistemática e ampliação da áre a para 

pesquisa em crustáceos;  

 Pintura geral na nova sala de usuários da UINFOR;  

 Instalação de extintores em todo o Campus;  

 Substituição do quadros de sala de aula para quadro de vidro;  

 Instalação de aparelhos condicionadores de ar nas salas térreas do 

Módulo de Aula;  

 Instalação de cortina de ar nas entradas do auditório;  

 Pintura do prédio da Fundação Coral das Artes;  



 

 

 Reparo nas pedras de granito nos banheiros do Módulo de Sala de Aula;  

 Instalação de corrimão nas rampas de acesso Centro de Convivência;  

 Construção de estacionamento na UECO, CEBIO e NECAL;  

 Análise semestral da água consumida no Campus  e manutenção do 

filtros e bebedouros;  

 Reparo em tanques e bebedouros dos setores de Bovinocultura de leite, 

Caprinocultura, Suinocultura e Unidade Experimental  de Caprinos e 

Ovinos;  

 Reparo de bóias nos tanques e bebedouros dos setores de Bovinocultura 

de leite, Caprinocultura, Suinocultura e Unidade Experimental de 

Caprinos e Ovinos;  

 Manutenção dos vasos sanitários dos setores do Campus Juvino Oliveira 

e campanha para prevenção de acidentes domésticos com vasos sanitários;  

 Limpeza e manutenção das fossas.  

 

 SEÇÃO ELÉTRICA 

 Manutenção e revisão da rede de Alta e Baixa tensão do Campus Juvino 

Oliveira;   

 Instalação de aparelho de ar condicionado nas salas de aula e Mó dulo de 

laboratórios;  

 Manutenção, limpeza e transferência de aparelho de ar condicionado dos 

setores do campus;  

 Instalação de tomadas nos laboratórios e Módulo Administrativo da 

Praça Primavera;  

 Instalação e manutenção de ventiladores no pavilhão de sala d e aula,  

cantina,  coordenação de laboratório;  

 Trocas de disjuntor e lâmpadas dos postes do Campus Juvino Oliveira;  

 Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas econômicas no 

Módulo de Salas de Aula, Módulo de Laboratório, Módulo Acadêmico e 

Módulo Administrativo da Praça Primavera;  

 Manutenção de ventiladores, ar condicionado e lâmpadas no Módulo 

Administrativo da Praça Primavera;  

 Manutenção de linha telefônica no Campus Juvino Oliveira e Módulo 

Administrativo da Praça Primavera;  



 

 

 Instalação de novos ramais telefônicos no Campus;  

 Instalação de nova rede de baixa tensão com cabo multiplex trançado 

para o Laboratório de Nutrição Animal, CEPEQ e CEDETC;  

 Recolocação de seis postes de alta tensão e colocação de espaçadores na 

rede de baixa tensão que chega à UECO; 

 Colocação de braço de poste, substi tuição de lâmpada mista por lâmpada 

vapor de sódio para melhoramento da i luminação do campus;  

 Manutenção e troca de tomadas em geral do campus, bem como no 

Módulo Administrativo da Praça Primavera;  

 Revisão de lâmpadas de emergência no Módulo de Salas de Aula;  

 Sistema de aterramento nos setores:  DEBI, DTRA, Secretaria de cursos, 

Módulo de Laboratório e Laboratório de Nutrição, Auditório,  UECO, 

Suinocultura,  Tá Limpo Laboratório Química e Necal;  

 Revisão de rede elétrica nos colégios municipais e estaduais para 

Realização do Vestibular UESB;  

 Reforma geral da rede interna no Laboratório de Nutrição Animal, 

UECO, Auditório (Sala SEAV), CPD (sala usuário), Suinocultura,  Necal; 

Bovinocultura de Leite, CEBIO e unidade anexa Laboratório de 

Forragicultura;  

 Instalação de nova rede para ar –  condicionado Módulo de Salas de  Aulas 

e Módulo de laboratórios;  

 Troca de comandos de moinhos trifásicos;  

 Troca do relógio da rede do mod. de sala de aula por disjuntor de 150 A;  

 Diagrama e substituição de disjuntores e transformadores.  

  

9.6.5.3 Campo Agropecuário de Itapetinga  

 Tendo em vista que o Campo Agropecuário, setor de suma importância 

para as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Curso de Zootecnia –  

Campus de Itapetinga, relacionamos abaixo todas as atividades desenvolvidas no 

em 2011.  

 

 

 

 



 

 

9.6.5.4 Tarefas programadas e executadas no período de janeiro a setembro 

de 2011.  

 Manutenção e reforma geral em todo sistema de cerca elétrica do Campo;  

 Plantio de 02 Ha. Com gramínea na capri nocultura silvestre;  

 Construção de dois piquetes e reforma do setor para animais;  

 Colheita e silagem de Capim Napier;  

 Manutenção das vias de acesso em todo o Campus;  

 Manutenção e reforma das cercas interna (Caprino, Suíno, Bovinocultura 

e queixadas);  

 Coleta de material  orgânico e produção de compostagem para aulas 

práticas;  

 Limpeza do açude de armazenamento de água de irrigação;  

 Preparação de área de três Ha. para o plantio e o cultivo de forrageiras;  

 Aceiro em todas as cercas do perímetro do Campus;  

 Três Capinas no Campo Agropecuário;  

 Substituição de 02 km de estaca de madeira por estaca de cimento com 

instalação de tela campestre;  

 Manutenção, adubação e irrigação da área urbana cultivada com plantas 

ornamentais e gramados;  

 Vacinação em todo rebanho bovino , caprino e ovino;  

 Manutenção do setor de bovinocultura:  controle sanitário,  arraçoamento, 

sanidade dos animais, ordenha dos animais, limpeza dos piquetes;  

 Manutenção do setor de suinocultura:  limpeza da área de piquetes 

reforma das cercas dos piquetes, limpeza diária do setor, controle 

sanitário, arraçoamento, sanidade dos animais;  

 Manutenção do Setor de Caprinocultura: l impeza dos piquetes,  revisão de 

cercas elétricas, controle sanitário dos animais, arrazoamento, sanidade 

dos animais;  

 Manutenção e ampliação da área cultivada com capim Elefante 

(capineira), que atendeu aos setores de bovinocultura e caprinocultura,  

pesquisas desenvolvidas no Campus (capinas adubações e colheitas da 

forragem);  

 Manutenção do setor de eqüídeos: tratos sanitários,  arraçoamento , 

limpeza dos piquetes, Implantação de pastos, vacinações;  



 

 

 Apoio aos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no Campus durante todo 

o ano, produção de forragem conservada  (silagem e feno),  preparo  de  

instalações  rústicas  e  limpeza  das  áreas  de  suport e  à  pesquisa;  

 Preparo de formulações de ração para todo o ano para os setores de 

bovino, suíno, caprino, ovino, avicultura e queixadas;  

 Adubação dos piquetes e pastagens do bovino e caprinocultura;  

 Manutenção do setor de avicultura: arraçoamento, l impeza  diária, coleta 

de camas de frango a cada vinte dias;  

 Manutenção do setor de apicultura: revisão das colméias,  limpeza da área 

e do apiário,  colheita de mel e apóio às aulas práticas.  

 

9.6.5.5 Almoxarifado Setorial de Itapetinga  

 O Almoxarifado de Itapetinga é o setor responsável pelo recebimento, 

armazenamento e expedição de materiais de consumo/expediente e requisições,  

bem como controle de materiais de estoque do Campus de Itapetinga.  

 

9.6.5.6 No desempenho de suas competências,  o Almoxarifado de Itapet inga 

realiza as seguintes atividades:  

 Recebimento e armazenamento de materiais;  

 Entrega de empenhos e cobrança do material;  

 Conferência de nota fiscal e confrontamento com o processo original de 

compra;  

 Estoque –  armazenamento dos materiais (baixa rotativi dade);  

 Despacho dos materiais aos respectivos setores (alta rotatividad e);  

 Distribuição dos materiais de estoque:  

 Recebimento de requisições de materiais;  

 Despacho das requisições solicitadas pelos setores.  

 

9.6.5.7 Estoque de materiais  

 Organização do estoque;  

 Reposição do estoque;  

 Controle de estoque mínimo.  

 

 



 

 

9.6.5.8 Registro de notas fiscais e encaminhamento para a Unidade de 

Pagamento:  

 Registro de nota fiscal,  devidamente inspecionada;  

 Emissão de requisições de saída dos materiais registrados (alta 

rotatividade).  

 

9.6.5.9 Elaboração de Documentos de Controle (Sistema Ajax)  

 Levantamento de consumo médio dos materiais de estoque;  

 Emissão de Relatório de Saída de Materiais;  

 Emissão de Relatório de Entrada de Materiais;  

 Emissão de balancetes mensais;  

 Emissão de Inventário Anual de Estoque.  

 

9.6.5.10Setor de Transporte de Itapetinga  

 O Setor de transporte conta atualmente com um quadro de 07 motoristas 

e 12 veículos para atender as necessidades de alunos, professores e 

funcionários.   

 Diariamente ocorre o transporte coletivo de funcionários em três 

horários: das 06h30min às 08h30min, das 12h00min às 14h00min e das 

18h00min às 20h00min. Esse serviço é realizado em um ônibus com capacidade 

pára 52 pessoas que percorre um percurso de 72 km.  

 O Setor disponibiliza um automóvel e uma moto que se desloca do 

Campus para a cidade, para atender a solicitações do Setor de Protocolo e 

Serviços Gerais.  O automóvel fica a disposição destes dois setores todos os 

dias, tendo ou não serviço. Caso não seja necessária a utilizaç ão deste veículo 

seja pela natureza do serviço ou pela quantidade de passageiros, o Setor 

disponibil iza uma moto com o intuito de promover maior economia de 

combustível.  

 Outra moto fica a disposição da Unidade Gestora,  de Compras, da CRH, 

do Almoxarifado e da Prefeitura de Campus para a realização de serviços 

administrativos, com um motoboy contratado pelo regime REDA, à disposição 

destes setores.  

 O Setor de transportes conta também com duas camionetes para a 

realização de transporte de carga entre o Camp us e a cidade e entre Vitória da 

Conquista e Itapetinga, 02 microônibus com capacidades para 22 pessoas, uma 



 

 

Ducato com capacidade para quinze pessoas e uma Kombi com capacidade para 

08 pessoas para realização de aulas práticas e projetos de pesquisa e ext ensão.  

 Finalizando, para fechar a frota,  o Setor conta com 02 automóveis Fiesta. 

Um fica à disposição da Vice -Reitoria para a realização de serviços de sua 

competência e o outro , na maioria das vezes , é utilizado no translado de 

professores até ao aeropor to de Ilhéus ou Vitória da Conquista que se deslocam 

para participar de Eventos.  

 

9.6.6 Unidade Gestora de Itapetinga  

 A Unidade Gestora de Itapetinga  - UESB está localizada na Praça 

Primavera, nº.  40 –  Bairro Primavera, no Módulo Administrativo, na cida de de 

Itapetinga, funcionando nos turnos matutino e vespertino. Para atender à 

necessidade da UG-IT, o setor conta com dois funcionários e um estagiário.  

 O seu objetivo está diretamente relacionado à necessidade de atender, de 

forma mais prática e rápida,  as solicitações dos diversos setores que compõem o 

Campus de Itapetinga.  

 As atividades da Unidade Gestora consistem na avaliação e realização de 

aquisições de materiais de consumo e autorização de prestação de serviços de 

pessoas físicas e jurídicas, so licitados pelos diversos setores do campus. Para 

realização de qualquer um dos procedimentos solicitados à UG -IT é necessário 

que anteriormente seja encaminhado à Prefeitura de Campus, uma solicitação do 

material  e/ou serviço a ser comprado/realizado. Após  avaliação da Prefeitura o 

documento é encaminhado à Gestora, e esta, por sua vez, após análise dos 

recursos,  faz os devidos encaminhamentos até a pré -liquidação do processo. 

Depois encaminha o mesmo ao Setor de Compras para ser liquidado e,  após 

liquidação, à Prefeitura de Campus para autorização do pagamento.  

 



 

 

10. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM 

  

 A Assessoria de Comunicação (Ascom) da Uesb é o setor responsável 

pela interface entre a Universidade e seus stakeholderes.  Através do trabalho de 

uma equipe multidisciplinar, composta por jornalistas, designers gráficos e 

programadores web, a comunicação institucional da Uesb chega, com ética, 

exatidão e rapidez, aos professores, estudantes e técnicos da instituição, bem 

como, à imprensa e toda a comunidade externa, nos âmbitos local , regional,  

nacional e internacional.      

 Para atender satisfatoriamente à demanda de serviços,  o setor funciona 

em três turnos ininterruptos, inclusive, sempre que necessário,  com plantões nos 

finais de semana. Dentre outras at ribuições, a rotina de produção da Ascom 

abrange a cobertura jornalística e fotográfica dos principais eventos promovidos 

pela Uesb, produção de matérias jornalísticas e releases que são enviados 

diariamente para os veículos de comunicação através de maill ing próprio,  

criação de peças e campanhas publicitárias, agendamento de entrevistas,  

acompanhamento e clipagem diários das notícias relacionadas à Instituição, 

produção e gestão de conteúdo para as mídias impressa,  audiovisual e online.  

 O setor também é responsável, por meio da Coordenação de Home Page, 

pela atualização de conteúdo do site da Uesb e pela criação de páginas 

eletrônicas para os diversos setores dos três campi da Insti tuição. A inserção da 

Universidade nas chamadas redes sociais, uma forte t endência em todo o mundo, 

que permite às pessoas poderem intervir e contribuir para o desenvolvimento 

das áreas de ensino, pesquisa e extensão, é outra importante competência da 

Ascom.  

 Com o compromisso de zelar pela imagem institucional da Uesb, tendo a  

transparência e a verdade como preceitos, a Ascom está à disposição de toda a 

comunidade acadêmica para colaborar com o desenvolvimento da Universidade 

e, conseqüentemente, da região sudoeste.  

Abaixo listamos as atividades desenvolvidas em 2011, dividida s em 4 

categorias: Jornalismo, Home Page e Design Gráfico e Mídias Sociais:  

 

 

 

 



 

 

Quadro 77 - Jornalismo  

 

Supervisão e agendamento de 352 entrevistas na mídia da região 

sudoeste da Bahia.  

Clipping de 753 matérias envolvendo a Uesb na mídia da região do 

sudoeste da Bahia.  

Publicação de 2 edições do Boletim Informativo da Uesb com tiragem de 

5000 exemplares.  

Produção de 1834 releases e matérias para o si te da Uesb.  

Constante cobertura jornalística e fotográfica dos eventos da Uesb  

 

Quadro 78 - Home Page  

 

Criação de 45 sites de eventos, programas de pós -graduação, setores e 

projetos da Uesb.  

Continua adaptação das subpáginas da instituição ao tronco central  da 

página da Uesb.  

Constante atualização da Home Page  da Uesb (áreas de notícias, 

evidências, edi tais e eventos,  entre outros).  

 

Quadro 79 - Design Gráfico  

 

Produção de 20 outdoors  

Produção de 59 cartazes  

Produção de 18 banners  

Produção de 14 certificados  

Produção de 54 faixas  

Produção de 48 folders  

Produção de 7 tipos de convites  

Produção de 8 tipos de crachás  

Produção de 5 tipos de cartões  

 

 

 



 

 

Quadro 80 - Mídias Sociais  

 

Criação, manutenção e atualização do Facebook UesbOficial  que até o 

momento conta com 1553 usuários.  

Criação, manutenção e atualização do Twitter UesbOficial  que até o 

momento conta com 2241 usuários.  

 

 Além das atividades acima citadas a Ascom da Uesb tem grande 

participação nas atividades da Tv Uesb, uma vez que os jornalistas da assessoria 

fazem parte da edição e apresentação dos seguintes programas: Esporte Uesb, 

Mundo Universitário, Multivídeos e Uesb Rural .  

  

10.1 SURTE  

 Desde que foi  criado o Sistema de Rádio e Televisão da UESB, o setor 

propõe executar, sem fins lucrativos de radiodifusão de sons e imagens, com 

propósitos educativos, sócio-culturais e de entretenimento, visando contribuir 

para a melhoria da educação e da cultura regional em todos os níveis.  

   Como toda emissora educativa temos como compromisso maior educar,  

informar e entreter  os telespectadores e ouvintes, sempre considerando o direito 

das pessoas,  das crianças, dos idosos e principalmente os valores da 

solidariedade, fraternidade e igualdade. É respeitando estes princípios que o 

SURTE contribui de forma significativa na promoção da educação e 

conseqüentemente no desenvolvimento regional.   

 A partir  de setembro de 2008 foi  iniciada a etapa de implantação 

definit iva da TV UESB. Em um primeiro momento definiu -se a estrutura 

administrativa criando as coordenações técnicas,  de programação e jornalismo e,  

a seguir, estruturou-se a equipe de trabalho. Com as rotinas administrativas 

definidas para a TV, foram desenvolvidos os programas da emissora para atender 

aos objetivos previamente estabelecidos.  No entanto, com a chegada  da UESB 

FM, ampliou-se a estrutura para atender com eficiência as duas emissoras  que 

passaram a compor o Sistema Uesb de Televisão e Rádio Educativas (SURTE).   

  Os programas são avaliados de forma permanente para que sempre 

priorizem o formato educativo, princípio maior que orienta os trabalhos do 

setor. Para a melhor capacitação dos  colaboradores,  foi oferecido um workshop 

de jornalismo Cívico, ministrado pelo Professor Marcos Lima do curso de 



 

 

jornalismo da Uesb. Além disso, toda a equipe de coordenação realiza uma 

reunião semanal na qual são avaliados todos os pontos que envolvem a produção 

dos programas, conteúdo e participação da sociedade.  

 Uma das estratégias de grande reconhecimento da sociedade são as 

campanhas educativas veiculadas nos intervalos das emissoras que prestam 

grande contribuição para a sociedade na medida em que levam informação 

educativa para todos, sem dist inção. Está em andamento o primeiro jornal visual  

produzido por uma emissora de televisão educativa de sinal aberto localizada no 

interior do nordeste, que é  também uma das nossas estratégias para cumprir 

nossos propósitos.   

 Em paralelo são desenvolvidas estratégias administrativas como, por 

exemplo, os projetos para captação de recursos para melhorar o funcionamento 

das emissoras, atualizar e ampliar os recursos técnicos e humanos e os estudos 

técnicos para a migração para o sistema digital.   

  Part icipamos de associação de emissoras educativas, reuniões temáticas 

sobre o segmento que nos levam a avaliar o trabalho desenvolvido e estabelecer  

novas formas de atuação, para que cada vez mais seja possível ultrapa ssar os 

desafios das emissoras educativas no Brasil e levar informação de qualidade e 

com responsabil idade para todos os cidadãos cumprindo assim os nossos 

objetivos.  

  A cada dia as emissoras passam a fazer parte do cotidiano da 

cidade/região e influenciam para atitudes positivas por parte dos cidadãos.  O 

fato de ser uma alternativa a outros formatos de programas televisivos e 

radiofônicos veiculados na região, pode justificar a excelente receptividade por 

parte da sociedade regional.   

 A seguir apresentamos a relação das principais atividades desenvolvidas 

no ano de 2011:  

 

10.2 UESB FM  

 A UESB FM, em seu segundo ano de existência, realizou diversas 

atividades entre campanhas educativas, jornalismo educativo e programas 

especiais sempre com conteúdo inform ativo e educativo.  

 

 

 



 

 

Quadro 81 - Relatório de Produção de Spots Educativos  em 2011  

TOTAL SPOTS 

EDUCATIVOS 

TEMÁTICA 

11 Semana do trânsito  

30 Quadro seus direitos  

01 ADAB 

14 Aniversário de Conquista  

14 Incentivo ao estudo  

10 Incentivo à leitura  

24 Diversos 

10 Festas Juninas  

48 Divulgação de eventos diversos  

06 Aniversário de 30 anos da UESB 

25 Cursos UESB 

06 Dia das crianças  

14 Dia dos pais  

06 Dia das mães 

 

Total de spots veiculados na UESB FM em 2011 : 219 spots educativos  

 

Quadro 82 -  Relatório de Produção de Programas em 2011  

 Boletim informativo: exibido a cada meia hora de programação. Ao todo 

são criados sete informativos, cada um com duas matérias, sendo que cada um 

passa duas vezes durante o dia.   

 

REFERÊNCIA 

 

PRODUÇÃO 

JANEIRO 176 informativos criados = 352 matérias  

FEVEREIRO 168 informativos criados = 336 matérias  

MARÇO 119 informativos criados = 238 matérias  

ABRIL 140 informativos criados = 280 matérias  

MAIO 147 informativos criados = 294 matérias  

JUNHO 140 informativos criados = 280 matérias  

JULHO 133 informativos criados = 266 matérias  

AGOSTO 154 informativos criados = 308 matérias  



 

 

SETEMBRO 147 informativos criados = 294 matérias  

OUTUBRO 147 informativos criados = 294 matérias  

NOVEMBRO 133 informativos criados = 266 matéri as 

DEZEMBRO 176 informativos criados = 352 matérias  

 

TOTAL GERAL DE BOLETINS INFORMATIVOS EM 2011: 1.364  

 

TOTAL DE MATÉRIAS PRODUZIDAS EM 2011: 3.560  

 

QUADRO NOSSA MÚSICA TEM HISTÓRIA: 44 gravações = 246 exibições no 

período de agosto a novembro (são exibidas três vezes ao dia)  

 

QUADRO: CONHECIMENTO AO SEU ALCANCE: 48 gravações = 246 

exibições no período de agosto a novembro (são exibidas três vezes ao dia)  

 

10.3 TV UESB 

JORNALIMO –  UESB NOTÍCIAS 

O jornalismo da TV UESB tem grande repercussão na sociedade  local  e regional 

e tem contribuído de forma significativa para levar informação de qualidade 

através da prática do jornalismo cívico.  

 

Quadro 83 - Abaixo um resumo de toda a produção do jornalismo do UESB 

NOTICIAS em 2011:  

MÊS PAUTAS STAND UPS MATÉRIAS REPORTAGENS ENTREVISTA 

JANEIRO 65 21 57 2 4 

FEVEREIRO 60 25 30 5 6 

MARÇO 70 30 38 2 8 

ABRIL 75 30 40 5 9 

MAIO 80 28 45 7 8 

JUNHO 100 30 60 10 12 

JULHO 75 35 33 2 8 

AGOSTO 70 30 38 2 8 

SETEMBRO 70 22 60 2 4 



 

 

OUTUBRO 68 25 59 4 5 

NOVEMBRO 80 24 69 6 4 

DEZEMBRO 90 32 80 8 10 

 

 

10.4 Outras ações desenvolvidas pelo UESB NOTÍCIAS:  

 

- parceria com a TV ASSEMBLÉIA para transmissão da ASSEMBLÉIA 

ITINERANTE na cidade de Vitória da Conquista –  BA; 

- fornecimento de matérias para a TVE de Salvador e TV BRASIL IA; 

- apoio e cobertura do São João para a TVE de Salvador;  

- treinamento das equipes de jornalismo para produção de conteúdo educativo.  

 

PROGRAMAÇÃO TV UESB - PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

EM 2011 

 

 A TV UESB tem na sua grade fixa local um total de  cinco programas 

semanais, além do jornalismo. Desenvolve também, materiais educativos para 

veiculação nos intervalos dos programas.  

Abaixo um resumo de toda a produção dos programas locais da TV UESB:  

 

Quadro 84 - produção dos programas locais da TV UESB  

PROGRAMA ESPORTE UESB 

NÚMERO DE PROGRAMAS INÉDITOS NO PERÍODO: 48  

MATÉRIAS INÉDITAS NO PERÍODO: 60  

MATÉRIAS CEDIDAS PELO JORNALISMO: 45  

NÚMERO DE QUADROS FIXOS INÉDITOS NO PERÍODO: 09   

PRATA DA CASA: 06 

QUAL É O SEU ESPORTE: 01  

ESPORTE SEM LIMITES: 02  

PROGRAMA MUNDO UNIVERSITÁRIO 

NÚMERO DE PROGRAMAS INÉDITOS NO PERÍODO: 39  

NÚMERO DE REPRISES NO PERÍODO: 09  

MATÉRIAS INÉDITAS NO PERÍODO: 76  



 

 

PAUTAS CEDIDAS AO JORNALISMO: 04  

NÚMERO DE QUADROS FIXOS INÉDITOS NO PERÍODO: 31  

QUAL É O CURSO?: 11  

NA VITRINE: 02 

SINAIS DO MUNDO: 10  

DICAS DO VESTIBULAR: 08  

NÚMERO DE ENTREVISTAS NO PERÍODO: 24  

NÚMERO DE VÍDEOS VEICULADOS NO PERÍODO: 11     

 

PROGRAMA MULTIVÍDEOS 

NÚMERO DE PROGRAMAS INÉDITOS NO PERÍODO: 19  

NÚMERO DE REPRISES NO PERÍODO: 71  

 

PROGRAMA UESB RURAL 

NÚMERO DE PROGRAMAS INÉDITOS NO PERÍODO: 43  

NÚMERO DE REPRISES NO PERÍODO: 03  

MATÉRIAS INÉDITAS NO PERÍODO: 35  

NÚMERO DE QUADROS FIXOS INÉDITOS NO PERÍODO: 53    

COTAÇÕES: 30 

DICAS: 23 

NÚMERO DE ENTREVISTAS NO PERÍODO: 32  

 

PROGRAMA PROSA CULTURAL 

NÚMERO DE PROGRAMAS INÉDITOS NO PERÍODO: 28  

NÚMERO DE REPRISES NO PERÍODO: 20  

NÚMERO DE ENTREVISTAS NO PERÍODO: 28 .  

 PRODUÇÃO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

VTs INSTUCIONAIS: 36  

VTs EDUCATIVOS: 19  

VINHETAS E MATERIAIS ESPECIAS: 28  

TV UESB / UESB FM –  COORDENAÇÃO TÉCNICA 



 

 

 A área técnica da emissora desenvolve todas as atividades a manutenção 

e operação da emissora bem como expansão de aquisição de equipamentos 

necessários ao funcionamento da rádio e Tv Uesb. Abaixo as principais 

atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2011.  

 

10.5 Atividades técnicas: Rádio UESB  

- Aquisição de link para transmissões ao vivo;  

- Implantação do novo software de automação (PLAYLIST);  

- Adequação de uma nova sala para redação;  

- Aquisição de computadores para redação;  

- Compra de bancadas de produção com 4 mesas para redação;  

- 8 Transmissões ao vivo de grandes eventos ao decorrer do ano;  

- Cobertura da expo conquista;  

- Cobertura da assembléia i tinerante;  

- Projetos de aumento de potência de transmissão e abrangência radiomé trica;  

- Mudança de abrigo dos transmissores;  

- Compra de equipamentos para compor sistema;  

- Manutenções diárias  (preventivas e corretivas);  

- Compra de processador de áudio;  

- Compra de transmissor reserva;  

- Projeto técnico de l ink de externa junto a AN ATEL E SARC; 

- Adequação das linhas telefônicas da redação da rádio.  

 

10.6 Atividades técnicas: TV UESB  

- Automação do exibidor;  

- Compra de novos equipamentos para externa;  

- Mudança das câmeras do jornalismo e da produção;  

- Criação da sala do jornalismo com novas bancadas;  

- Criação da sala de produção com novas bancadas;  

- Aquisição de computadores para o jornalismo e produção;  

- Expansão do sinal  para Itapetinga;  

- Construção de infra-estrutura;  

- Adequação de infra-estruturas já existentes;  

- Criação do link sul , que atende a Barra do Choça, Barra Nova e Itapetinga.  

- Projeto de viabilidade técnica junto ao MC.  



 

 

 

- Jequié-RPTV 

- Construção e adequação de infra-estrutura:  Planalto-r  e Boa Nova-r;  

- Construção e adequação de infra-estrutura;  

- Manutenções diárias (preventivas e corretivas);  

- Aquisição de novas cadeiras para apresentador e entrevistado;  

- Armário próprio para equipamentos do jornalismo;  

- Transmissões ao vivo direto do centro de cultura;  

- Compra de equipamentos de l inks SHF 7,5 GHz para  expansão da rota norte 

para atender Jequié,  e posteriorment e Planalto, Poções, Boa Nova e regiões 

circunvizinhas;  

- Criação de um servidor de vídeo alocado na engenharia de produção com 1,5 

TB de memória de armazenamento;  

- Cobertura da assembléia i tinerante ao vivo;  

- Flashes ao vivo durante a semana do evento da assembléia itinerante;  

- Suporte técnico a equipe da TV Assembléia;  

- Adequação de sala do almoxarifado e laboratório técnico (em andamento);  

- Projeto de conformidade técnica para mudança de car áter instrumental  para 

definit ivo;  

- Adequação das linhas telefônicas para atender às redações (produção e 

jornalismo).  

 

OFERTA DE ESTÁGIO / BOLSA EM 2011  

 Na UESB FM foram ofertadas 9 vagas de estágio, na programação da TV 

Uesb, 8 vagas e no   

jornalismo da TV Uesb 14 estagiários. Total  de 31 vagas, a maioria em 

andamento.  

.   

HOMENAGENS RECEBIDAS - 2011 

TV UESB 

Homenagens:  

 2ª Edição do Torneio Beneficente de Futsal da CFCs;  

 3º Encontro dos Produtores Rurais de Barra da Estiva e Região;  

 II Prêmio Glauber Rocha (Colégio Sacramentinas);  

 Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista;  



 

 

 Destaque Empresarial   (Sistema Uesb de Rádio e TV Educativa);  

 Rotary Club;  

 Lions Club.  

 

Uesb FM 

Homenagens:  

 2ª Edição do Torneio Beneficente de Futsal da CFCs;  

 3º Encontro dos Produtores Rurais de Barra da Estiva e Região;  

 Destaque Empresarial   (categoria veículo de comunicação);  

 Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.  

 

Participação em Prêmios:  

3º Prêmio SEBRAE de Jornalismo 2010 /  2011 (Classificação - 2º lugar 

regional);  

Construção de cisternas no semi -árido baiano - Carla Simões, Mariana Lacerda e 

Célio Santos (categoria radiojornalismo).  



 

 

11.  AGESPI  

 A Assessoria na Gestão de Projetos e Convênios Institucionais (AGESPI) 

tendo como missão “Assessorar projetos na captação de recursos,  na gestão e 

prestação de contas dos convênios com ética e transparência pública, dentro dos 

preceitos legais, em benefício da UESB e do desenvolvimento local e regional”,  

trabalha na perspectiva de obter linhas de financiamento através da submissão 

de projetos nas diferentes áreas do conhecimento, buscando fontes alternativas 

de recursos junto aos órgãos financiadores,  ampliando a divulgação das 

oportunidades em pesquisa e extensão, além de incentiva r a participação dos 

servidores (docentes e técnicos) no desenvolvimento de projetos, e ampliando 

através dos projetos aprovados, bolsas de pesquisa e iniciação científica aos 

discentes dos três campi :  Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.  

 As propostas visam a captação de recursos junto aos diversos órgãos 

financiadores,  mediante a elaboração, apoio, ajustes e intermediação de projetos 

institucionais,  bem como o acompanhamento dos contratos de cooperação 

técnica e convênios celebrados,  dentre outros i nstrumentos,  e a devida prestação 

de contas dos mesmos.  

 Com o objetivo de estimular a discussão acerca dos benefícios e 

oportunidades possibilitados pela prática da captação de recursos,  a equipe de 

servidores da AGESPI, vem desde 2009, promovendo cursos de capacitação 

sobre esta temática. Ao mesmo tempo, busca incentivar a cultura da elaboração 

e gestão de projetos atentando para a correta aplicação de recursos, celebração 

de convênios e prestação de contas.  

 Em 2009 foi  realizado o “Curso de Prospecção e Captação de Recursos,  

Elaboração de Projetos, e Gestão de Convênios e Prestação de Contas ”, 

ministrado para 58 servidores dos 03 campi da UESB.  Em 2010 este mesmo 

curso foi  financiado pelo Edital  Interno 017/2009, da Pró -Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, e teve como objetivo auxiliar o diverso ator público e 

membros da sociedade civil  quanto à prospecção de informações e de recursos 

disponíveis em esferas governamentais, em entidades civis e estrangeiras; nesta 

oportunidade foram capacitadas 73 pessoas.  

 Em 2010 foram iniciadas as ações do projeto, “A UESB na Capacitação 

em Elaboração de Projetos com foco na Produção Cultural dos territórios da 

cidadania de Vitória da Conquista, Sertão Produtivo, Médio Rio das Contas e 

Itapetinga no Estado da Bahia” ,  financiado pelo Banco do Nordeste Brasileiro 



 

 

(BNB), com a realização de oficinas de elaboração e gestão de projetos com 

foco em produção cultural . O referido projeto teve como objetivo c apacitar 

gestores municipais,  sociedade civil e art istas para a elaboração de projetos 

culturais na obtenção de recursos públicos ou privados, buscando a valorização 

das diversas expressões culturais como forma de democratização cultural das 

comunidades;  foram capacitadas 168 pessoas nos municípios de Vitória da 

Conquista, Jequié, Itapetinga, Guanambi e Itambé.  

 Na sua estrutura organizacional,  a AGESPI conta com o Setor de 

Elaboração de Projetos, Setor de Gestão de Convênios e Setor de Prestação de 

Contas, com tarefas a serem executadas:  

 

11.1 Setor de Elaboração de  Projetos  

 Prospectar e divulgar as oportunidades de captação de recursos através 

de editais, chamadas públicas ou patrocínios, entre outros instrumentos;  

 Firmar e articular parcerias e apoio nos diversos segmentos no intuito de 

viabilizar projetos instituc ionais;  

 Apoiar as iniciativas dos servidores,  pesquisadores,  coordenadores e 

desenvolvedores de projetos junto aos órgãos de fomento;  

 Providenciar os formulários necessários para conveniar os projetos 

apoiados através de emendas apoiadas pelos parlamentar es junto aos 

Ministérios;  

 Avaliar a contrapartida orçamentária e financeira dos projetos 

institucionais submetidos;  

 Elaborar, orientar, adequar,  submeter/encaminhar as propostas e planos 

de trabalhos para cadastramento nos sistemas específicos de cada órgão;  

 Realizar orçamentos e cotação de itens constantes nos projetos;  

 Realizar check-list  e enviar a documentação exigida para cadastramento 

e submissão de propostas;  

 Acompanhar resultados, aprovações e situação dos projetos;  

 Manter cadastro atualizado dos p rojetos institucionais submetidos e 

alimentar o Banco de Projetos.  

 

 

 

 



 

 

11.2 Setor de Gestão de Convênios    

 Acompanhar a aprovação de projetos submetidos,  junto ao setor de 

Projetos;  

 Acompanhar a celebração do Convênio, ou outro instrumento, através do 

envio da documentação exigida para conveniar;  

 Acompanhar a execução do projeto quanto ao plano de trabalho proposto 

e aprovado;  

 Solicitar aditamento de prazo ou envio de documentos referentes a 

alterações ou remanejamentos em planos de trabalho;  

 Manter contato com os setores/coordenadores responsáveis pela gestão 

do convênio quanto aos encaminhamentos e prestar informações aos 

interessados e envolvidos na execução do Convênio;  

 Encaminhar a documentação necessária ao Setor Jurídico para parecer de 

minutas e acompanhar a publicação dos convênios no Diário Oficial do 

Estado e da União;  

 Informar ao setor de Prestação de Contas,  quanto aos convênios 

vincendos, dentro do prazo hábil;   

 Arquivo de documentação e alimentação no Banco de Dados de 

convênios firmados bem como aviso aos setores responsáveis pelos 

convênios sobre necessidades de aditamento ;  

 Acompanhamento e verificação da situação dos projetos e convênios 

cadastrados no SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasses) e demais Sistemas que envolvem repasse de recursos públicos 

das esferas federais.   

        Atualmente existem cadastrados um total  de 285 convênios vigentes em 

nosso Banco de Dados.   

 

11.3 Setor de Prestação de Contas  

 Verificar junto ao setor de Convênios os prazos para encaminh amento da 

prestação de contas dos convênios celebrados e vincendos;  

 Contatar com coordenadores para elaboração e envio do relatório técnico 

que deve acompanhar a documentação da prestação de contas financeira;  

 Solicitar, junto aos setores competentes, a do cumentação relativa à 

execução (física e financeira) do projeto;  



 

 

 Contatar com os órgãos financiadores para possíveis esclarecimentos 

quanto ao atendimento de diligências referentes às prestações de contas 

enviadas;  

 Enviar e arquivar cópia da prestação de contas por tempo legal 

determinado pelo órgão bem como da guarda da documentação 

apresentada;  

 Arquivar a documentação e alimentação do Banco de Dados de Prestação 

de Contas. Para tanto, o setor desenvolve um planejamento e distribuição 

das atividades entre seus funcionários,  com o intuito de cumprimento dos 

prazos estabelecidos.  

 

 



 

 

12. PROCURADORIA JURÍDICA 

 

 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 Insti tuição em Juízo ou 

fora dele.  

 Esta Procuradoria tem desincumbido -se regularmente dessas atribuições,  

seja cuidando para que as práticas da Administração observem as presc rições 

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 31/12/2011, dentre 

outras atividades (como minutas de Editais,  Res oluções,  Portarias etc), as 

seguintes ações:  

 

- emissão de 1568 (mil quinhentos e sessenta e oito) Pareceres Técnicos;  

- elaboração de 56 (cinqüenta e seis) Contratos (já celebrados), existindo outras 

minutas em tramitação;  

- elaboração de 57 (cinqüenta e sete) Convênios, existindo outras minutas em 

tramitação;  

- elaboração de 82 (oitenta e dois) Termos Aditivos (já celebrados), existindo 

outras minutas em tramitação;  

- elaboração de 18 (dezoito) Termos de Compromisso (entre eles bolsistas de 

pós-graduação, discente voluntário,  bolsa de auxílio alimentação e auxílio 

moradia);  

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

Itapetinga, nos diversos processos judiciais em andamento (atualmente 237), 

sendo que, no exercício de 2011 , a UESB foi citada para responder 66 (sessenta 

e seis) ações cíveis e trabalhistas;  



 

 

- diversas defesas administrativas junto ao Ministério Público, Tribunal de 

Contas do Estado (TCE) e Órgãos (Conselhos) de Classe;  

- realização de 20 (vinte) 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 da Chefia da Procuradoria de Controle 

Técnico –  P.C.T.  

 

 

 

 


