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A Universidade  
 

 
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição pública, gratuita, voltada ao 

ensino superior e instalada no Portal do Sertão. Surgiu a partir da Faculdade de Educação no ano de 

1968 e foi autorizada a funcionar como Universidade em 1976, resultado de uma estratégia 

governamental com o objetivo de interiorizar a Educação Superior no estado da Bahia. 

 

Instituição que preza pela qualidade e excelência, a UEFS vem se destacando nacional e 

internacionalmente mediante o trabalho sério e de qualidade que é desenvolvido pelos professores, 

servidores técnico-administrativos e estudantes, e que tem se revertido em credibilidade 

acadêmico científica. 

 

A infraestrutura da UEFS conta com módulos e pavilhões de aulas teóricas, laboratórios de ensino e 

pesquisa, bibliotecas, parque esportivo, laboratórios de informática, clínicas odontológicas, núcleo 

de Educação Ambiental, residência universitária, herbário, núcleo de acessibilidade, centro de 

cultura e arte, museus, diversos núcleos de pesquisa, dentre outras unidades que dão suporte no 

desenvolvimentos das mais diversas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Hoje, aos 45 anos de história, a UEFS se constroe forte, sólida e embasada nos princípios da 

democracia, autonomia e transparência. Atualmente conta com 31(trinta e um) Cursos de 

Graduação regulares (entre Licenciaturas e Bacharelados), 26(vinte e seis) programas de Pós-

Graduação (especialização, mestrado e doutorado), cerca de 350(trezentos e cinquenta) projetos 

de pesquisa e 90(noventa) projetos de programas de extensão.  

 

 
Fonte: imagem capturada da Internet 

 



MAPA DA UEFS



UEFS - Catálogo dos Cursos de Graduação/2022 (1ª Edição) 

Página 9 

Formas de Ingresso 
 
 

Sistema de Seleção Unificada - SiSU 

 

O processo seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação da UEFS é realizado em fase única por 
meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC). 
Semestralmente a UEFS, através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, publicado edital 
especificando o número de vagas, notas e pesos mínimos exigidos para ingresso em cada Curso 
para que os candidatos interessados possam se inscrever e concorrer às vagas com base nas notas 
obtidas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
 

 

 

Transferência Interna e Externa 

 

Processo seletivo ofertado aos estudantes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da 
UEFS, que desejam transferir de Curso dentro da própria Instituição, ou para os estudantes 
oriundos de outros estabelecimentos de ensino superior – do país ou do estrangeiro – que desejam 
transferir para o mesmo Curso ou Cursos afins na UEFS. As normas e condições para participar 
deste processo são publicadas no edital, de oferta anualmente, geralmente no segundo semestre 
do ano. 
 

 

 

Portadores de Diploma 

 

Processo seletivo ofertado aos graduados que desejam obter uma segunda Graduação na UEFS, 
seja ele egresso da Instituição ou de formado por outra Instituição de ensino superior, do país ou 
do estrangeiro. As normas e condições para participar deste processo seletivo são publicadas em 
edital próprio, de oferta anual, geralmente no segundo semestre do ano. 
  

 

 

Aluno Especial (matrícula especial em disciplinas isoladas) 

 

Programa voltado aos egressos da UEFS e de outras Instituições de Ensino Superior, que tem por 
objetivo ampliar seu conhecimento - cursando disciplinas nos Cursos de Graduação da UEFS - 
dentro da mesma área de conhecimento ou afins. 
 
Semestralmente é definido no calendário universitário o período de inscrição para que os 
candidatos manifestem interesse em cursar até 04(quatro) disciplinas, podendo cursá-las em até 
dois semestres letivos consecutivos – em caso de aprovação do pedido pelo Departamento que 
oferta os componentes curriculares. 
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Reintegração de Curso 

 

Processo seletivo voltado aos estudantes dos Cursos de Graduação da UEFS que perderam a vaga 
no Curso e desejam reintegrar no Curso de origem. Os procedimentos para participação deste 
processo são publicadas através de edital, de oferta semestral, conforme período definido no 
calendário universitário. 
 

 

 

Reingresso 

 

Processo seletivo voltado aos estudantes da UEFS que estão cursando o último semestre 
(concluinte) ou egresso dos Cursos de Graduação que possuem dupla habilitação (bacharelado e 
licenciatura) e que desejam complementar sua formação com a outra modalidade do Curso. Os 
procedimentos para participação deste processo são publicadas através de edital, de oferta 
semestral, conforme período definido no calendário universitário. 
 

 
 

Transferência ex-offício 

 

É aquela que, independente da existência de vaga, é destinada a servidor público federal, civil ou 
militar, ou a seus dependentes, que tenha sido transferido por necessidade de serviço e seja 
proveniente de Instituições de ensino superior públicas. 
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Sistema de Cotas 
 

 

 
A Universidade Estadual de Feira de Santana - atualmente - oferta 1.090(uma mil e noventa) vagas 

no primeiro semestre e 1.097(uma mil e noventa e sete) vagas para o segundo semestre, 

totalizando 2.187 (duas mil cento e oitenta e sete) vagas por ano nos Cursos de Graduação. 

  

Dentre o número de vagas ofertadas em cada Curso de Graduação, 50%(cinquenta por cento) são 

reservadas, pelo sistema de cotas, a candidatos oriundos da escola pública, sendo 80%(oitenta por 

cento) destinadas aos candidatos que se declararam negros e 20%(vinte por cento) para não negros.  

 

 

 
Fonte: Imagem retirada da internet 

 

 

O Conselho Universitário da UEFS (CONSU) estabeleceu um acréscimo de 05(cinco) sobrevagas 

para cada Curso de Graduação, reservadas aos grupos historicamente excluídos, sendo 

distribuídas da seguinte forma: 01(uma) vaga para os povos indígenas aldeados; 01(uma) para 

quilombolas; 01(uma) para ciganos; 01(uma) para candidatos com deficiência e 01(uma) para 

candidatos transexuais, travestis ou transgêneros. 

 

Os candidatos aprovados para matrícula através do sistema de cotas, sejam nas vagas e sobrevagas, 

terão todas as suas informações avaliadas por uma Comissão de Institucional de Verificação de 

Autodeclaração/Heteroidentificação, indicada pelas Pró-Reitorias de Ensino de Graduação 

(PROGRAD) e Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), que terão a responsabilidade 

de verificar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos negros quanto à sua 

autodeclaração. Não sendo confirmadas as informações, o candidato terá a perda da vaga no Curso. 
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Regras básicas da Graduação 

 
 

Como acontece a matrícula 
 
O ingresso dos estudantes nos Cursos de Graduação da UEFS se dá após a convocação dos 
candidatos aprovados, selecionados através do SiSU, pela Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) 
para realização da matrícula junto à Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) - setores vinculados à 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
 
Após entrega da documentação junto à DAA, conforme especificado através do edital, é efetivada a 
matrícula no Curso e disponibilizado o comprovante de matrícula. Mas cabe aos estudantes - 
durante a primeira semana de aula - confirmar o interesse pela vaga, assinando uma ata junto ao 
Colegiado de Curso. Cabe destacar que os candidatos aprovados pelo sistema de cotas serão 
submetidos à Comissão de Institucional de Verificação de Autodeclaração/Heteroidentificação.  
 
A matrícula na UEFS é feita de forma semestral, ou seja, a partir da finalização do primeiro 
semestre as matrícula subsequentes serão realizadas pelos estudantes junto ao seu Colegiado de 
Curso. 
 
 

Sistema de Avaliação 
 
A avaliação na UEFS é entendida como uma prática pedagógica processual, contínua, reflexiva e 
multidimensional, que alimenta o processo de ensino-aprendizagem, objetivando o êxito do 
trabalho de professores e estudantes na (re)construção permanente dos conhecimentos, das 
habilidades, das competências estabelecidos nos planos de ensino de cada componente curricular. 
 
Durante a oferta do componente curricular serão realizadas, pelo(a) professor(a), quantas 
avaliações julgar necessárias - baseadas no plano de ensino - ficando o registro final no diário de 
classe de apenas 03(três) médias parciais (notas). 
 
Após a obtenção de cada média (nota) parcial e, antes da avaliação seguinte, o(a) professor(a) deve 
discutir e devolver para guarda dos estudantes, os instrumentos de avaliação devidamente 
corrigidos, informando o aprendido e o ainda não aprendido, para negociar com os mesmos outras 
formas de construção daqueles conhecimentos. A UEFS adota como média, a nota 7,0 (sete) para 

que o estudante seja aprovado.  
 
Outras informações sobre as formas de avaliação podem ser buscadas junto ao Colegiado do Curso, 
órgão responsável pelo acompanhamento discente.   
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Aproveitamento de disciplinas 
 
O estudante que tenha cursado, com aproveitamento, disciplinas (componentes curriculares) em 
outra Instituição de Ensino Superior podem apresentar o programa da(s) disciplina(s) e o histórico 
escolar - que comprova sua aprovação - junto à Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA) - em prazo 
estabelecido no calendário universitário. 
 
Essa avaliação, quanto ao aproveitamento, é de competência do Colegiado do Curso que pode ser 
utilizado para dispensar do(s) componente(s) curriculares da matriz curricular, ser utilizada como 
carga horária de disciplina optativa e ainda pode ser utilizada como atividade complementar. 
 
 

Aceleração de estudos 
 
Os estudantes dos Cursos de Línguas Estrangeiras (Licenciatura em Letras - Inglês, Licenciatura em 

Letras: Português e Espanhol, Licenciatura em Letras: Português e Francês) podem se inscrever no 
processo de nivelamento - conforme prazo estabelecido no calendário universitário - que tem por 
objetivo avaliar o seu conhecimento (escrito e falado) e permitir a aceleração/dispensa dos 
componentes curriculares da Área de Língua Estrangeira. Esse processo é realizado sob a 
responsabilidade do Colegiado de Curso com os estudantes a partir do 1º semestre.  
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Cursos de Graduação 

 
 

A Universidade Estadual de Feira de Santana oferta, regularmente, 31(trinta e um) Cursos de 

Graduação em formato presencial nas Áreas de Tecnologia e Ciências Exatas (7), Ciências Humanas 
e Filosofia (11), Letras e Artes (5) e Ciências Naturais e da Saúde (8).  

 

Destes Cursos, 17(dezessete) são na modalidade bacharelado e 14(quatorze) na modalidade 

Licenciatura, sendo 29(vinte e nove) de regime semestral e 02(dois) de oferta anual. 

 

Tecnologia e Ciências Exatas  Ciências Naturais e da Saúde 

Bach. Engenharia Civil 

Bach. Engenharia de Alimentos 

Bach. Engenharia de 

Computação 

Bach. Física 

Lic. Física 

Lic. Matemática 

Lic. Química 

 
 

UEFS 

Bach. Agronomia 

Bach. Ciências Biológicas 

Bach. Enfermagem 

Bach. Farmácia 

Bach. Medicina 

Bach. Odontologia 

Lic. Ciências Biológicas 

Lic. Educação Física 

  

Ciências Humanas e Filosofia Letras e Artes 

Bach. Administração 

Bach. Ciências Contábeis 

Bach. Ciências Econômicas 

Bach. Direito 

Bach. Filosofia 

Bach. Geografia 

Bach. Psicologia 

Lic. Filosofia 

Lic. Geografia 

Lic. História 

Lic. Pedagogia 

Lic. Letras - Inglês 

Lic. Letras - Língua Portuguesa 

Lic. Letras: Português e 

Espanhol 

Lic. Letras: Português e Francês 

Lic. Música 

 
A seguir apresentamos os Cursos de Graduação, ofertados de forma presencial, discriminando suas 

particulares - de acordo com as informações prestadas pelos Colegiados de Curso - e tem por 

objetivo fornecer as informações necessárias à sociedade e aos futuros estudantes na escolha do 

seu Curso. 



Cursos nas Áreas
de Tecnologia e
Ciências Exatas



UEFS - Catálogo dos Cursos de Graduação/2022 (1ª Edição) 

Página 16 

Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 
Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: Em construção 

Oferta: Semestral Email: colengciv@uefs.br  

Fone:  (75) 3161-8059 
 
Como é o Curso: O Curso de Engenharia Civil da UEFS tem uma formação básica e generalista, 
possibilitando, entretanto, que o estudante, nas fases finais do curso, tenha a oportunidade de 
aprofundar-se em determinada área específica de conhecimento, à sua escolha. Permite ainda 
que a formação do estudante seja complementada com atividades extraclasse. Isso é possível por 
conta da flexibilização da estrutura curricular, que permite ao estudante desenvolver atividades 
fora da sala de aula que possam ser aproveitadas na integralização do curso, sob a forma de 
atividades complementares. Atividades como pesquisa científica, participação em eventos 
técnicos, estágios em empresas e cursos de treinamento, incentivam ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e contribuem para a inserção do estudante no mercado de trabalho. 
 

O que se estuda: Por ser um curso multidisciplinar, a grade curricular contempla conteúdos das 
áreas de Ciências Exatas, Humanas e Tecnológicas. O curso de Engenharia Civil da UEFS é dividido 
em dois núcleos: Formação Básica e Formação Profissional. No núcleo básico, as disciplinas de 
Física, Química, Cálculo, dentre outras, permitem a formação de uma base de conhecimentos que 
auxiliarão num maior e melhor entendimento dos conteúdos discutidos na formação profissional.  
A formação profissional se divide em duas partes: Geral e Específica, e ao modo que os semestres 
avançam os assuntos se intensificam e passam a estar diretamente associados às técnicas 
profissionais. A matriz curricular traz disciplinas como Estruturas Metálicas, de Concreto e de 
Madeira, Fundações e Obras de Terra, Tecnologia das Construções, Saneamento, Materiais de 
Construção, e outras que abordam conteúdos essenciais para a formação do engenheiro civil, nos 
mais diversos campos de atuação. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Engenharia Civil da UEFS tem como objetivo, ao 
longo do processo de formação técnico-educacional, desenvolver em seus alunos um conjunto de 
habilidades e conteúdos que além de formar o profissional para inserção em amplos setores 
profissionais prepare-o para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para um 
auto aprimoramento contínuo. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: A estrutura do Curso de Engenharia Civil está voltada 
para a formação de engenheiros com habilidade para trabalho em grupo, com atuação crítica e 
criativa. Os egressos devem estar aptos para as mudanças relacionadas, principalmente, às 
ferramentas de trabalho, onde competências e habilidades passam pelo domínio da informática, 
além da facilidade de comunicação escrita e verbal. A sólida formação técnico-científica e 
profissional possibilita a criação e operação de sistemas complexos, com destaque para a 
capacidade investigativa. A sensibilidade e preocupação para com as questões humanísticas 
(ética, solidariedade, cidadania) e ambientais também são pontos que compõem o perfil do 
egresso.  
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Áreas de atuação: É comum resumir a Engenharia Civil apenas à construção de casas e prédios, 
entretanto a Engenharia Civil é bem abrangente em termos de áreas e possibilidades de atuação 
profissional, oferecendo um mercado de trabalho amplo. Dentre as possibilidades de atuação dos 
Engenheiros Civis formados pela UEFS pode-se destacar a Construção Civil, Geotecnia, 
Saneamento, Hidráulica e Recursos Hídricos, Cálculo Estrutural,  Estradas e Fundações. 
 

Infraestrutra disponível: No curso de Engenharia Civil, por sua natureza tecnológica, o ensino 
teórico precisa necessariamente vir associado à atividades práticas que facilitem o aprendizado, o 
aprofundamento do conhecimento e desenvolvimento da percepção sensorial. O curso conta 
com uma excelente infraestrutura física, onde tem-se salas destinadas às alas teóricas, e 
laboratórios de diversas áreas, a exemplo dos Laboratórios de Física, Laboratório de Geociências, 
Laboratório de Química, Laboratório de Estruturas, Laboratório de Materiais, Laboratório de 
Hidráulica e Mecânica dos Fluidos, Laboratório de Saneamento, Laboratório de Tecnologia da 
Construção Civil, Laboratório de Topografia, Laboratório de Geotecnia. Além dos laboratórios 
supra citados o curso de engenharia conta ainda com Sala de Pranchetas e Núcleo de 
Computação Aplicada a Engenharia. 
 

 

Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.ecomp.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: ccecomp@ecomp.uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8385 
 
Como é o Curso: O Curso de Engenharia de Computação na UEFS, é oferecido desde 2003. O 
projeto do Curso foi aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 
em dezembro/2002 e autorizado pelo Conselho Universitário (CONSU), com oferta de 30 vagas 
anuais a partir de 2003. A partir do processo seletivo de 2006, passaram a ser oferecidas 40 vagas 
anuais, com ingresso no primeiro processo seletivo do ano. Em 2010, o Curso foi reconhecido 
pelo Decreto 12.177/2010 do Governador do Estado da Bahia após avaliação pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE). Ainda em 2010, o número de vagas foi ampliado para 80 vagas 
anuais, sendo oferecidas 40 vagas semestrais. Em 2018, a renovação de reconhecimento do Curso 
foi obtida pelo Decreto 18.396/2018 do Governador do Estado da Bahia após avaliação pelo CEE. 
 

O que se estuda: Ao Iniciar seus estudos, o aluno toma ciência, que o conhecimento do Curso é 
dividido em núcleo básico (matemática, física, química, etc.), núcleo profissional (fundamentos e 
técnicas básicas da computação) e núcleo específico (tecnologia da computação e aplicações 
multidisciplinares). Além disso, também são consideradas importantes a formação humanística e 
complementar do engenheiro de computação, buscando uma formação ampla, abordando outros 
aspectos que não somente a formação técnica. No final do curso, buscando aprimorar a formação 
investigativa e científica, o aluno cursa o componente curricular de Trabalho de Conclusão de 
Curso, de caráter individual, desenvolvido com a orientação de um professor do curso. Também 
no final do curso, o aluno deve realizar um estágio obrigatório. 
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Quais são os objetivos do Curso: Formar recursos humanos de alto nível na área de computação 
para atender às demandas da sociedade e do mercado de trabalho e para contribuir na melhoria 
das condições de vida e do bem-estar da população em geral. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O Engenheiro de Computação deve ter uma sólida 
formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a absorver e desenvolver novas 
tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos político-econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 
visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. 
 

Áreas de atuação: O egresso do Curso poderá assumir as seguintes funções: Diretor (de área 
tecnológica, de tecnologia de informação, etc.) Gerente (de tecnologia, de suporte, de sistemas, 
de desenvolvimento, de redes, etc.) Coordenador (de projetos, de sistemas, de suporte, etc.) 
Analista (de sistemas, de suporte, de banco de dados, de negócios, etc.) Projetista (de hardware, 
de software, de sistemas, de redes, de banco de dados, etc.); Engenheiro (de computação, de 
hardware, de software, de sistemas, de redes, etc.) Desenvolvedor (de sistemas, de software, etc.) 
Consultor (de tecnologia de informação, etc.); Empreendedor; Pesquisador; Professor. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso de Engenharia de Computação da UEFS possui 7 (sete) 
laboratórios de graduação para execução de trabalhos, pesquisa e desenvolvimento daquilo que 
é solicitado em sala de aula, buscando atender aos requisitos para aprendizagem. Os laboratórios 
são: Laboratório de Hardware (sala MP-31, Módulo 3); Laboratório de Redes (sala i3, Labotec 3); 
Laboratório de Automação (sala i2, Labotec 3); Laboratório de Eletrônica (sala MP-31B, Módulo 3); 
Laboratório de Processamento de Sinais (sala I1, Labotec 3); Laboratório de Programação (sala 
MP-53, Módulo 5); NUCAE - Núcleo de Computação Aplicada à Engenharia (Módulo 3). O Curso 
também conta com uma Empresa Júnior, composta por alunos. Seu objetivo é promover 
impactos positivos em micro e pequenas empresas por meio de soluções tecnológicas. Fundada 
em 2007, a Ecomp Jr, atualmente, participa ativamente do propósito que envolve ser Movimento 
Empresa Júnior. A empresa promove uma vivência empresarial estratégica para estudantes 
interessados em liderar a mudança no atual cenário brasileiro. O PET Engenharias da UEFS, 
instalado em 2011 como grupo dos cursos de Engenharia de Alimentos e de Computação, em 
decorrência das necessidades em suas atividades, abriu-se, em 2013, para o curso de Engenharia 
Civil e, em 2014, para o curso de Agronomia. O PET Engenharias da UEFS consiste em um grupo 
formado por até 12(doze) estudantes bolsistas e até 6(seis) estudantes não bolsistas, que contam 
com a orientação de um professor(a) tutor(a), visando proporcionar condições para a realização 
de atividades que favoreçam a formação acadêmica integral de cada membro, bem como 
colaborar ao máximo para a melhoria do ensino nos cursos de graduação relacionados com o 
Grupo, e na universidade como um todo. Outra atividade do curso de Engenharia de Computação 
é o Ramo IEEE. O Ramo Estudantil IEEE UEFS é uma organização formada por estudantes, 
voluntários e membros do IEEE. Buscando sempre fomentar o avanço da tecnologia em prol da 
humanidade. No ramo IEEE UEFS, atualmente, temos as seguintes atividades: - Liga de Sistemas 
embarcados: Focada no desenvolvimento e estudo de projetos envolvendo sistemas embarcados 
e robótica; - Liga de desenvolvimento de Games: Focada no estudo de técnicas e 
desenvolvimentos de jogos digitais que agreguem valor à comunidade em geral. 
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Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.alimentos.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: engal@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8839/8840 
 
Como é o Curso: O Curso foi iniciado no ano de 1999 e formou mais de 250 Engenheiros de 
Alimentos. Erigiu do potencial da região do semiárido no setor agroalimentar e da disponibilidade 
da UEFS na formação de mão de obra especializada para provimento das demandas deste setor, 
além de se caracterizar como interface da cessão de tecnologia por meio de projetos de extensão, 
sobretudo direcionados à agregação de valor aos produtos manufaturados neste bioma. 
 

O que se estuda: São 62 componentes curriculares obrigatórios, dos quais 43 são compostos de 
atividades teóricas e práticas, intimamente relacionadas. São estudados componentes das áreas 
de Exatas, Biológicas, Linguagem de Programação, Empreendedorismo, Administração, Economia, 
Direito, Projetos Agroindustriais, Tecnologias da área alimentícia (panificação, leites, carnes...), 
Desenvolvimento de Novos Produtos, Estágio Supervisionado etc. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Formar profissionais decisivos para aprimorar técnicas de 
processamento das matérias primas, elevando a eficiência do processo, mediante redução de 
custos de produção e distribuição, bem como garantindo qualidade e preço competitivos. O 
Curso valoriza a interação com a sociedade, atendendo às suas necessidades como meio de 
contribuir com o desenvolvimento da Nação. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Visão sistêmica da área de formação e sua inter-
relação com áreas correlatas, sob o ponto de vista tecnológico, social, econômico e ambiental, ser 
criativo, capaz de pesquisar; ter senso crítico; atuar em equipe; capaz de gerenciar e liderar 
pessoas e ter ética profissional; pleno domínio sobre qualidade total e segurança dos alimentos e 
adotar normas de segurança no trabalho e preservação do meio ambiente. Ser, portanto, um 
“engenheiro do mundo”, consciente do seu papel como agente de desenvolvimento econômico e 
social. 
 

Áreas de atuação: Atua nos passos da cadeia produtiva de alimentos, desde a elaboração de 
formulações até o armazenamento, passando pela escolha e recepção da matéria prima, 
fabricação, armazenamento, transporte dos produtos e vida de prateleira. Define a forma, o 
sabor, a cor e a consistência dos produtos, visando o controle das condições que proporcionam 
padrões de qualidade desejados, a melhor forma de armazenamento, acondicionamento e 
preservação dos produtos. Atua em projeto de embalagens e aproveitamento de resíduos e 
desenvolve tecnologias limpas para o setor industrial. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso atua em parceria com a ENGETEC, Empresa Júnior formada por 
estudantes do Curso, responsável por atender às demandas de empresários do ramo alimentício 
por meio dos laboratórios: Desenvolvimento de Novos Produtos, Processamento de Alimentos, 
Qualidade de Alimentos, Biotecnologia de Alimentos, Tecnologia de Carnes e Pescado, Operações 
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Unitárias, Processamento de Produtos de Panificação, Engenharia Bioquímica, Análise Sensorial, 
Simulação de Processos, Análises Físico-químicas de Alimentos e Fermentação. 
 

 

Curso de Bacharelado em Física 

 

Nº de vagas: 18 (dezoito) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://www.fisica.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: colfis@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8219 
 
Como é o Curso: O Curso de Bacharelado em Física da UEFS foi criado em 1999 para responder a 
uma demanda social de profissionais com perfil de pesquisador em ciências básicas e aplicadas 
Uma necessidade do estado da Bahia revelada através de estudos realizados em 1996. 
 

O que se estuda: Ao longo do Curso, o estudante de Bacharelado em física aprende a identificar e 
modelar os fenômenos físicos naturais, as propriedades mecânicas, óticas e elétricas dos 
materiais. Terá contato com conteúdos de Cálculo vetorial de de funções, Geometria, Física 
Básica (mecânica e movimento, energia, calor, termodinâmica, ótica, física quântica, 
eletromagnetismo, etc). Grande parte dos professores desenvolvem seus estudos e pesquisas em 
diversos ramos da física básica e aplicada. Há também muitas possibilidades de bolsas, como em 
Programas de Iniciação Científica, Programas de Monitoria e nos programas de estágio  PIBID e 
de Residência Pedagógica (PRP). 
 

Quais são os objetivos do Curso: O curso de Bacharelado em Física tem como objetivo formar 
físicos pesquisadores qualificados, capazes de atuar com autonomia tanto na pesquisa em física 
básica, desenvolvendo e aplicando modelos teóricos, como em física aplicada, promovendo a 
inserção da física em diferentes ramos da ciência (medicina, biologia, música, etc.). Estes 
profissionais desenvolvem aptidões para seguir com sucesso a sua carreira, seja em concursos, 
processo de seleção ou em cursos de pós-graduação. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O Curso de Bacharelado em Física da UEFS forma 
profissionais  com o perfil de físico-pesquisador, um profissional com formação sólida em física 
básica (teórica e conceitual). O físico-pesquisador estuda as relações entre matéria, energia e 
suas transformações, suas propriedades e as leis que regem suas interações. Pode especializar-se 
em diversas áreas, como acústica, óptica, física-médica, astrofísica e física nuclear. Deve 
desvendar, conhecer, modelar e aplicar as leis da física na busca do seu entendimento e ou na 
solução de questões práticas (engenharia) e problemas da vida cotidiana. 
 

Áreas de atuação: Os egressos dos Cursos de Bacharelado em Física, em geral, não enfrentam 
dificuldades para atuarem profissionalmente. O bacharel em física é um profundo conhecedor 
das leis da física e do cálculo, o que lhe permite atuar em diversos ramos da ciência, como 
econofísica, em bancos, no mercado de ações, na física aplicada à medicina e biologia, em usinas 
nucleares, no planejamento e monitoramento de instalações e equipamentos radioativos, etc. 
Pode atuar também em laboratório de pesquisa de novos materiais, filmes finos, nanomateriais, 
microdispositivos, sensores, na indústria, etc. 
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Infraestrutra disponível: As aulas teóricas são ministradas no Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) e 
no prédio do LABOFIS, As aulas práticas acontecem nos Laboratórios Experimentais e no LFC – 
Laboratório de Física Computacional, para as práticas de programação. Quanto aos laboratórios 
de Pesquisa, temos o Laboratório do Grupo de Astronomia Teórica e Aplicada, Laboratório de 
Física no Campus, o Laboratório de Materiais, o Laboratório de Defeitos Topológicos e Sistemas 
Complexos, o Laboratório de Estrutura Eletrônica, o Laboratório de Instrumentação e o 
Laboratório de Instrumentação Nuclear e Energia Solar. 
 

 

Curso de Licenciatura em Física 

 

Nº de vagas: 28 (vinte e oito) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://www.fisica.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: colfis@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8219 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Física da UEFS  foi criado para responder a uma 
demanda social de profissionais em ensino de Física no ensino médio - uma necessidade essencial 
do estado da Bahia na rede de ensino revelada através de estudos realizados em 1996. Assim, o 
Curso de Licenciatura em Física, foi aprovado em 1996 e posteriormente, em 1999, foi aprovado o 
curso de Bacharelado em Física. 
 

O que se estuda: Ao longo do Curso, o estudante de Licenciatura em física aprende a identificar e 
modelar os fenômenos físicos naturais, as propriedades mecânicas, óticas e elétricas dos 
materiais. Terá contato com conteúdos de Cálculo vetorial de de funções, Geometria, Física 
Básica (mecânica e movimento, energia, calor, termodinâmica, ótica, física quântica, 
eletromagnetismo, etc), gestão escolar e ensino de física (Didática, Teorias de Educação, 
Fundamentos da Física, Psicologia e Filosofia, dentre outras), além de estágio em Gestão e Ensino 
diretamente nas rede escolar. Há também muitas possibilidades de bolsas, como em Programas 
de Iniciação Científica, Programas de Monitoria e nos programas de estágio PIBID e de Residência 
Pedagógica (PRP). 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Física tem como objetivo formar 
profissionais qualificados capazes de atuar com autonomia tanto na Educação Básica quanto em 
qualquer espaço educativo, seja ele formal ou informal, com habilidades para identificar 
oportunidades e seguir carreira em cursos de pós-graduação. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O Curso de Licenciatura em Física da UEFS forma 
profissionais  com o perfil de físico-educador: um profissional com formação em ensino de física 
que deve agregar uma base sólida de conhecimentos em física e em ensino de física. Sua área de 
atuação estende-se do ensino escolar formal, em cursos do ensino médio, ou em espaços não-
formais na divulgação e educação científica, como em planetários, museus, ou mesmo na 
indústria, desenvolvendo roteiros e kits experimentais para laboratórios. 
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Áreas de atuação: Os egressos dos Cursos de Física geralmente não enfrentam dificuldades para 
atuarem profissionalmente. O licenciado tem uma grande rede de ensino espalhada em todo país 
que lhe oferecem oportunidades diferenciadas, desde a sala de aula até a administração de 
escolas. Só na Bahia, cerca de 80% das escolas não possuem professores com formação em física. 
Outros profissionais os substituem. Além disso, o licenciado encontra espaço para a pesquisa em 
Ensino da Física. Muitos programas oferecem bolsas de mestrado e doutorado para a pesquisa 
nas diversas sub-áreas do Ensino de Física, entre outras. 
 

Infraestrutra disponível: As aulas teóricas são ministradas no Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) e 
no prédio do LABOFIS, As aulas práticas acontecem nos Laboratórios Experimentais e no LFC – 
Laboratório de Física Computacional, para as práticas de programação. Quanto aos laboratórios 
de Pesquisa, temos o Laboratório do Grupo de Astronomia Teórica e Aplicada, Laboratório de 
Física no Campus, o Laboratório de Materiais, o Laboratório de Defeitos Topológicos e Sistemas 
Complexos, o Laboratório de Estrutura Eletrônica, o Laboratório de Instrumentação e o 
Laboratório de Instrumentação Nuclear e Energia Solar. 
 

 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.matematica.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colmat@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8233 
 
Como é o Curso: As origens do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS remontam à criação 
do Curso de Licenciatura Curta em Ciências, com habilitação em Matemática, Biologia, Física e 
Química, no ano de 1970. A primeira cadeira de Matemática foi ocupada pelo professor Carloman 
Carlos Borges e em outubro de 1986, o curso foi aprovado e obteve autorização para o seu 
funcionamento. Em 16 de março de 1994, através da Portaria Ministerial nº 414 o curso obteve 
reconhecimento para atender à necessidade urgente de formar professores de Matemática para 
atuarem na Educação Básica. 
 

O que se estuda: O Curso coloca a formação do professor de Matemática no centro das 
discussões que giram em torno da Matemática, da Educação Matemática e da Educação Básica, 
acompanhando o licenciando como agente das transformações sociais, educacionais, científicas e 
tecnológicas da atualidade. O Currículo situa a extensão como integradora das ações de ensino e 
pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional, na 
interpretação da realidade e no domínio dos conhecimentos matemáticos necessários ao 
licenciado em Matemática. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS tem como 
objetivo geral formar professores de Matemática que atuarão nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, conscientes de seu papel social de educador, capazes de se 
inserirem em diversas realidades, com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos e 
conscientes do papel social da Matemática. 
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Perfil do profissional que pretende formar: Espera-se que o licenciado em Matemática da Uefs 
apresenta competência técnica, científica e pedagógica para a aplicação dos conceitos e ideias 
matemáticas, com postura sociológica, política, filosófica e metodológica, com reflexões teórico-
práticas. Possua uma formação humanística que possibilite uma releitura do ambiente escolar, 
possibilite o desenvolvimento das atividades de ensino e de aprendizagem envolvidas com a 
realidade dos alunos e que o conduza a uma constante releitura de sua atuação profissional. 
 

Áreas de atuação: O Curso forma licenciados em Matemática para atuarem nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio com autonomia intelectual e preparados para atividades 
extensionistas e de pesquisa e para estudos de pós-graduação. Buscar-se-á a superação de 
preconceitos que dificultam a acessibilidade de todos indivíduos ao conhecimento matemático e 
a apreensão, não só dos conteúdos específicos dos anos finais do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, como também àqueles que convergiram para uma visão mais ampla da 
Matemática. 
 

Infraestrutra disponível: Os seguintes laboratórios estão à disposição do Curso de Licenciatura em 
Matemática para o desenvolvimento de atividades: Laboratório de Ensino de Matemática – LEMA; 
Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas – LAMULI; Laboratório de Informática da 
Matemática – LABMAT. 
 

 

Curso de Licenciatura em Química 

 

Nº de vagas: 30 (trinta) vagas Turno: Noturno 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://www.quimica.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colquimica@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8329 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Química da UEFS é um curso de formação de 
professores de Química e funciona no turno noturno. Desde sua implantação, o curso possui 
ingresso semestral de 30 alunos, sendo metade das vagas reservada para alunos cotistas, 
egressos de escolas públicas. As aulas ocorrem em módulos teóricos e práticos, além dos estágios 
curriculares, os quais se caracterizam como importantes componentes curriculares para a 
formação dos futuros Licenciados em Química. 
 

O que se estuda: Atualmente, a matriz curricular do Curso de Licenciatura em Química da UEFS 
apresenta 54 disciplinas distribuídas em 9 semestres contemplando diversas áreas de estudo, 
como Educação; Ensino de Química; Química Geral; Química Inorgânica; Química Analítica; 
Química Orgânica; Análise Orgânica; Química de coordenação e materiais; Físico-Química; 
Bioquímica; Química Ambiental; História da Química; Geologia e Mineralogia; Cálculo; 
Probabilidade e Estatística; Física; Informática e LIBRAS. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Química da UEFS tem o objetivo de 
formar professores de Química para a rede pública e privada de ensino de modo a atender as 
necessidades do Estado da Bahia quanto a formação de professores licenciados em Química para 
exercer as funções de magistério no Ensino Básico e assim suprir a carência desses profissionais 
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no ensino fundamental e médio na cidade de Feira de Santana, regiões circunvizinhas e outras 
regiões do Estado.  
 

Perfil do profissional que pretende formar: Espera-se que o Licenciado em Química, de forma 
geral, possua um conhecimento sólido e abrangente na área de atuação com competência 
profissional garantida pelo domínio do saber sistematizado dos conteúdos da Química, áreas 
afins e conteúdos pedagógicos. Além disso, tenha consciência da importância social da profissão 
como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo e seja capaz de disseminar e/ou utilizar 
o conhecimento para a comunidade. 
 

Áreas de atuação: O licenciado em Química poderá atuar no ensino de Ciências e de Química no 
nível fundamental e no nível médio, respectivamente, e no Ensino Superior na rede pública e 
privada de Ensino. Além disso, poderá atuar na área de pesquisa em Educação, Ensino de Química 
e Química Aplicada. Em menor extensão, poderá atuar em indústrias químicas. O mercado de 
trabalho para o licenciado em química se constitui nas Escolas da Educação Básica, nas 
Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, nas Secretarias Municipais e Estaduais, nos 
museus, centros de ciências e na perícia criminal. 
 

Infraestrutra disponível: As aulas teóricas do Curso são ministradas no pavilhão de aulas (PAT) e 
as aulas práticas acontecem nos laboratórios de química do LABEXA do Departamento de 
Ciências Exatas. O curso conta com uma sala da secretaria do Colegiado e uma secretária, com 
quatro laboratórios didáticos de química, um almoxarifado com coordenador e servidores 
técnicos, além de três laboratórios de pesquisa que servem de apoio ao curso. O acervo 
bibliográfico do Curso está depositado na Biblioteca Central Julieta Carteado. 
 

 

 

  



Cursos nas Áreas
de Ciências
Humanas e
Filosofia
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Curso de Bacharelado em Administração 

 

Nº de vagas: 40(quarenta) vagas Turno: Noturno 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://www.cursoadm.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: coladm@uefs.br     
Fone:  (75) 3161-8051 

 

Como é o Curso: O Curso de Bacharelado em Administração da UEFS tem como missão formar 
administradores que dominem plenamente as habilidades e competências necessárias para 
solucionar problemas de gestão que, devido à crescente complexidade, configuram o dinamismo 
inerente à sociedade e às organizações contemporâneas. O Curso pauta-se pela seguinte visão: 
ser reconhecido nacionalmente pela excelência do trabalho desenvolvido e por sua relevância 
social. Ao mesmo tempo, preza pelos seguintes valores: a) eticidade; b) aprimoramento contínuo; 
c) trabalho em Equipe; d) valorização da pessoa humana; e) responsividade e f) a busca pela 
excelência. 
 

O que se estuda: São estudadas as pessoas (perspectiva social e profissional), as organizações 
(empresas, setor público e terceiro setor) e a sociedade (aspectos econômicos, sociológicos e suas 
interações).  Para isso, as seguintes áreas são contempladas: Formação profissional: Marketing, 
Gestão de Pessoas, Gestão da Produção e Logística, Gestão Pública, Gestão Financeira, Gestão de 
Processos, Elaboração de Projetos, Gestão Tecnológica e Inovação, Teorias da Administração, 
Empreendedorismo, Inovação, Direito, Contabilidade e Economia; Estudos quantitativos: 
Matemática Financeira e Estatística; Formação básica: Comunicação Empresarial, Sociologia, 
Filosofia e Psicologia. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O objetivo do Curso é formar profissionais-cidadãos com 
competência para lidar com as incertezas aplicando conhecimentos amplos acerca da 
complexidade social e capacidade de formular, de maneira ética e criativa, soluções para os 
problemas, com responsabilidade pela sociedade e pelos ambientes nos quais se inserem as 
organizações. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Ao fim do processo formativo o egresso do Curso de 
Bacharelado em Administração da UEFS contará com sólida formação generalista-humanista, 
pautada pela ética e dotada de visão global que o habilite a construir reflexões críticas, de 
natureza social, política, econômica, cultural e ambiental aplicáveis às organizações focando-se o 
desenvolvimento e realização das potencialidades inerentes ao Semiárido nordestino. Trata-se de 
um profissional apto às seguintes atuações: Empreendedor; Executivo / gestor de organizações 
privadas (micro, pequenas, médias e grandes empresas); Executivo da gestão pública; Executivo 
do Terceiro Setor; Consultor organizacional; Técnico especialista / perito. 
 

Áreas de atuação: Gestão de negócios: gestor organizacional em nível estratégico; Gestão de 
pessoas: recrutamento, seleção, avaliação e desenvolvimento de pessoas; Gestão financeira: 
análise de informações financeiras e contábeis para a tomada de decisões; Gestão de mercado: 
análise e pesquisa de mercado, elaboração e aplicação de planos de marketing; Gestão da 
produção e logística: organização, planejamento e controle da produção e planejamento / gestão 
logística e de cadeia de suprimentos; Gestão tecnológica: análise e estruturação de sistemas de 
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informações e de recursos tecnológicos visando melhorias de processos organizacionais; 
Elaboração e análise de projetos; Gestão ambiental: elaboração e implementação de projetos e 
processos integrando a produtividade organizacional e a sustentabilidade ambiental; Gestão do 
agronegócio: gestão de processos agroindustriais.  
 

Infraestrutra disponível: Laboratório de práticas; Laboratório de Tecnologia da Informação; 
Empresas Juniores; Grupos de Pesquisa; Núcleos de Extensão e Pesquisa e salas de aulas amplas.  
 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

 

Nº de vagas: 40(quarenta) vagas Turno: Noturno 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.contabeis.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colcon@uefs.br     

Fone:  (75) 3161-8052 
 

Como é o Curso: Atualmente, o seu currículo tem a duração de oito semestres letivos, 
distribuídos em 4 (quatro) anos, com uma carga horária mínima total de 3.000 (três mil) horas. A 
construção do conhecimento contábil acontece num contexto dinâmico e possui componentes 
para atuação holística, onde o interdisciplinar é base para a compreensão das necessidades e 
complexidade do mundo globalizado. Os estudantes são capacitados a construírem suas redes de 
conhecimento, ampliando a criticidade capacidade reflexiva, tanto no tratamento das finanças 
empresariais e pessoais quanto em abordagens que envolvam contabilidade ambiental e a 
sustentabilidade do planeta, acompanhando as tendências contemporâneas ao considerar a 
formação em nível de graduação como uma etapa inicial da formação continuada. Para atender 
às necessidades diferenciadas do mercado e às peculiaridades da região o curso de Ciências 
Contábeis/UEFS vem ampliando os seus projetos, tanto na área do ensino, como da pesquisa e 
extensão, buscando a produção e disseminação de conhecimentos que viabilizem a solução de 
problemas não apenas em nível local, mas também em âmbito estadual e nacional. 
 

O que se estuda: O perfil profissional delineado pelo curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis/UEFS, bem como as recomendações estabelecidas pela Câmara de Educação Superior 
do Conselho Nacional de Educação/Comissão de Especialistas de Ensino de Ciências Contábeis 
(MEC/SESu) no tocante à estrutura curricular, os conteúdos caracterizadores do curso assumem 
na configuração aprendizagem em: Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos; 
Teoria da Contabilidade; Contabilidade Financeira; Contabilidade Gerencial; Auditoria e de 
Controladoria. Portanto, há conteúdos da Formação Básica, que contemplam 18 (dezoito) 
componentes que fazem parte da formação introdutória do Contador; bem como aqueles que 
correspondem a campos de estudo afins às Ciências Contábeis, fundamentais para uma visão 
ampla e interdisciplinar. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Bacharelado em Ciências Contábeis/UEFS tem por objetivo 
preparar profissionais capazes de compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional, nos diferentes modelos de 
organização, assegurando o pleno domínio das responsabilidades funcionais para: apurações, 
auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais, amparados por inovações tecnológicas. A capacidade crítico-
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analítica para avaliar as implicações organizacionais é explorada com profundidade na execução 
dessa prática profissional. Nesse sentido, espera-se que o egresso do curso de Ciências Contábeis 
não apenas esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de eficácia sob 
o ponto de vista econômico-financeiro, mas também trate a Contabilidade como instrumento de 
apoio à cidadania. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Espera-se que o egresso do curso de Ciências 
Contábeis não apenas esteja apto a contribuir para que as organizações alcancem maior grau de 
eficácia sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas também trate a Contabilidade como 
instrumento de apoio ao desenvolvimento, sustentabilidade, inclusão e educação financeira que 
concorra para a prosperidade social como consequência do exercício de atividade profissional 
com foco na cidadania. O pressuposto fundamental é o de que as organizações e indivíduos 
devem ser exigidos a prestar contas mais amplas sobre os efeitos sociais de suas atividades e, 
portanto, a formação do contador deve considerar essa tendência. 
 

Áreas de atuação: O profissional em contabilidade possui um vasto campo de atuação que 
abrangem os setores público, privado e terceiro setor.  Dentre essas atuações merecem destaque: 
Professor; Pesquisador; Analista Financeiro; Perito Contábil; Consultor em Tributos e Finanças; 
Contabilidade Internacional; Contabilidade Ambiental; Contabilidade para Empreendimentos do 
Terceiro Setor e Economia Solidária. Auditor Interno e Externo; Gerente Financeiro; Controller; 
Consultor trabalhista e previdenciário; Assessoria. 
 

Infraestrutra disponível: Além das salas de aula dispostas no campus da UEFS, em termos de 
infraestrutura o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis conta com: o acervo da Biblioteca 
Central Biblioteca Central Julieta Carteado – BCJC, o Laboratório de Práticas Contábeis, onde os 
projetos de extensão, a exemplo do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), são executados; e o 
Núcleo de Aperfeiçoamento Tecnológico em Ciências Sociais (NATEC), vinculado ao 
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS), que oferece a infraestrutura de informática 
para uso dos estudantes do curso. 
 

Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas 

 

Nº de vagas: 40(quarenta) vagas Turno: Noturno 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.economia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: coordena.economia@uefs.br     
Fone:  (75) 3161-8050 

 
Como é o Curso: O Curso foi criado em 1976 e reconhecido pela Portaria Ministerial nº 874/86, de 
19 de dezembro de 1986. O primeiro currículo do Curso vigorou até 1985. O segundo currículo 
seguiu a reforma curricular estabelecida no âmbito da Resolução nº 11/84, de 26 de junho de 
1984. Após mais de vinte anos em vigor, esse currículo foi reestruturado em atendimento às 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Econômicas (Resolução 
CNE/CES 4/2007) O currículo atual está em vigor desde 2010. 
 

O que se estuda: O Curso de Ciências Econômicas foi concebido com intuito de permitir a 
compreensão sistêmica da economia brasileira e do desenvolvimento econômico regional a partir 
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de uma formação teórica, histórica e instrumental. Nesse contexto, privilegiam-se: 1) uma 
abordagem multidisciplinar fundamentada na premissa da inter-relação dos fenômenos 
econômicos com a totalidade social, cultural e política na qual o curso se encontra inserido; 2) 
uma formação humanística que oriente o exercício profissional de seus egressos pautado na ética 
e na responsabilidade social; 3) os métodos de aprendizagem baseados em problemas em que os 
grandes paradigmas teóricos possam ser confrontados garantindo, assim, uma formação plural. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Este Curso tem como objetivo formar economistas com sólida 
formação teórica, histórica e instrumental, capazes de interpretar, compreender e apresentar 
soluções para problemas econômicos contemporâneos tanto no contexto do setor público (em 
que prevalecem as questões do desenvolvimento nacional e regional) quanto no setor 
empresarial (em que se formulam estratégias de negócios a partir de análises da conjuntura). 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O profissional egresso do Curso de Ciências 
Econômicas da UEFS deve atender a padrões de excelência, considerando um conjunto de 
competências imprescindíveis ao desempenho profissional. Conhecimentos: Teóricos para 
compreender questões científicas, técnicas, sociais e políticas relacionadas com a economia; 
Históricos para interagir e opinar diante das transformações político-econômicas e sociais, 
contextualizadas no desenvolvimento humano; Quantitativos para a elaboração e análise de 
modelos econômicos e financeiros. Habilidades: Desenvolver raciocínios logicamente 
consistentes; Elaborar pareceres, relatórios, análises e textos na área econômica; Utilizar 
conceitos teóricos para analisar situações históricas concretas; Empregar métodos quantitativos 
na análise dos fenômenos socioeconômicos; Usar conhecimentos históricos para analisar 
situações concretas; Trabalhar em equipes multidisciplinares. Atitudes: Consciência social crítica 
indispensável ao enfrentamento de situações emergentes na sociedade politicamente organizada; 
Introjeção de valores e de responsabilidade social; Capacidade de tomar decisões e encontrar 
soluções para problemas em uma realidade diversificada e em transformação. 
 

Áreas de atuação: O economista pode atuar no mercado financeiro; no setor executivo 
empresarial; como consultor técnico; em instituições governamentais; no terceiro setor: 
Organizações Não-Governamentais, Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público, 
Instituições de Defesa do Consumidor e Órgãos de Classe; além de também atuar na área de 
Pesquisa Acadêmica, dedicando-se à análise, desenvolvimento e aplicação de métodos científicos, 
aprimoramento ou construção de novos conhecimentos, atuando em universidades e instituições 
de pesquisa privadas ou governamentais. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso conta com o Núcleo de Aperfeiçoamento Tecnológico em 
Ciências Sociais Aplicadas - NATEC, que dispõe de 75 computadores distribuídos em bancadas de 
3 salas e interligados em redes. São disponibilizados softwares estatísticos, matemáticos e 
econométricos que permitem o desenvolvimento de disciplinas e demais atividades relacionadas 
à economia aplicada. Além disso, há vários grupos de pesquisa\extensão (REFIM, RHIOS, 
GEPOSDEL, GEMA, PET-ECONOMIA, etc.), bem como a CONSULTE JR, Empresa Júnior do curso em 
parceria com os Cursos de Administração e Ciências Contábeis. 
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Curso de Bacharelado em Direito 

 
Nº de vagas: 40(quarenta) vagas Turno: Noturno 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.direito.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: direito@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8252 
 
Como é o Curso: Trata-se de um curso construído a partir de uma visão holística do Direito, tendo 
sua gênese embasada na necessidade de mudanças qualitativas na mentalidade dos operadores 
do direito, no que concerne ao tratamento dado à Ciência Jurídica, abarcando o eixo ensino-
pesquisa-extensão de modo que a prática extensionista é explorada como elemento norteador 
da articulação ensino-pesquisa, uma vez que defende-se o contato com a comunidade como 
essencial para o desenvolvimento de habilidades propícias à educação. Desse modo, o curso 
estimula o discente a construir um sólido conhecimento teórico e prático – por meio de 
disciplinas profissionalizantes de prática simulada em “laboratórios jurídicos” da UEFS e em 
parceria com o Judiciário - prática efetiva - possibilitando à população carente e aos integrantes 
da Universidade acesso rápido e competente à Justiça. 
 

O que se estuda: O Curso procura manter a harmonia entre ensino, pesquisa e extensão, 
desenvolvendo reflexões em torno de um conhecimento jurídico-crítico e comprometido com os 
desafios e complexidades do nosso tempo Dispõe de um Núcleo de Pesquisa, com atribuições 
regulamentares para o processo de orientação e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso e fomento às atividades de produção acadêmica e com um Núcleo de Prática Jurídica, que 
coordena o funcionamento do Serviço de Assistência Judiciária (designado SAJ UEFS).  O Curso é 
dividido entre: disciplinas fundamentais de caráter mais geral, que contemplam uma formação 
humanista; disciplinas profissionalizantes que apresentam os ramos mais tradicionais do estudo 
em direito; disciplinas complementares, que oferecem formação em áreas do direito como 
direito ambiental, consumidor e outras; disciplinas optativas, que aprofundam os conhecimentos 
adquiridos no currículo fundamental; além de prática jurídica, monografia e atividades 
complementares. Na área de Pesquisa e Extensão, consolidam-se Projetos de repercussão na 
atividade acadêmica e na comunidade, buscando contextualizar o ensino de graduação em um 
espaço-tempo de efetiva complexidade como se apresenta a sociedade atual. Assim concebido, o 
Curso de Bacharelado em Direito da UEFS integra-se em termos de disciplinas curriculares, da 
relação ensino-pesquisa-extensão e da interação docência-serviços, procurando assegurar ao 
estudante não só um sólido conhecimento teórico, mas também um treinamento prático em que 
se integram a prática real, através do serviço de assistência jurídica e a prática simulada, nos 
laboratórios, ambos incluídos como disciplina na matriz curricular. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Os objetivos são: 1) Assegurar aos bacharelandos em Direito 
uma sólida formação geral, profissional e tácita, capacitando-os a responder aos desafios da 
Ciência Jurídica, num contexto social em permanente mudança; 2) Formar o bacharel generalista, 
o profissional polivalente, capaz de compreender e intervir, de maneira ética e consciente, na 
realidade em que irá atuar e conhecer bem, voltado para os aspectos de cidadania, que envolvam 
as questões pertinentes às tendências mundiais, que variam, desde as ambientais, até os 
aspectos econômicos globais. 
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Perfil do profissional que pretende formar: Trata-se de um profissional com formação 
multidisciplinar, o que o capacita para um trabalho de arbitragem, onde é preciso diagnosticar, 
prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a situações concretas; de um profissional 
polivalente, mais generalista que especialista, com capacidade para resolver problemas, tomar 
decisões, trabalhar em equipe, auto-organizar-se e enfrentar situações em constantes mudanças, 
dominando os ramos do Direito e a Ciência Jurídica. Assim, estará apto a desenvolver as 
atividades específicas da sua profissão, como interpretar criticamente a linguagem jurídica, 
exercitar o raciocínio lógico e a capacidade de argumentação, apresentar-se bem informado, com 
confiança, sociabilidade, e firmeza na defesa de suas teses. 
 

Áreas de atuação: Do ponto de vista do exercício profissional, o discente do Curso de Direito da 
UEFS estará habilitado para exercer a Advocacia Geral, podendo ocupar cargos públicos e 
privados, exercer atividades de assessoria em geral, representar o cliente e defender os seus 
interesses em qualquer instância na condição de advogado (profissional liberal). 
 

Infraestrutra disponível: O Curso de Direito conta com o Colegiado de Direito e o Núcleo de 
Pesquisa na própria UEFS, somado ao Serviço de Assistência Jurídica (SAJ) no Fórum local. 
 

Curso de Bacharelado em Filosofia 

 

Nº de vagas: 10(dez) vagas Turno: Noturno 

Duração: 3,5 anos (7 semestres) Home Page: http://www.filosofia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colfilosofia@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8513 
 
Como é o Curso: Inicialmente, o Curso de Bacharelado em Filosofia foi aprovado em 2010, com 
início de funcionamento em 2011, o curso genérico de Filosofia, com o discente devendo fazer 
posteriormente uma escolha de modalidade entre Licenciatura e Bacharelado. Em 2018, foi 
aprovado o projeto específico de Bacharelado em Filosofia, separado da Licenciatura em Filosofia, 
diurno e com entradas semestrais. O aluno de Bacharelado tem a prerrogativa posterior de fazer 
um reingresso na Licenciatura, após a conclusão do curso. A nova modalidade começou a 
funcionar em 2019.1. 
 

O que se estuda:  O discente estuda componentes teóricos que abordam os princípios básicos de 
uma formação em filosofia. Nessa perspectiva, pode investigar as diversas fases do pensamento 
filosófico (antiga, medieval, moderna e contemporânea) assim como diversas temáticas (lógica, 
epistemologia, ontologia, filosofia da linguagem, ética, estética, filosofia política, filosofia da 
ciência, entre outras). No decorrer, o aluno tem a possibilidade de participação em processos de 
iniciação científica e deve concluir com a formulação de um trabalho de conclusão de curso, de 
natureza monográfica. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Bacharelado em Filosofia tem como finalidade 
formar profissionais cidadãos capazes de atuar competentemente na pesquisa em filosofia, bem 
como na docência em nível superior, desenvolvendo uma visão crítica das perspectivas teóricas 
adotadas nas investigações filosóficas, respondendo às exigências da formação de 
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professores/pesquisadores, e promovendo uma formação que favoreça o diálogo com as outras 
áreas do saber. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O Bacharel deverá ter domínio do conhecimento 
filosófico que contemple a necessária correlação com os aspectos sócio-históricos inerentes às 
mais diversas esferas humanas, como a linguagem, a política, a ciência, a lógica, a arte, entre 
outros, sendo , capaz de emitir juízo abalizado em questões de Filosofia especulativa e prática, de 
oferecer parecer sobre produção filosófica e saberes afins, assim como atuar em práticas efetivas 
da pesquisa em Filosofia. 
 

Áreas de atuação: Numa perspectiva mais frequente, o Curso de Bacharelado em Filosofia visa 
preparar o aluno para a pesquisa e o magistério superior, capacitando o indivíduo para o ingresso 
em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) que contemplam a produção de trabalhos 
científicos a partir de estudos aprofundados em Filosofia. Para além disso, as habilidades 
relacionadas à leitura, interpretação e produção de textos abrem possibilidades profissionais no 
mercado editorial, sobretudo no campo de tradução e crítica de obras clássicas. 
 

Infraestrutra disponível: As aulas teóricas são ministradas no Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) do 
Módulo 7. Nesse módulo também há a sala do Colegiado do Curso onde o aluno lida com 
questões administrativas, o NEF (Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia), 
local onde se dão parte das orientações e reuniões coletivas, e um auditório compartilhado da 
Universidade, com espaço para 150 lugares, onde ocorrem a maior parte das comunicações e 
conferências. No Módulo 7 também há uma cantina. 
 

Curso de Bacharelado em Geografia 

 

Nº de vagas: 15(quinze) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.geografia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colgeo@uefs.br    
Fone:  (75) 3161-8211 

 
Como é o Curso: O Curso de Geografia da UEFS foi iniciado a partir da extinção do Curso de 
Licenciatura em Estudos Sociais. Em 1986 foi implantada a modalidade Licenciatura e, em 2004, 
fruto de uma Reforma Curricular foi implantado o Curso de Bacharelado. 
 

O que se estuda: O Curso está organizado para que o aluno tenha acesso ao conhecimento 
através das seguintes dimensões: 1) Dimensão do conhecimento técnico e científico, 
componentes curriculares que deem suporte para formação acadêmica do futuro profissional 
geógrafo; 2) Dimensão prática, capacidade de aplicar o conhecimento teórico e científico,  através 
do Estágio Supervisionado e, a posteriori, no exercício profissional; 3) Dimensão das Atividades 
Complementares, contribuições de diferentes atividades extra curriculares para a formação 
profissional; 4) Dimensão da autonomia intelectual e profissional do discente: articular o diálogo 
e as ações entre os diferentes componentes curriculares. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Bacharelado em Geografia objetiva habilitar o futuro 
profissional para trabalhar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor que atuem em 
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áreas específicas ou afins, conforme disposto na legislação que regulamenta a profissão do 
Geógrafo (Lei nº 6.664, de 26 junho 1979). 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O profissional geógrafo deve ser capaz de planejar, 
executar e avaliar atividades relacionadas à pesquisa científica, à atividade de extensão e a 
efetuação de procedimentos técnicos, refletindo criticamente sobre o conjunto das práticas 
executadas, as questões referentes à produção da ciência e suas implicações econômicas, 
ambientais e sociais. Ainda deve ser capaz de analisar o espaço geográfico a partir de múltiplas 
concepções e abordagens, propor mecanismos de planejamento, gerenciamento e gestão do 
território, sem perder de vista a valorização da identidade científica da geografia. E, também, 
exercer o seu trabalho com ética, criticidade e capacidade de diálogo com outras áreas do 
conhecimento, ser competente na leitura e representação da realidade e autônomo no pensar, 
observador, questionador e propositor, contribuindo efetivamente para o progresso da 
sociedade. 
 

Áreas de atuação: De acordo com a Lei 6.664, de 26 de junho de 1979, é da competência do 
Geógrafo o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, e dos 
Municípios, das entidades autárquicas ou de economia mista e particulares: I - reconhecimentos, 
levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, 
antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e especiais da Geografia, 
que se fizerem necessárias; a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões 
geográficas naturais e zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-
espacial; no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas 
atinentes aos recursos naturais do País; c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias 
fluviais; d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos geral e regional; e) na 
pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional; f) na 
caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e problemas conexos; g) na política 
de povoamento, migração interna, imigração e colonização de regiões novas ou de revalorização 
de regiões de velho povoamento; h) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos 
destinado ao planejamento da produção; i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de 
circulação; j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e 
rurais; l) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais; m) no 
levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas regionais; n) na divisão 
administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
 

Infraestrutra disponível: No Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF): Laboratório 
de Ensino de Geomorfologia e de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical - 
GEOTRÓPICOS; Laboratório de Cartografia - LACART; Laboratório de Geoprocessamento - 
LAGEOPRO e o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Climatologia - LABCLIMA. No Departamento 
de Ciências Exatas, o Curso de Geografia tem acesso ao Laboratório de Geologia, o Laboratório de 
Pedologia e Paleontologia e o Laboratório de Sensoriamento Remoto; Empresa Jr – GeoAnálise Jr. 
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Curso de Bacharelado em Psicologia 

 

Nº de vagas: 30(trinta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://psicologia.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: colpsico@uefs.br    
Fone:  (75) 3161-8619 

 
Como é o Curso: O Curso de Psicologia da UEFS foi iniciado em 2012 e tem como objetivo formar 
psicólogos que poderão optar por uma ou mais ênfases das três que compõem a grade 
obrigatória exigida por lei. As ênfases do curso são em saúde, educação e trabalho, tendo como 
meta uma aprendizagem baseada no tripé ensino-pesquisa-extensão, além de possibilitar aos 
nossos estudantes participação em estágios básicos para uma vivência mínima nas três ênfases 
do curso para que haja uma escolha mais consciente e segura no caminho de formação. Como 
existe uma preocupação com a pesquisa e extensão, todos os professores efetivos possuem 
grupos de estudo, pesquisa e extensão com temáticas específicas e diferenciadas, o que 
proporciona ao discente uma participação efetiva em discussões e apresentações em eventos 
internos e externos à instituição. Outro diferencial do curso de Psicologia da UEFS é a 
possibilidade de participação em programa de mobilidade estudantil no qual haverá a 
possibilidade de escolher universidades reconhecidas de ponta na Europa, América do Norte, 
América Central e América do Sul. Todos os docentes do quadro de professores efetivos são 
doutores, exceto um que está em programa de doutorado no exterior e dois professores 
selecionados que são mestres. 
 

O que se estuda: Tem como objetivo central a compreensão crítica e aprofundada dos 
fundamentos epistemológicos, históricos, filosóficos, sociais e biológicos dos fenômenos 
psicológicos, compreendidos na sua interface com áreas afins, permitindo ao graduando construir 
uma visão crítica e contextualizada da produção de conhecimentos científicos em Psicologia, 
desde a sua história e seus avanços e tensões na contemporaneidade. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Psicologia da UEFS visa formar profissionais com 
domínio teórico, metodológico e prático que os capacite para o exercício profissional competente, 
com compromisso social e para o desenvolvimento do conhecimento em psicologia em diferentes 
Áreas de atuação, conforme as ênfases sugeridas, segundo a Resolução n° 8/2004 do CNE, para as 
Diretrizes de graduação em Psicologia (de 07 de maio de 2004). 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Consideramos importante a construção de uma 
identidade profissional comprometida ética, política e socialmente e que domine um repertório 
de desempenhos e atuações que caracterizam o saber e a prática do psicólogo. Conforme essas 
mesmas diretrizes é possível definir como competências básicas na formação do 
psicólogo: Compromisso ético e científico na construção de conhecimento em Psicologia; 
Formação básica, pluralista e sólida; Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, 
culturais e políticos do país, fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; Capacidade 
de analisar, avaliar e implementar ações baseadas em evidências científicas; Capacidade de 
liderança e gerenciamento de conflitos, assim como habilidades de trabalho em equipe e com 
grupos; Habilidade de comunicar de maneira ética informações a outros profissionais da sua área 
e áreas afins, assim como ao público em geral e produzir conhecimento relevante e 
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comprometido; Compromisso com sua formação continuada, fomentando a qualidade da 
formação das gerações futuras. A formação do Psicólogo deve desenvolver além das 
competências e habilidades básicas, competências específicas, amparadas por um sólido suporte 
científico e técnico, com ênfases que poderão ser escolhidas ao longo do curso a partir de três 
núcleos interdisciplinares: Educação e Desenvolvimento Humano; Saúde e Qualidade de Vida e 
Organização e Processos de Trabalho. Entre as muitas possibilidades de competências nas 
ênfases escolhidas, citamos: Atuar em diferentes contextos na promoção da saúde, do 
desenvolvimento humano e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 
comunidades; Atuar em diferentes níveis de intervenção de caráter preventivo e terapêutico, 
considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara; 
Realizar diagnóstico e avaliar os processos psicológicos de indivíduos, grupos e organizações; 
Caracterizar os principais problemas e desafios de atuação profissional entre os diversos grupos 
populacionais, respeitando as demandas regionais de Feira de Santana e adjacências; Atuar de 
forma crítica em contextos educacionais, contribuindo com os conhecimentos específicos da 
profissão para a promoção de um ambiente educacional saudável; na construção de um projeto 
pedagógico que leve em conta os princípios dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da 
tolerância às diferenças, e da inclusão social; na formação e capacitação profissional e na 
formação do educando; Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia 
individual e grupal em contextos variados e em equipes interdisciplinares; Intervir de forma 
comprometida com as demandas regionais e na construção de políticas públicas; Planejar, 
implantar e avaliar projetos sociais de impacto sobre a qualidade de vida de grupos e 
comunidades locais; Elaborar laudos, relatórios e outras comunicações profissionais; Atuar e 
refletir criticamente no fortalecimento do SUS (Sistema único de Saúde), através da 
interdisciplinaridade, multiprofissionalidade e intersetorialidade e levando em conta os 
princípios da universalidade e integralidade.  
 

Áreas de atuação: Os egressos dos Cursos de Bacharelado em Psicologia podem atuar em 
diversos campos, em função do seu caráter multi e pluri disciplinar. De acordo com o Conselho 
Federal de Psicologia, o Psicólogo pode atuar no contexto clínico, organizacional, escolar, 
hospitalar, esporte, trânsito, jurídico, social/comunitário, ensino e pesquisa, entre outros. 
 

Infraestrutra disponível: Para além de toda a estrutura física da UEFS que inclui o Pavilhão de 
Aulas Teóricas (PAT), biblioteca e espaços de convivência, o curso de Psicologia conta com alguns 
espaços específicos para o curso. Entre eles, podemos listar: 1) O Laboratório Experimental de 
Psicologia (LAPE) que fica situado ao lado do biotério e em espaço cedido pelo Departamento de 
Biologia. O Laboratório corresponde a 01 sala climatizada de 20 metros quadrados para 
experimentos de condicionamento de animais de pequeno porte e uma sala anexa (biotério) de 
10 metros quadrados para alojamento desses animais. Os móveis encontram-se descritos 
acima. 2) O Serviço de Psicologia, em fase de implantação; 3) Laboratório de Testes Psicológicos – 
espaço reservado para o ensino e prática dos instrumentos de mensuração psicológica. 4) NUC – 
Núcleo de Estudos da Contemporaneidade, o qual refere-se a um grupo de pesquisa certificado 
na base de dados do CNPq, que tem como foco de interesse a contemporaneidade e como 
filosofia de atuação o estudo e a pesquisa interdisciplinares. Os seus membros são docentes da 
Psicologia e do DCHF; 5) COOPSI - uma Empresa Júnior com sala dentro da Universidade e 
totalmente gerida por estudantes do curso de Psicologia e orientada por professores do curso; 6) 
Laboratório de Informática, compartilhado com o curso de Filosofia; 7) Sala de Coordenação do 
curso e; 8) Sala dos professores. 
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Curso de Licenciatura em Filosofia 

 

Nº de vagas: 25(vinte e cinco) vagas Turno: Noturno 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.filosofia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colfilosofia@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8513 
 
Como é o Curso: Inicialmente, foi aprovado em 2010, com início de funcionamento em 2011, o 
Curso genérico de Filosofia, com o discente devendo fazer posteriormente uma escolha de 
modalidade entre Licenciatura e Bacharelado. Em 2018, foi aprovado o projeto específico de 
Licenciatura em Filosofia, separado do Bacharelado em Filosofia, diurno e com entradas 
semestrais. O aluno de Licenciatura tem a prerrogativa posterior de fazer um reingresso no 
bacharelado, após a conclusão do Curso. A nova modalidade começou a funcionar em 2019.1. 
 

O que se estuda: Antes de tudo, componentes teóricos que abordam os princípios básicos de uma 
formação em filosofia (trabalho com temas, problemas e conceitos filosóficos, desenvolvimento 
de argumentos, formação de autores clássicos, entre outros). Além disso, ele estuda 
componentes específicos com conteúdo didático-pedagógico, bem como práticas de ensino, 
estágios e a formulação de um trabalho de conclusão de curso com conteúdo monográfico. 
Também tem a possibilidade de participação em processos de iniciação à docência e iniciação à 
pesquisa. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Formar profissionais cidadãos capazes de atuar 
competentemente na educação básica, bem como no campo de ensino e da pesquisa em Filosofia, 
de um modo geral, desenvolvendo uma visão crítica das perspectivas teóricas adotadas na 
investigação filosófica e dominando práticas pedagógicas que viabilizem a transposição do 
conhecimento filosófico para as diferentes esferas de ensino-aprendizagem. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O licenciado deverá ter domínio do conhecimento 
filosófico que contemple não apenas aspectos educacionais estritamente, mas também a 
necessária correlação com os aspectos sócio-históricos inerentes às mais diversas esferas 
humanas, como a linguagem, a política, a ciência, a lógica e as artes. Além disso, espera-se uma 
vocação pedagógica que o habilite para enfrentar os desafios contidos na formação dos jovens no 
ensino fundamental, médio e superior, possibilitando um despertar para a reflexão filosófica, 
pensamento inovador, crítico e independente. 
 

Áreas de atuação: Por definição se reserva ao licenciado o exercício da docência nos ensinos 

fundamental e médio; porém, é possível que a opção seja pela carreira acadêmica e, neste caso, o 

licenciado, tal como o bacharel em Filosofia, poderá fazer pós-graduação na área, habilitando-se 

para lecionar em diversos cursos superiores que possuam componentes curriculares de seu curso. 

Para além disso, a formação ampla do curso possibilita a inserção em concursos de nível superior 

e outras atividades favorecidas pelo desenvolvimento crítico e argumentativo da formação. 
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Infraestrutra disponível: As aulas teóricas são ministradas no Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) do 
Módulo 7. Nesse módulo também há a sala do Colegiado do curso onde o aluno lida com 
questões administrativas, o NEF (Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia), 
local onde se dão parte das orientações e reuniões coletivas, e um auditório compartilhado da 
Universidade, com espaço para 150 lugares, onde ocorrem a maior parte das comunicações e 
conferências. No Módulo 7 também há uma cantina. 
 

Curso de Licenciatura em Geografia 

 

Nº de vagas: 30(trinta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://geografia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colgeo@uefs.br    
Fone:  (75) 3161-8211 

 
Como é o Curso: O profissional formado na Universidade Estadual de Feira de Santana, seja 
Licenciado ou Bacharel deve ser capaz de analisar o espaço geográfico a partir de múltiplas 
concepções teóricas, sem perder de vista a valorização da identidade científica da geografia. 
Além disso, deve também obter formação necessária para exercer o seu trabalho com ética, 
criticidade e com capacidade e habilidade de dialogar de forma interdisciplinar.  
 

O que se estuda: Os discentes do Curso de Licenciatura acessam um conjunto de conhecimento 
relacionados à sólida formação teórica geográfica e interdisciplinar,  aos fundamentos da 
educação e dos conhecimentos pedagógicos, da Didática, das Metodologias, das Práticas de 
Ensino, do uso das Tecnologias de Informação e que atendam à  da prática pedagógica e as 
questões éticas, estéticas e relativas à diversidade étnica racial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. Para tanto, a proposta curricular se 
divide em três núcleos:  Núcleo de formação geral; Núcleo de aprofundamento e diversificação na 
área de atuação profissional; e o Núcleo de Estudos Integradores. 

 

Quais são os objetivos do Curso: Oferecer sólida formação teórica e prática de forma articulada, 
que possibilite aos egressos se inserir em seu campo de atuação de forma crítica, inovadora, e 
com responsabilidade, social frente aos desafios da sociedade. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O Licenciado deve ser capaz de planejar, executar e 
avaliar atividades de ensino, valorizando os princípios pedagógicos na construção do 
conhecimento. Deve refletir sobre o contexto geral da educação, buscando sempre autonomia 
para produzir conhecimento e material didático pedagógico, bem como, sua divulgação e 
publicação. O Licenciado em Geografia está apto a lecionar no ensino fundamental e médio. 
 

Áreas de atuação: O Licenciado em Geografia está apto a lecionar no ensino fundamental e 
médio. Propor e executar projetos de pesquisa, elaborar material didático e demais instrumentos 
cartográficos que auxiliem no ensino da Geografia. Assim pode também dedicar-se à tarefa de 
refletir sobre a ciência geográfica, tornando-se através do aprimoramento, um teórico desta 
ciência e/ou um pesquisador e docente de nível universitário. 
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Infraestrutra disponível: Laboratório Aplicado ao Ensino de Geografia (LEG), o Laboratório de 
Ensino de Geomorfologia e de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical - 
GEOTRÓPICOS, O Laboratório de Cartografia – LACART, o Laboratório de Geoprocessamento – 
LAGEOPRO e o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Climatologia LABCLIMA. Ainda temos acesso 
aos laboratórios disponíveis no Departamento de Ciências Exatas, o curso de Geografia tem 
disponível para as suas atividades o Laboratório de Geologia, o Laboratório de Pedologia e 
Paleontologia e o Laboratório de Sensoriamento Remoto. 
 

Curso de Licenciatura em História 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.historia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colhis@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8092 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em História da UEFS foi implantado em 1986. O 
Currículo atualmente vigente totaliza 3335 horas, distribuídas em conhecimentos pedagógicos 
(705h), conhecimentos específicos (1.080h), pesquisa e trabalho de conclusão de curso (120h), 
componentes optativos (180h), prática educativa (405h), estágio (405h) e atividades 
complementares (200h). A integralização do Curso é obtida entre oito (mínimo) e doze (máximo) 
semestres. A maior parte dos docentes do Curso está locada no Departamento Ciências Humanas 
e Filosofia (DCHF) e no Departamento de Educação (DEDU), compondo um quadro aproximado de 
trinta mestres e doutores. Conta atualmente com mais de trezentos alunos matriculados. O Curso 
apresenta também oportunidades para engajamento em grupos de estudo, laboratórios e 
centros de pesquisa, dentre os quais citamos: CEDOC (Centro de Documentação e Pesquisa); CPR 
(Centro de Pesquisas da Religião); GEPENH (Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de História); 
Grupo de Estudos Interdisciplinares Sobre Gênero Nina Simone; Grupo Gênero, Cultura, Poder e 
Territórios; HISTEICE (História da Educação, Infância e Cultura Escolar); LABELU (Laboratório de 
História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais); LECADIA (Laboratório de Estudos Conexões 
Atlânticas Diáspora Africana, Culturas Afro-brasileira e Indígena); NEABI (Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros e Indígenas). E para investir na formação docente, tem participação no PIBID e na 
Residência Pedagógica, dois programas do Ministério da Educação. 
 

O que se estuda:  Ao ingressar no ensino superior, os estudantes de História acreditam que irão 
aprofundar os saberes adquiridos na escola básica. No entanto, e sem descuidar da busca de um 
domínio maior sobre os acontecimentos históricos, o Curso propõe-se à discussão de outros 
aspectos, tais como: os mecanismos de produção do conhecimento historiográfico, a envolver 
procedimentos de pesquisa e escrita, sob a influência de concepções teórico-metodológicas, 
políticas e ideológicas distintas; o papel da História na construção de memórias e identidades 
coletivas; a problematização do ensino-aprendizagem em ambientes escolares; a função social da 
História, tanto como formadora de novas concepções de cidadania quanto no desenvolvimento 
de uma consciência histórica baseada em saberes científicos. O estudo da História envolve, por 
um lado, a compreensão sobre as experiências de homens e mulheres ao longo tempo e 
diferentes espaços. Por outro lado, relaciona-se ao entendimento de como se dá a construção de 
tal conhecimento e à percepção do lugar ocupado por cada sujeito e pela coletividade em sua 
existência social. 
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Quais são os objetivos do Curso:  O objetivo principal da Licenciatura em História é formar 
professores-historiadores capazes de atuar de forma crítica na elaboração, transmissão e 
comunicação do conhecimento histórico, em espaços escolares (estes prioritariamente) e não-
escolares, a partir de uma formação que integre ensino, pesquisa e extensão. Na trajetória ao 
longo do Curso, espera-se que os estudantes estejam aptos a:  compreender o papel social da 
escola na sociedade contemporânea; analisar os conteúdos básicos relacionados às áreas de 
conhecimento inerentes à formação profissional; conhecer as discussões pertinentes ao 
planejamento, realização, gestão e avaliação de situações didáticas com vistas à aprendizagem 
dos alunos; analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática; valorizar a prática 
investigativa, obtendo familiaridade com os procedimentos de investigação e com o processo 
histórico de produção e socialização do conhecimento nos espaços de educação formal e não 
formal; abordar as múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos e as diferentes 
relações de tempo e espaço; produzir conhecimento a partir dos lugares de memória, como 
arquivos, museus enquanto espaços de ensino e pesquisa de História; desenvolver habilidades 
para elaboração de projetos de pesquisa, organização de acervos e de eventos científico-culturais. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: A expectativa é que o graduado em História saiba 
promover diálogos e estabeleça correlações entre ensino e pesquisa, teoria e prática, cultura 
histórica e campo do conhecimento histórico. Dessa forma, estará instrumentalizado para 
interpretar cientificamente as complexas e dinâmicas relações estabelecidas na sociedade, nos 
âmbitos regional, nacional e internacional. Pretende-se a formação de um profissional que reúna, 
dentre outras, as seguinte competências e habilidades: dominar diferentes concepções teórico-
metodológicas que referenciam a investigação e a análise dos processos históricos; compreender, 
nas múltiplas experiências dos sujeitos históricos, a constituição de diferentes relações de tempo 
e espaço; discutir as problemáticas atuais, refletindo criticamente sobre a inserção dos indivíduos 
nos diferentes grupos sociais, bem como sua própria atuação enquanto sujeito histórico; 
estabelecer o diálogo entre a História e outras áreas das ciências humanas; desenvolver a 
pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão; conhecer e saber utilizar recursos 
tecnológicos e de linguagens nas diferentes dimensões da sua prática profissional; dominar os 
conteúdos básicos que são objeto de ensino-aprendizagem em todos os níveis e nas diversas 
modalidades de ensino.  
 

Áreas de atuação: A Licenciatura em História da UEFS forma professores. Portanto, o principal 
campo de atuação dos egressos é o magistério em instituições de ensino fundamental e médio. 
Contudo, a aprovação da Lei Federal 14.038, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a 
profissão de Historiador, abriu novas oportunidades. O graduado em História pode exercer 
também as seguintes atribuições: “organização de informações para publicações, exposições e 
eventos sobre temas de História”; “planejamento, organização, implantação e direção de serviços 
de pesquisa histórica”; “assessoramento, organização, implantação e direção de serviços de 
documentação e informação histórica”; “assessoramento voltado à avaliação e seleção de 
documentos para fins de preservação”; “elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, 
laudos e trabalhos sobre temas históricos” (Lei Federal 14.038 de 17/08/2020). Arquivos, museus, 
dentre outros, tornaram-se legítimos de atuação de historiadores habilitados em sua equipe de 
trabalho. 
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Infraestrutra disponível: O Curso de Licenciatura em História possui alguns espaços e recursos 
que são de nosso uso exclusivo ou preponderante. Para a Coordenação e o atendimento a 
discentes e docentes, dispõe de uma sala para funcionamento do Colegiado, a qual fica nas 
dependências do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF). Atrelados a este, 
contamos com o suporte de dois importantes órgãos: 1) o LAHIS – Laboratório de História, que 
tem como finalidade apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso; e 2) 
o CEDOC – Centro de Documentação e Pesquisa, que mantenha sob a sua guarda um importante 
acervo de documental, que viabiliza a realização de pesquisa. Vinculado ao Departamento de 
Educação (DEDU), dispomos do LIFE – Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, 
que disponibiliza computadores e outros recursos que contribuem na qualificação didático-
pedagógica dos estudantes do Curso. 
 

Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

Nº de vagas: 40(quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.pedagogia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colped@uefs.br    
Fone:  (75) 3161-8078 

 
Como é o Curso: O Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, em seu 
projeto original datado de 1983 e aprovado pela Resolução CONSU 01/84 de 23/03/84 foi 
instalado em 1987, a fim de atender à demanda de formação superior exigida para o sistema de 
ensino da região geoeducacional de Feira de Santana. O Curso teve novo Projeto elaborado e 
passou por reformulações curriculares (Resolução CONSEPE nº 111/2019) após a Resolução 
CNE/CP nº 2/2015, de 01/07/2015, que ampliou e alterou aspectos contemplados na Resolução 
CNE/CP Nº 1, de 15/05/2006. 
 

O que se estuda: O Curso de Licenciatura em Pedagogia organiza-se em torno de três Eixos, os 
quais estão sustentados em pilares e princípios político-pedagógicos e formativos: Eixo I – 
Epistemologia, Fundamentos da Educação e Pensamento Pedagógico, estrutura os saberes das 
ciências da educação; Eixo II - Docência, Gestão, Pesquisa, estrutura os saberes da prática 
pedagógica; Eixo III - Linguagens, diversidade e inclusão, estrutura os saberes éticos, estéticos, 
políticos e culturais. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Formar o profissional da educação para exercer a docência na 
Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na área da Gestão e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos e de relações humanas, assim como, o 
pensar e agir de maneira interdisciplinar, enfrentar eticamente os desafios do conhecimento, da 
informação, problematizar a escola, em seus aspectos relacionais, físicos, sociais, culturais e 
legais. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O egresso do curso de Licenciatura em Pedagogia 
estará habilitado para desempenhar funções de docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental e nas suas modalidades, bem como de planejamento, gestão, 
coordenação pedagógica, assessoramento, pesquisa, avaliação em redes escolares, unidades 
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escolares públicas e privadas, empresas, programas, projetos e outras instituições ou situações 
onde se realizem atividades de ensino e aprendizagem formais ou não formais. 
 

Áreas de atuação: Espaços escolares – caracterizado pela docência, bem como na gestão escolar, 
coordenação e direção; assim como, nos espaços não escolares – referente a todo trabalho 
desenvolvido fora do ambiente escolar, mas com caráter pedagógico: o trabalho pedagógico nos 
hospitais, empresas, movimentos sociais, organizações comunitárias, sindicatos, instituições 
culturais e, ainda, no campo da comunicação e tecnologias educacionais. 
 

Infraestrutra disponível: O curso de Pedagogia conta com sala de Coordenação e de Secretaria do 
Colegiado; sala da Brinquedoteca, equipada com banheiro e copa. Conta ainda com toda a 
estrutura da Universidade que apresenta capacidade instalada para a oferta do Curso, uma vez 
que disponibiliza patrimônio físico e pessoal (docentes e funcionários) qualificados, espaço físico 
destinado às aulas, equipamentos, mobiliário, biblioteca, laboratórios ou salas ambientes e 
laboratório de informática. 



Cursos nas Áreas
de Letras e

Artes
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Curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa 

 
Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.letrasvernaculas.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colet.uefs@gmail.com    
Fone:  (75) 3161-8053 

 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Letras Vernáculas, um dos primeiros cursos da UEFS, 
foi criado em 1976.  A Universidade Estadual de Feira de Santana integra-se ao conjunto das 
demais instituições superiores de ensino existentes no Brasil, no sentido do cumprimento do 
desafio da formação, em nível superior, de professores que possam atuar competentemente na 
transformação proposta pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC para a Educação Básica, 
mediante a proficiência em Língua portuguesa e a formação pedagógica específica e apropriada à 
professores de línguas e culturas. 
 

O que se estuda: O Curso organiza-se em núcleos, de acordo com a Resolução CNE nº 2, de 1o de 

julho de 2015. a) Núcleo de Estudos de Formação Geral; b) Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos das Áreas de Atuação Profissional; c) Núcleo de Estudos Integradores- 

200 horas de Atividades complementares/ Extensão Universitária. O Curso ainda disponibiliza 57 

componentes optativos; 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular; 400 

(quatrocentas) horas de estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação 

básica (ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA); Além disso, os 

componentes do Eixo Trabalho de Conclusão de Curso permitem ao estudante desenvolver sua 

competência investigativa. 

 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa tem por 
objetivo formar professores de Língua Portuguesa e suas Literaturas para atuar no Ensino 
Fundamental II e no Ensino Médio, pautando-se no desenvolvimento de competências que 
assegurem a formação de profissionais autônomos, capazes de lidar de forma reflexiva e crítica 
com temas e questões relativos a conhecimentos da área dos estudos linguísticos e literários, 
articulados com a prática docente. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O profissional licenciado em Letras-Língua Portuguesa 
deve ter o domínio do uso da Língua Portuguesa, em termos de sua estrutura, funcionamento e 
manifestações culturais, incluindo variedades linguísticas e culturais, deve ter desenvolvida a 
capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos, 
literários e pedagógicos inerentes à sua profissão. Deve ainda evidenciar segurança e 
competência na metodologia do ensino e na priorização de conteúdos pertinentes à Educação 
Básica, na perspectiva de melhoria da qualidade da aprendizagem e na expectativa de melhores 
resultados prioritariamente na Educação Pública em nosso Estado. 
 

Áreas de atuação: A formação de professores deve ser pautada no desenvolvimento de 
competências que são inerentes à prática docente e às demandas educacionais da 
contemporaneidade. As competências desenvolvidas e/ou ampliadas ao longo do Curso de Letras 
- Português têm como foco preparar o profissional para atuar no cenário complexo da Educação 
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Básica. Desse modo, o Curso de Letras Vernáculas/Língua portuguesa atende às demandas do 
mercado de trabalho, principalmente pela formação consistente que assegura aos estudantes 
possibilidades de promover, no espaço da sala de aula, na escola como um todo e em seu 
entorno, ações que visem o desenvolvimento das competências inerentes à leitura e à escrita 
como necessárias para o exercício da cidadania e pleno desenvolvimento intelectual do cidadão. 
 

Infraestrutra disponível: O Departamento de Letras e Artes e o Colegiado ofertam diversas 

atividades abertas à participação dos estudantes, na condição de ouvintes ou com apresentação 

de trabalhos. Eles contam também com um periódico, para publicação de seus trabalhos 

acadêmicos- a Revista Graduando, (ISSN 2236-3335 97 edição virtual e 2179-4278 - edição 

impressa). Os Cursos de Letras contam com seis laboratórios que permitem aos alunos 

desenvolverem atividades fundamentais que favorecem um melhor desempenho, no exercício da 

docência. Contam ainda com o Sistema Integrado de Bibliotecas, constituído pela Biblioteca 

Central e oito bibliotecas setoriais. 

 

 

Curso de Licenciatura em Letras - Inglês 

 

Nº de vagas: 20 (vinte) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.coling.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: coling@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8913 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Letras - Inglês forma professores de Língua Inglesa e 
Literatura Anglófona para atuar nos Anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
pautando-se no desenvolvimento de competências que assegurem a formação de profissionais 
autônomos, capazes de lidar de forma reflexiva e crítica com temas e questões relativos a 
conhecimentos da área dos estudos linguísticos e literários, articulados com a prática docente. O 
Curso pauta-se numa proposta de ensino reflexivo articulado com a pesquisa focada no 
desenvolvimento de novos conhecimentos, no aprimoramento dos saberes já construídos e na 
vivência de atividades extensionistas, promovendo o diálogo e a convivência com a comunidade 
universitária e a sociedade em geral. 
 

O que se estuda: O Curso busca dar conta da formação do professor por meio da articulação 
entre: (i) o Núcleo de Estudos de Formação Geral que trata das áreas específicas e 
interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas 
realidades educacionais; (ii) o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos das Áreas 
de Atuação Profissional que incluiu os conhecimentos específicos e pedagógicos; e (iii) o Núcleo 
de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular que consiste na articulação entre 
diversas atividades complementares que o estudante pode desenvolver no âmbito da 
universidade e fora dela. Assim, são oferecidas disciplinas de língua inglesa, da área de educação 
(estágios supervisionados), literaturas inglesas, laboratórios de práticas de línguas, metodologias 
de ensino, entre outras relacionadas aos eixos pedagógicos do curso. 
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Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Letras - Inglês tem o seguinte 
objetivo: formar professores interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma 
crítica,com as múltiplas linguagens, as diversas problemáticas inerentes às realidades da 
Educação Básica, especialmente  no que diz respeito ao ensino da língua inglesa. A formação 
intelectual do professor deverá pautar-se na reflexão e na ação,de modo que lhe permita 
compreender o seu papel na sociedade como agente mobilizador, construtor do processo de 
formação cidadã de seus alunos, bem como promotor do bem-estar coletivo. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O profissional licenciado em Letras - Inglês deve ter o 
domínio do uso da Língua Inglesa, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 
culturais, incluindo variedades linguísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir  criticamente e 
teoricamente sobre a linguagem, compreender as práticas sociais de leitura e escrita em suas 
dimensões pedagógicas e fazer uso de novas tecnologias digitais da informação, além de 
conceber sua formação profissional como um processo contínuo, autônomo e permanente. Além 
disso,  deve evidenciar segurança e competência na metodologia do ensino e na priorização de 
conteúdos pertinentes à Educação Básica. 
 

Áreas de atuação: O leque de oportunidades de atuação é diverso e amplo: ensino e 
aprendizagem de línguas e literaturas, editoração, edição e revisão de textos, produção textual, 
produção de legendagem e tradução fílmica, tradução literária; ainda pode atuar como 
pesquisador e lingüista. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso de Letras-Inglês conta com um profissionais muito qualificados 
(doutores e mestres), envolvidos com os três pilares da formação acadêmica e profissional dos 
discentes, a saber: ensino, pesquisa e extensão. Há muitas oportunidades para os discentes 
serem iniciados como bolsistas ou voluntários Já nos primeiros semestres nos vários projetos de 
extensão e pesquisa do curso. O Colegiado do Curso ocupa uma sala ampla e com infraestrutura 
adequada para atendimento das demandas da comunidade universitária, bem como para o 
desenvolvimento das atividades administrativas internas relacionadas ao Curso. 
 

 

Curso de Licenciatura em Letras: Português e Espanhol 

 

Nº de vagas: 20 (vinte) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://letrasespanhol.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colegiadoespanhol@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8742 
 
Como é o Curso: O curso de Licenciatura em Letras: Português e Espanhol foi criado em 1998, pela 
Resolução CONSU 07/98 e CONSEPE 28/98. Distribuída em nove semestres, a sua matriz 
curricular tem, atualmente, 4.020 horas para integralização do curso, sendo organizada em torno 
de três núcleos estruturantes: Núcleo de Estudos de Formação Geral, Núcleo de Aprofundamento 
e Diversificação de Estudos das Áreas de Atuação Profissional e Núcleo de Estudos Integradores. 
 

O que se estuda: O curso de Letras: Português e Espanhol busca dar conta da formação do 
professor por meio da articulação entre: o Núcleo de Estudos de Formação Geral que trata das 
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áreas específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, 
e das diversas realidades educacionais; o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos 
das Áreas de Atuação Profissional que incluiu os conhecimentos específicos e pedagógicos; e o 
Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular que consiste na articulação entre 
as diversas atividades complementares que o estudante pode desenvolver no âmbito da 
universidade e fora dela. Isso se efetiva por meio do estudo sistemático dos componentes do 
Núcleo de Formação Geral, da vivência nos contextos reais de ensino-aprendizagem de línguas e 
literaturas e da formação reflexiva do professor-pesquisador.  
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Letras: Português e Espanhol tem 
por objetivo formar professores de Língua Portuguesa e suas Literaturas e Língua Espanhola e 
suas Literaturas para atuar no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, pautando-se no 
desenvolvimento de competências que assegurem a formação de profissionais autônomos, 
capazes de lidar de forma reflexiva e crítica com temas e questões relativos a conhecimentos da 
área dos estudos linguísticos e literários, articulados com a prática docente. A proposta de dupla 
licenciatura oferece condições que garantem conhecimentos teóricos e práticas no âmbito da 
língua materna e da língua estrangeira, respeitando as particularidades de cada uma delas. Por se 
tratar de um curso de dupla licenciatura, o diálogo entre diferentes culturas e contextos está na 
base do projeto pedagógico que é interdisciplinar por natureza. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O profissional licenciado em Letras: Português e 
Espanhol deve ter domínio dos usos das Línguas Portuguesa e Espanhola, em termos de sua 
estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além das variedades linguísticas e culturais. 
Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, compreender as práticas sociais de 
leitura e escrita em suas dimensões pedagógicas, fazer uso de novas tecnologias digitais da 
informação e conceber sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste processo. O 
profissional oriundo do curso deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e 
questões relativas aos conhecimentos linguísticos, literários e pedagógicos inerentes a sua 
profissão. 
 

Áreas de atuação: A formação de professores deve ser pautada no desenvolvimento de 
competências que são inerentes à prática docente e às demandas educacionais da 
contemporaneidade. As competências desenvolvidas e/ou ampliadas ao longo do curso de Letras: 
Português e Espanhol têm como foco preparar o profissional para atuar no cenário complexo da 
educação básica, podendo, portanto, trabalhar com o ensino de Língua Portuguesa e Língua 
Espanhola, Literaturas de Língua Espanhola e de Língua Portuguesa e tradução, com ênfase nos 
desafios intrínsecos ao papel do professor frente às políticas públicas voltadas para a educação 
no Brasil. 
 

Infraestrutra disponível: O curso de Letras: Português e Espanhol compartilha com os outros 
cursos do Departamento de Letras e Artes as instalações de Secretaria, incluindo o espaço 
reservado para a coordenação do curso. Há também instalações para exibição audiovisual, com 
equipamentos de som e equipamentos multimídia de projeção. O curso dispõe ainda de espaços 
compartilhados onde estão instalados núcleos e programas de línguas estrangeiras. Destaca-se 
também a existência de instalações voltadas ao trabalho com projetos de pesquisa integrados ao 
curso de Letras: Português e Espanhol, em espaços integralmente equipados com recursos de 
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informática e acesso à internet em todos os computadores, além de redes intranet, biblioteca 
específica e acervos documentais, nos quais trabalham conjuntamente docentes e discentes.  
 

Curso de Licenciatura em Letras: Português e Francês 

 

Nº de vagas: 15 (quinze) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.letrasfp.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: colef@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8913 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Letras: Português e Francês na Universidade 
Estadual de Feira de Santana é oferecido na modalidade presencial, apresentando aulas nos 
turnos matutino e vespertino. A sua criação se deu por meio da Assembleia Legislativa do Estado 
Bahia, sancionado através da Lei Estadual nº 2.784 de 24/01/1970 e seu reconhecimento através 
do Decreto Federal nº 77.469 de 27/04/1976. 
 

O que se estuda: Ao longo do Curso o aluno adquire aprendizagem na área de linguagem, 
envolvendo língua e literatura francesa e vernácula, desenvolvendo a competência comunicativa 
e competências discursiva, pragmática, linguística, sociolinguística, intercultural, estratégica e 
afetiva, baseando-se no Marco Comum Europeu de Referência para as línguas estrangeiras e 
considerando as especificidades do contexto brasileiro de ensino-aprendizagem de línguas. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Formar profissionais capazes de atuar competentemente na 
educação básica, no campo do ensino-aprendizagem de linguagens. No caso, a depender das 
individualidades específicas e dos requisitos legais inerentes, essa atuação poderá estender-se 
para outros campos de natureza diversa, tais como pesquisa linguística, redação técnico-
administrativa, jornalismo, literatura e crítica literária, entre outros. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Professores formados para atuar na Língua Francesa e 
suas literaturas e Língua Portuguesa e suas literaturas, desde o ensino fundamental (I e II), como 
no ensino médio. Desenvolvimento de competências que o tornem um profissional autônomo, 
capaz de lidar de forma reflexiva e crítica com temas e questões relativos a conhecimentos da 
área dos estudos linguísticos e literários, articulados com a prática docente. 
 

Áreas de atuação: O egresso do Curso de Licenciatura em Letras com Francês poderá atuar como 
professor da Educação Básica tanto na área de ensino de língua e literatura brasileira como 
francesa/francófona, uma vez que o curso tem o caráter de dupla habilitação. Os cursos de 
idiomas também são áreas de atuação possíveis. Mas também há espaço em editoras, para fazer 
a preparação de originais e revisar e traduzir textos, e nas áreas de interpretação e secretariado 
bilíngue. 
 

Infraestrutra disponível: Os cursos de Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana 
dispõem da utilização de dois laboratórios, sendo eles: a) NeiHD, o qual contém: 01 datashow, 01 
mesa de reunião, 01 Televisor de 40’, 06 estantes, 02 computadores de mesa; b) Laboratório de 
recursos didáticos, que dota de: 02 estantes com livros, 18 computadores. 
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Curso de Licenciatura em Música 

 

Nº de vagas: 23 (vinte e três) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos  Home Page: http://www.musica.uefs.br 

Oferta: Anual Email: licemus@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8870 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Música da Uefs tem a duração mínima de 08 
semestres e oferece 25 vagas anuais. As atividades ocorrem predominantemente no turno 
matutino. O Curso, além do eixo Ensino, ainda conta com programas, projetos e ações de ensino 
e performance gratuitas de Extensão, abertas à comunidade, como workshops, palestras, rodas 
de bate-papo, aulas regulares, apresentações e concertos. Destacam-se: JAM na UEFS, Piano a 
Quatro Artes, Orquestra Sinfônica da UEFS, Produção Musical Aplicada, Grupo de Choro, Grupo 
de Percussão, Laboratório Experimental de Cordas Dedilhadas, Projeto Sons e Teclas. As 
Pesquisas são desenvolvidas em diferentes campos da música, como: Ensino de Música na 
Educação Básica; Formação de Professores de Música; Ensino Coletivo de Instrumentos; Educação 
Musical e Pensamento Afrodiaspórico; Música e Mídias Digitais; Musicologia Histórica, 
Etnomusicologia, Performance, Regência e Canto Coral; Processos composicionais em Música. 
 

O que se estuda: O conteúdo do Curso encontram-se divididos por Núcleos, sendo: - Formação 
geral: engloba eixos que contemplam componentes com conhecimentos referentes às Artes, 
Música, Cultura e História, Prática Instrumental e Vocal, Teoria, Percepção e Estruturação, 
Tópicos de estudos em Música e áreas afins; - Núcleo de aprofundamento e diversificação na área 
de atuação profissional, contemplando eixos de Dimensão Pedagógica; - Núcleo de Prática 
Educativa e Estágio, onde os estudantes têm os primeiros contatos com variados campos de 
atuação do professor de música. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Música tem como foco principal a 
formação de professores de música para atuar em diversos contextos, em espaços formais e não 
formais de ensino. Além disso, também visa prover uma formação em nível superior do 
profissional da Música, aquele que estará apto a atuar profissionalmente nos diversos campos 
que se relacionam com a música. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Profissional dotado de domínio e competências 
específicas voltadas para práticas pedagógico-musicais e artísticas, estando comprometido com a 
realidade sociocultural na qual encontra-se inserido, apresentando capacidade de diálogo 
interdisciplinar com profissionais de outras áreas, ao viabilizar a elaboração e a atuação conjunta 
em projetos artísticos, educacionais e/ou de pesquisa, de forma a estabelecer interfaces entre as 
diversas áreas de conhecimento e a Música. 
 

Áreas de atuação: O profissional formado no curso de Música poderá atuar, entre outros, nos 
seguintes espaços/áreas: - Escolas de Educação Básica, públicas e privadas; - Escolas 
especializadas de Música; Filarmônicas e fanfarras; - Centros Culturais e espaços de produção 
artística; - Iniciativas de pesquisa no campo da música e das tradições musicais; - Formações 
artísticas como orquestras, cameratas, bandas, coletivos; - Estúdios musicais e de publicidade; - 
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Produção musical ligada às mídias digitais; - Iniciativas ligadas à economia criativa e ao campo da 
música; - Produção Cultural. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso dispõe de dois laboratórios didáticos, localizados no campus da 
Universidade, sendo um Auditório de Práticas Musicais (espaço para aulas, ensaios e 
apresentações de grupos vocais e instrumentais) e um Laboratório de Música, voltado para aulas 
de teclado. 



Cursos nas Áreas
de Ciências
Naturais e da

Saúde
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Curso de Bacharelado em Agronomia 

 
Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.agronomia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colagro@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8601 
 
Como é o Curso: O Curso de Agronomia da UEFS teve início no ano de 2012 e faz parte do 
Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO) que possui seis (6) áreas de conhecimento, sendo o 
nosso Curso denominado de Área VI. Nossas aulas são classificadas como teóricas e práticas, 
sendo as primeiras realizadas, principalmente, no Pavilhão de Aulas Teóricas (PATs) - Módulo 1 e 
Pavilhão de Aulas (PAVs), e as práticas realizadas no Horto Florestal da UEFS, no Centro de 
Agroecologia Rio Seco (CEARIS), na Estação experimental de horticultura, e no Centro Territorial 
de Educação Profissional (CETEP) do Portal do Sertão e também durante viagens de campo. 
 

O que se estuda: No Curso de Agronomia o educando vai estudar sobre tudo que envolve a 
produção agropecuária, ou seja, estudar os sistemas de produção animal e vegetal. Tanto para 
vegetal quanto para animal serão abordados temas relacionados com a biologia, fisiologia, 
aspectos ambientais e econômicos que podem influenciar na produção, sempre associando esses 
conhecimentos às práticas agropecuárias sustentáveis. 
 

Quais são os objetivos do Curso: No Curso de Agronomia o educando vai estudar sobre tudo que 
envolve a produção agropecuária, ou seja, estudar os sistemas de produção animal e vegetal. 
Tanto para vegetal quanto para animal serão abordados temas relacionados com a biologia, 
fisiologia, aspectos ambientais e econômicos que podem influenciar na produção, sempre 
associando esses conhecimentos às práticas agropecuárias sustentáveis. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Os profissionais atuarão na geração de tecnologias 
para produção agropecuária, principalmente para as áreas do Semiárido nordestino, enfatizando 
a integração lavoura e pecuária, a utilização racional e integrada dos recursos naturais e 
aproveitamento de subprodutos, assegurando qualidade aos produtos, eficiência produtiva e 
respeito ao meio ambiente. 
 

Áreas de atuação: O agrônomo pode atuar em fazendas e cooperativas do setor agrícola e de 
produtos animais, além disso, também em empresas privadas ou públicas, indústrias, instituições 
financeiras que tenham negócios ligados à atividade rural. Também pode atuar na área de ensino, 
pesquisa e extensão em cursos de tecnologia agropecuária, ensino superior, pós-graduação, 
institutos de pesquisa e comunidades rurais tradicionais. Em qualquer área que deseje atuar, o 
trabalho vai exigir da(o) profissional o contato diretamente ligado ao campo, principalmente com 
a(o) produtora(or) rural. 
 

Infraestrutra disponível: Dispomos de Laboratório de Genética Molecular, Laboratório de Cultura 
de Tecidos Vegetais, Laboratório de Germinação, Laboratório de Entomologia, Estação 
Experimental de Horticultura, Centro de Agroecologia Rio Seco, além de viveiros, telados e 
laboratórios naturais ‘in situ’ que são utilizados para aulas práticas. O Curso também apoia e 
auxilia a ConsultAgro Jr, empresa júnior criada pelos estudantes do Curso. 
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Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

Nº de vagas: 20 (vinte) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: www.biologia.uefs.br 

Oferta: Semestral Email: colbio@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8022/8288 
 
Como é o Curso: O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas é presencial com atividades 
diurnas, com entrada semestral via SiSU. O curso está organizado em 3.590 horas, distribuídas em 
nove semestres e em várias atividades entre disciplinas, estágios obrigatórios, atividades 
complementares e de extensão, além do ENADE. As disciplinas são de natureza teórico-práticas e 
de campo, essencialmente. Nessas disciplinas, os discentes discutem os temas relacionados à 
prática profissional e à formação direcionada ao pesquisador da área de Biologia. No Curso, os 
discentes têm a oportunidade de uma formação mais direta e próxima com profissionais com alta 
formação acadêmico científica, os quais lhe inserem na rotina laboral da pesquisa biológica. 
 

O que se estuda: No Curso de formação do Biólogo, os estudantes têm a oportunidade de 
discussão sobre várias temáticas relacionadas à profissão, entre elas a Legislação pertinente, 
Biossegurança Laboral, Bioética e a Metodologia da Pesquisa Biológica. Mas há ainda o estudo de 
temas vinculados às áreas de atuação desse profissional, como a Biologia Celular e Molecular, 
Bioquímica, Biologia Forense, Botânica, Zoologia, Ecologia, Hematologia, Etnobiologia, 
Paleontologia e Fisiologia Humana e Animal. O estudo é feito não apenas em disciplinas como 
também nos estágios extracurriculares de iniciação científica, nos quais os estudantes são 
inseridos na rotina de trabalho num grupo de pesquisa de uma área da Ciência de seu interesse. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso tem como objetivo geral o preparo dos estudantes para 
o exercício profissional nas diversas áreas das Ciências Biológicas para sua atuação como 
pesquisadores, extensionistas, consultores e docentes em diferentes níveis de ensino, 
valorizando a integração entre a teoria e prática, o espírito científico e o exercício da liderança e 
da prática educativa junto à comunidade, respeitando suas habilidades individuais. O 
atendimento às demandas da Sociedade local e regional é foco de concentração nas atividades 
do curso. Após o curso, o egresso poderá pleitear junto a um Conselho Regional de Biologia 
(CRBio) a sua inscrição como profissional biólogo. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: As bases do curso de formação do Bacharel em 
Ciências Biológicas levam à formação de um profissional crítico, ético, com fundamentação 
teórica adequada e com base sólida para uma ação competente. Esse profissional é ainda 
consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e 
manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 
biossegurança, e na gestão ambiental. Será um profissional apto a atuar com flexibilidade frente 
à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua. Importante ressaltar 
que a consciência de ter responsabilidade como educador não é atributo exclusivo da formação 
do licenciado, mas de todo profissional que exerce atividade de liderança seja como pesquisador 
ou técnico de alto nível. 
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Áreas de atuação: O biólogo bacharel tem um campo de trabalho muito amplo, podendo atuar 
em instituições muito diversificadas como Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa, 
Indústrias, Hospitais, Laboratórios, Jardins Zoológicos e Botânicos, Museus, Reservas Ecológicas, 
dentre inúmeras outras. No entanto, o exercício dessa modalidade depende do currículo 
efetivamente cursado. Poderá atuar como pesquisador/técnico na área da Biologia (ou outras a 
ela correlacionadas) em: pesquisa, consultoria, perícia, assessoria, emissão de laudo técnico, 
inventário, planejamento, orientação, direção, arbitramentos dentre outros, desde que 
autorizado pelo Conselho Federal de Biologia (CFBio). 
 

Infraestrutra disponível: O Curso é desenvolvido no âmbito do campus da UEFS, tem disponíveis 
para suas atividades didáticas (aulas) laboratórios de várias desde a básicas (Biologia Celular, 
Botânica, Zoologia e Ecologia) até área mais especializadas (Genética Toxicológica, Sistemática 
Molecular de Plantas, Flora e Vegetação, Micromorfologia Vegetal, e Animais Peçonhentos e 
Herpetologia). Todos esses laboratórios são vinculados ao Departamento de Ciências Biológicas 
da Universidade. Ainda há o Biotério onde são criados animais (ratos e camundongos) que são 
utilizados em muitas das pesquisa desenvolvidas pelos pesquisadores vinculados ao curso; e o 
Herbário HUEFS, no qual há um importante coleção de plantas da flora do semiárido brasileiro. E 
há muito mais. 
 

 

Curso de Bacharelado em Enfermagem 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: 
https://enfermagemuefs.wixsite.com/enfermagemuefs 

Oferta: Semestral Email:  colenf@uefs.br   

Fone:  (75) 3161-8150 
 
Como é o Curso: O Curso de Bacharelado em Enfermagem da UEFS com qualidade acadêmica e 
compromisso com a sociedade, proporciona conteúdos teórico-práticos específicos, mas também 
a visão crítica da sociedade e do papel que lhe cabe participar enquanto profissional de saúde 
com uma compreensão não dicotomizada do processo saúdedoença; da prevenção-cura e da 
atenção clínica-epidemiológica; da assistência hospitalar/ambulatorial; respeitando os princípios, 
os modelos e as práticas que permitem a interdisciplinaridade, a integralidade e o caráter 
generalista do ensino na graduação. 
 

O que se estuda: O Curso de Enfermagem da UEFS busca formar a(o) enfermeira(o) levando em 
consideração a plenitude do homem como ser humano e profissional contextualizado, capaz de 
escolhas livres e responsáveis, comprometido com sua prática social e profissional tendo a saúde 
e a doença como um processo de caráter socioeconômicos, cultural político e coletivo que se 
expressa nos perfis demográficos e epidemiológicos dos grupos humanos num dado momento 
histórico. A estrutura curricular apoia-se nas Áreas Bases Biológicas e Sociais de Enfermagem; 
Fundamentos de Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Administração em Enfermagem. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Preparar a(o) enfermeira(o) para atuar frente a realidade 
socioeconômica, política, cultural e de saúde do indivíduo, família e grupos da comunidade, capaz 
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de compreender e intervir de forma crítica, consciente, cidadã e ética, através de ações 
transformadoras no âmbito do processo saúde-doença; Habilitar técnica e cientificamente a(o) 
enfermeira(o) para organização e administração dos processos de trabalho de enfermagem, 
desenvolvidos nas unidades de saúde, tanto nos nível individual como coletivo, adequando-os às 
necessidades de saúde da população; Assumir compromisso com os interesses da profissão, 
cooperando ativamente e incentivando a participação dos discentes junto aos órgãos 
representativos da classe; Habilitar o discente para realização e participação em pesquisas dentro 
de uma visão crítica. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Considerando tanto a realidade socioeconômica, 
política, cultural e epidemiológica do município de Feira de Santana, onde o curso de 
enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana está inserido, quanto à demanda do 
mercado de trabalho local e regional, será formado o Enfermeiro Generalista, membro da equipe 
de saúde, com o compromisso social para atender as necessidades e saúde do indivíduo família e 
grupos da comunidade num enfoque preventivo x curativo, individual x coletivo, ambulatorial x 
hospitalar, utilizando-se das ciências sociais, biológicas, comportamentais e ambientais, 
tornando-o assim, capaz de acompanhar as transformações das políticas de saúde, enquanto 
líder responsável na contribuição dessas mudanças. 
 

Áreas de atuação: A(o) Enfermeira(o) formada(o) pela UEFS é desperto para a realidade social 
onde está inserido, e busca atuação preventiva através de ações de promoção e proteção à saúde, 
pronto atendimento, limitação da invalidez, cura e reabilitação. Assim sendo, desenvolverá as 
suas funções: assistencial, administrativa, pesquisa, ensino e educação contribuindo para a 
organização do modelo assistencial de saúde e, consequentemente, para a melhoria da qualidade 
de vida da população. Em consonância com a proposta de reorganização da assistência à saúde, 
insere-se como trabalhador da saúde responsável pela transformação da realidade social, através 
de intervenções diretas e específicas, destinadas a reduzir o risco de doenças e outros agravos à 
saúde coletiva, contribuindo desta forma, para elevar a qualidade de vida da população. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso dispõe da infraestrutura do campus da UEFS como a Biblioteca 
Central Julieta Carteado (BCJC), utiliza laboratórios didáticos como Embriologia e Histologia, 
Microbiologia e Bioquímica, Bioquímica, Sala para preparo de soluções, meios de cultura, 
esterilização e secagem de material, Laboratório Multidisciplinar, Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia Humana no Departamento de Ciências Biológicas. E no Departamento de Saúde 
concentra algumas práticas no Laboratório de Enfermagem, esta é uma unidade de apoio 
didático-pedagógico para as atividades práticas equipada com manequins simuladores, camas 
hospitalares, próteses anatômicas, entre outros, tem a finalidade de proporcionar a vivência de 
situações simuladas. 
 

 

Curso de Bacharelado em Farmácia 

 

Nº de vagas: 30 (trinta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://www.farmacia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colfarmacia@gmail.com    

Fone:  (75) 3161-8297 
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Como é o Curso: O Curso de Farmácia foi criado em outubro de 1998 com a denominação de 
Ciências Farmacêuticas pela Resolução CONSEPE nº 52/98 e reconhecido pelo Decreto Estadual 
nº 8.660, de 2003. Atualmente, está regulamentado pela Resolução CONSEPE nº 156/2010 e foi 
reformulado de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2/2002 passando a ser denominado de 
Curso de Farmácia. Em 2019, o curso foi avaliado pelo ENADE, obtendo a nota máxima (5,0), um 
dos melhores desempenhos entre os cursos das Instituições de Ensino Superior (IES) da Bahia. 
 

O que se estuda: A matriz curricular do Curso de Bacharelado em Farmácia fundamenta-se numa 
formação humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 
base no rigor científico e intelectual, abarcando conteúdos das áreas de Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Exatas e Ciências Farmacêuticas. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Farmácia da UEFS tem como objetivo dotar o 
estudante de conhecimentos requeridos para o exercício de competências e habilidades que lhe 
permitam a atuação no Cuidado em Saúde, na Tecnologia e Inovação em Saúde e também na 
Gestão em Saúde, tendo como referente as necessidades de saúde do indivíduo, da família e da 
comunidade. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 
2017, o Curso de Graduação em Farmácia tem como perfil do formando egresso/profissional, o 
Farmacêutico, profissional da área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, nos 
medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com formação em análises 
clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, 
da família e da comunidade. 
 

Áreas de atuação: O Conselho Federal de Farmácia (2013) define 135 especialidades 
farmacêuticas, as quais estão agrupadas em 10 linhas de atuação: alimentos; análises clínico-
laboratoriais; educação; farmácia; farmácia hospitalar e clínica; farmácia industrial; gestão; 
práticas integrativas e complementares; saúde pública e toxicologia. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso conta com a infraestrutura física de 07 (sete) pavilhões de aulas 
teóricas e 05 (cinco) auditórios, que é compartilhada com os demais cursos da UEFS. Também 
existem laboratórios comuns aos cursos de Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Exatas e um 
bloco denominado Módulo Experimental (ME6) para os laboratórios específicos do curso, que 
servem ao ensino e à pesquisa. Além dessas estruturas, há espaços pedagógicos para o curso no 
Ambulatório de Especialidades da UEFS, situado fora do campus, e a Farmácia Universitária, no 
campus. 
 

 

Curso de Bacharelado em Medicina 

 

Nº de vagas: 30 (trinta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 6 anos Home Page: http://www.medicina.uefs.br/ 

Oferta: Anual Email: colmeduefs@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8188 
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Como é o Curso: Implantado em 2003, teve o seu último reconhecimento em 08/11/2018. 
Estrutura-se em dois blocos: Ciclo Básico, nos quatro anos iniciais e o Ciclo de Internato, nos dois 
últimos anos do curso. Fundamenta-se na Aprendizagem Baseada em Problemas e Metodologia 
da Problematização, ambas centradas na aprendizagem do estudante para a autonomia de 
estudo e o desenvolvimento de habilidades e competências para solucionar problemas inerentes 
à prática médica.  
 

O que se estuda: Os estudantes são instigados a pesquisar, estudar, relacionar, compreender os 
conceitos fundamentais para o desenvolvimento da prática médica com foco na prevenção, 
promoção, recuperação e reabilitação à saúde. Abrange as grandes áreas de conhecimento: 
saúde do adulto, da mulher, da criança, medicina da família, saúde coletiva e mental. Busca-se a 
formação de atitude profissional. Aptidão para o exercício da medicina, com postura ética e visão 
humanística, visando o bem do paciente, da sua família e comunidade; fomento da prática da 
educação permanente; realização dos procedimentos necessários à promoção, à prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde.  Atuar dentro do sistema único de saúde, respeitando os 
princípios de universalidade, integralidade e equidade que o fundamentam; trabalhar em equipe 
multiprofissional, assumindo, quando necessário, o papel de coordenador e relacionando-se com 
os demais membros em bases éticas. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Promover a formação geral e profissional de médicos, em 
termos humanísticos e científicos; formando um profissional apto a resolver os principais 
problemas de saúde da população, compreendendo o paciente como ser biopsicossocial e 
desempenhando adequada relação médico-paciente. Incentivar o envolvimento acadêmico; pelo 
desenvolvimento de práticas multiprofissionais de ensino, pesquisa e assistência, atuando com os 
demais cursos de graduação da UEFS. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Aptidão para o exercício da medicina, com postura 
ética e visão humanística, visando o bem do paciente, da sua família e comunidade; fomento da 
prática da educação permanente; realização os procedimentos necessários à promoção, à 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde. Atuar dentro do sistema único de saúde, 
respeitando os princípios de universalidade, integralidade e equidade que o fundamentam; 
trabalhar em equipe multiprofissional, assumindo, quando necessário, o papel de coordenador e 
relacionando-se com os demais membros em bases éticas. 
 

Áreas de atuação: As práticas ocorrem em diversos cenários: nas unidades de atenção básica, no 
programa de saúde da família, em unidades de média e alta complexidade, tais como: unidades 
de pronto-atendimento, policlínicas e centros hospitalares. O egresso pode atuar como Médico 
nos diversos níveis de atenção à saúde, bem como optar por ingressar em um dos Programas de 
Residência Médica, obtendo o nível de Especialista em áreas Clínico-Cirúrgicas. 
 

Infraestrutra disponível:  
O Curso de Medicina funciona no CAU I (Centro Administrativo Universitário I) e nele realizam-se 
as atividades do Ciclo Básico. Abrange 5 salas de Tutoriais, Unidade de Microscopia, Unidade de 
Habilidades Clínicas e Atitudes, Biblioteca Setorial e Salas Multiuso. Além disso temos as redes 
municipais e estaduais de saúde como campos de estágios e o Ambulatório de Saúde com 
o Centro de Tratamento Pós-Covid da UEFS, em fase de inauguração. 
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Curso de Bacharelado em Odontologia 

 

Nº de vagas: 30 (trinta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 5 anos (10 semestres) Home Page: http://odontologia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: odonto@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8093 
 
Como é o Curso: O Curso de Odontologia da UEFS busca formar profissionais com capacidade 
analítica e crítica para interpretar a realidade social, política e cultural da região, com sólida 
formação técnico-científica, humanística e ética, baseada na Odontologia Integrada. Prepara 
profissionais de alto nível, para atuar de forma ampla e competente no Sistema Único de Saúde e 
na rede privada, capacitado para atender na ponta ou em gestão. Um curso idealizado e 
estruturado para estar a serviço da comunidade. 
 

O que se estuda: O currículo pleno constitui-se de 48 (quarenta e oito) componentes curriculares, 
sendo 10 do ciclo básico e 38 do profissionalizante, contemplam as Ciências Humanas e Sociais, 
Ciências Biológicas e da Saúde, Saúde Coletiva e Ciências Odontológicas. São organizados em 
Estudos Integrados para facilitar a inter-relação dos conteúdos, propiciando o ensino 
interdisciplinar, com enfoque na Saúde Coletiva favorecendo a reflexão do papel da 
interdisciplinaridade na solução dos problemas de saúde. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Assegurar sólida formação acadêmica aos profissionais de 
Odontologia, adequada à realidade da saúde bucal da população, formando o cirurgião dentista 
generalista, com satisfatório embasamento teórico, com ampla visão preventiva, voltado para os 
problemas de saúde bucal da grande população, apto a atuar na comunidade integrada a equipes 
de saúde multidisciplinar e multiprofissional. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: O cirurgião dentista formado na UEFS, possui uma 
sólida formação acadêmica, adequada a realidade da saúde bucal da população brasileira. 
Desempenha com brilhantismo seu papel de profissional da saúde, competente para atuar de 
forma preventiva bem como reabilitadora. Possui capacitação para trabalhar na comunidade, 
integrado a equipes de saúde, multidisciplinar e multiprofissional. 
 

Áreas de atuação: O cirurgião dentista pode atuar na rede pública ou privada, em diversas 
especialidades como: Ortodontia, Prótese Dentária, Implantodontia, Dentística, Cirurgia 
Bucomaxilofacial, Odontopediatria, Endodontia, Odontologia do Trabalho, Odontologia Legal, 
Periodontia, Radiologia, Patologia Bucal, Harmonização Facial dentre outras. Atualmente 
desempenha um papel importante em equipe multidisciplinar de saúde nas Unidades da Saúde 
da Família e em Hospitais. Podendo atuar na ponta ou na gestão dos serviços de saúde, ou ainda, 
se dedicar a pesquisa científica e à docência. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso é desenvolvido principalmente nas dependências do campus 
universitário da UEFS. As instalações do campus contam com prédios administrativos, de 
convivência, didáticos, de pesquisa, de esporte e áreas livres. O patrimônio físico no qual o curso 
interage é composto por três Clínicas Odontológicas, Laboratórios Didáticos, Salas de Aulas 
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Teóricas e Biblioteca. Há ainda os Pavilhões de Aulas Teóricas – PAT nos quais são ministradas 
aulas teóricas e também o desenvolvimento de outras atividades como seminários e palestras. 
 

 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Nº de vagas: 26 (vinte e seis) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4,5 anos (9 semestres) Home Page: http://www.biologia.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: colbio@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8022/8288 
 
Como é o Curso: O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é presencial com atividades 
diurnas, com entrada semestral via SiSU. As disciplinas são de natureza teórico-práticas, 
essencialmente, e nas quais são tratados os temas relacionados à prática docente e à formação 
direcionada ao professor de Biologia e Ciências. Os docentes têm alta expertise em suas 
respectivas áreas de atuação, e são doutores em maioria. O curso tem total integração com a 
rede de ensino estadual, de modo que parte de suas atividades são desenvolvidas nas escolas da 
rede. 
 

O que se estuda: Durante o Curso, os estudantes discutem temáticas relacionadas à sua formação 
enquanto professor de Biologia e Ciências. Assim, terão oportunidade de estudar Psicologia do 
Desenvolvimento, Metodologia do Ensino, Legislação Educacional, Didática e Pedagogia, por 
exemplo. Essas disciplinas lhes capacitarão na área de sua atuação docente. Mas há ainda as 
disciplinas que capacitam os discentes nas áreas básicas das Ciências Biológicas. Essas disciplinas 
alicerçam a formação holística dos futuros professores, e ainda lhes dão desenvoltura técnica 
para o desenvolvimento de estágios de iniciação científica ou à docência, e assim terem uma 
formação mais próxima da realidade da lida do professor de Biologia e Ciências. 
 

Quais são os objetivos do Curso: O Curso de Licenciatura em Ciências prepara estudantes para o 
exercício profissional, como educador, nas diversas áreas das Ciências Biológicas para sua 
atuação como pesquisadores, extensionistas, consultores e docentes em diferentes níveis da 
educação e da gestão educacional, valorizando a integração entre a teoria e prática, o espírito 
científico e o exercício da liderança e da prática educativa junto à comunidade, respeitando suas 
habilidades individuais. O atendimento às demandas atuais da Sociedade local e regional é foco 
de concentração nas atividades do Curso. 
 

Perfil do profissional que pretende formar: Os profissionais da educação devem exercer o 
magistério da educação em suas etapas e modalidades de educação e em outras áreas - como as 
Ciências Biológicas - nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, compreendendo a 
articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da 
formação e experiências anteriores em instituições de ensino. Assim, o Licenciado em Ciências 
Biológicas são preparados para compreender também sua a atuação e participação na 
organização e gestão de sistemas de educação e de instituições de ensino, quer no planejamento, 
desenvolvimento, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos, do ensino, das 
dinâmicas pedagógicas e experiências educativas, ou na produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico das áreas específicas do campo educacional. 
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Áreas de atuação: O Licenciado em Ciências Biológicas tem um campo de trabalho muito amplo, 
podendo atuar para além da Educação Básica (espaço escolar) em instituições muito 
diversificadas (espaços não escolares) como Instituições de Ensino Superior, Institutos de 
Pesquisa, Indústrias, Hospitais, Jardins Zoológicos e Botânicos, Museus, Reservas Ecológicas, 
dentre inúmeras outras. As redes municipais e estaduais de ensino e educação são as áreas de 
maior absorção dos egressos do curso. Há também a possibilidade de o licenciado em Ciências 
Biológicas atuar para produção de livros e outros materiais didáticos, desde que tenham 
desenvolvido sua formação em empreendedorismo. 
 

Infraestrutra disponível: O Curso é desenvolvido no âmbito da rede educacional disponível no 
município de Feira de Santana, especialmente a rede estadual de educação. Assim, as escolas 
locais são verdadeiros laboratórios de ensino e pesquisa para o curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas. No campus da UEFS, há os laboratórios de ensino e pesquisa das áreas básicas, com o 
Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia, e os laboratórios básicos de Biologia Celular, 
Botânica, Zoologia e Ecologia, e até áreas mais especializadas, como Etnobiologia, Ecologia, e o 
Laboratório de Animais Peçonhentos e Herpetologia. 
 

 

Curso de Licenciatura em Educação Física 

 

Nº de vagas: 40 (quarenta) vagas Turno: Matutino e Vespertino 

Duração: 4 anos (8 semestres) Home Page: http://www.educacaofisica.uefs.br/ 

Oferta: Semestral Email: coledufis@uefs.br    

Fone:  (75) 3161-8234 
 
Como é o Curso: O Curso de Educação Física foi autorizado em 1995, iniciando suas atividades em 
1997. Em 2004, nova matriz curricular foi implantada e o ato de Reconhecimento foi aprovado 
por meio do Parecer CEE nº 198/2004. A primeira Renovação de Reconhecimento aconteceu em 
2011 (Parecer CEE nº 137/2011). Em 2018, o curso passou por uma reformulação curricular, sendo 
implantada nova proposta pedagógica em 2019, atendendo às Diretrizes – CNE/CP 02/2015. O 
curso teve sua Renovação de Reconhecimento aprovada em 2020 (Parecer CEE nº 79/2020). 
 

O que se estuda: Conhecimentos atrelados à formação do corpo humano e sua complexidade, 
tendo como objetivos a revisão crítica da biologia e bioquímica humana, e a contextualização 
destes conteúdos com a fisiologia e a anatomia humana. Conhecimentos no campo da saúde e 
políticas públicas de promoção da saúde. Conhecimento do processo sócio histórico de 
constituição da Educação Física brasileira e conhecimentos essenciais à formação para o 
magistério, abrangendo todos os componentes curriculares do campo educacional. 
 

Quais são os objetivos do Curso: Objetiva a preparação e o desenvolvimento de profissionais de 
educação física para funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e demais modalidades educativas, a partir de 
compreensão ampla e contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 
produção e difusão dos conhecimentos da Cultura Corporal de Movimento. 
 



UEFS - Catálogo dos Cursos de Graduação/2022 (1ª Edição) 

Página 60 

Perfil do profissional que pretende formar: Atuar no magistério na educação básica em suas 
etapas com competência técnica, autonomia intelectual e compromisso político; dominar os 
conhecimentos específicos mobilizados pela área da Educação Física e aqueles advindos das 
ciências afins; compreender a realidade econômica, política e sociocultural brasileira, para situar 
a sua ação educativa de forma contextualizada; ser capaz de trabalhar de forma integrada com os 
profissionais de sua área e de outras, inserindo-se em equipes interdisciplinares; produzir, 
socializar e estimular a produção de conhecimentos científicos e tecnológicos na área da 
Educação Física. 
 

Áreas de atuação: Atuação na educação superior e básica em suas etapas – educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, educação 
especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do 
campo, educação escolar quilombola e educação à distância – e nos espaços educativos não-
escolares (Organizações Não-Governamentais, Brinquedotecas, Projetos de Formação Esportiva e 
outros). 
 

Infraestrutra disponível: O espaço físico específico do curso de Licenciatura em Educação Física é 
constituído por um Parque Esportivo, com três quadras poliesportivas (uma coberta), uma 
quadra de tênis, uma piscina semiolímpica, vestiários, um pavilhão de aulas composto de duas 
salas e um Laboratório de Atividade Física. As aulas teóricas dos componentes curriculares 
podem ser ministradas nas salas de aulas dos Pavilhões de Aulas Teóricas (PAT) e as aulas 
práticas de um número significativo dos componentes curriculares são desenvolvidas nos 
laboratórios didáticos do Departamento de Ciências Biológicas (DBIO) e do Departamento de 
Saúde (DSAU). 
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Programas Especiais 

 

 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) atua em programas acadêmicos, de formação 

docente e discente, por meio de oferta própria ou através de parcerias com governos estaduais e 

federais a partir de demanda interna e externa à comunidade universitária.   

 

 

Plano Nacional de Formação de Professor da Educação Básica (PARFOR) 

 
O Plano Nacional de Formação de Professor da Educação Básica (PARFOR), a partir de demanda 

da comunidade, oferta Cursos Especiais voltado a formação de professores da rede estadual e 

municipal de ensino que ainda não possuem o título de Graduação. 

 

O PARFOR na UEFS - através de parceria com a CAPES, Prefeituras Municipais, Secretarias de 

Educação do Estado da Bahia e das Secretarias de Municípios da Bahia - já ajudou a formar mais 

de 1.500 (um mil e quinhentos) professores, dos mais diversos municípios do estado da Bahia, 

nos Cursos de Licenciatura em Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Letras - 

Português, Letras - Inglês, Matemática e Pedagogia - contribuindo dessa maneira para melhoria 

do ensino fundamental e médio do nosso Estado.    

 

Atualmente o Programa oferta o Curso de Licenciatura em Pedagogia (modalidade presencial) no 

polo de Itiruçú. 

 

Para outras informações: parforuefs@gmail.com 
 

 

 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

 
A Universidade Aberta do Brasil é um programa financiado pela CAPES e faz parte de um sistema 

integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior voltada a população 

que têm dificuldade de acesso à formação universitária. 

 

A UAB na UEFS oferta cursos de Licenciatura e Bacharelado, através de processo seletivo próprio 

de acordo com o período definido pelo agente financiador,  tanto para professores quanto para 

os estudantes. 

 

Atualmente o Programa oferta os Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Letras-Português -

ambos no polo de Rio Real e o Curso de Bacharelado em Administração Pública nos polos de Feira 

de Santana, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho.    

 

Para outras informações: uab@uefs.br 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

 
OPIBID, programa articulado pela Capes/MEC, tem como objetivo básico fomentar a iniciação à 

docência dos estudantes dos Cursos de Licenciatura das Instituições Públicas de Ensino Superior, 

permitindo aos graduandos uma convivência com o cotidiano escolar, estimulando assim a 

construção do seu perfil profissional. 
 

O Projeto institucional do PIBID/UEFS visa promover um conjunto de atividades formativas que 

contribuam para uma maior qualificação da formação inicial dos licenciandos, estreitamento das 

relações entre a Universidade e a Escola Básica e melhoria da educação pública a partir da 

elevação da qualidade das atividades escolares. Busca-se, também, articular ações de ensino, 

pesquisa e extensão, em um processo dinâmico que mobilize aspectos distintos, mas 

complementares, como ação e reflexão, teoria e prática, qualificação técnica e formação crítico-

humanística. 

 
Para outras informações: pibid@uefs.br 
 

 

Programa Institucional de Residência Pedagógica (RP) 

 
O Programa Institucional de Residência Pedagógica – PRP, articulado pela CAPES/MEC, tem como 

objetivo contribuir para a formação dos discentes que já estão na segunda metade dos Cursos de 

Licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e 

conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 

docente.  
 

O PRP/UEFS tem por finalidade o desenvolvimento de práticas docentes norteadas pela práxis e 

pela pesquisa em situações reais vivenciadas na escola campo; elaboração de planejamentos 

didáticos  – articulando e gerindo situações de ensino-aprendizagem na sua área específica; 

ampliação da reflexão sobre o processo de constituição da profissão e valorização da carreira 

docente; fortalecimento, ampliação e consolidação da relação entre a UEFS e a escola básica.  

 
Para outras informações: residenciapedagogica@uefs.br 
 

 

Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais 

(ProFACE) 
 

O ProFACE faz parte da política de desenvolvimento profissional e formação para os docentes da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. O objetivo principal do ProFACE é fomentar a 

formação e o desenvolvimento profissional dos docentes, dentro de contextos que sejam 

significativos para estes, contextualizando suas práticas e potencializando as propostas de 

formação que já estão desenvolvidas pelos diversos Departamentos e Colegiados, dando suporte 

pedagógico, em todos os aspectos que se façam necessários.  
 

Para outras informações: proface.prograd@uefs.br 
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Viagens de Campo   
 

 
Os professores dos Cursos de Graduação da UEFS, durante a oferta dos componentes curriculares -  

que permitem o aprofundamento dos conteúdos de aprendizado em campo - podem utilizar das 

viagens de campo com o objetivo de complementar/aprimorar o aprendizado através da vivência 

prática realizadas extra campus.  

 

As Viagens de Campo são instrumentos didáticos de grande importância na formação dos 

estudantes nas mais diversas áreas de conhecimento. Constituem-se em um dos aspectos 

distintivos da vida universitária, tanto para professores quanto para os estudantes. As Atividades 

de Campo têm por objetivo agregar conhecimento teórico-prático, ao permitir que os estudantes 

vivenciem o ambiente de estudo, e por proporcionar experiências de ensino-aprendizagem 

traçadas pelos professores.  

 

As atividades de campo são utilizadas pelos componentes curriculares cujo o conteúdo permitam a 

exploração de ensino-aprendizagem e se apresentam nas modalidades aulas de campo, visitas 

técnicas e/ou excursões. Podem participar das atividades de campo, docentes e técnicos de nível 

superior da UEFS e discentes regularmente matriculados na Instituição.  

 

 
 

 
Foto: Prof. Carlos Wallace do Nascimento Moura, 2017, Aldeia Hippie, Rio Capivara 

Grande/BA 

Foto: Prof. Gemicrê do Nascimento Silva, 2018, Salvador/BA 

  
Foto: Prof. Gemicrê do Nascimento Silva, 2018, Chapada Diamantina/BA Foto: Prof. Carlos Wallace do Nascimento Moura, 2018, TAMAR, Praia do Forte/BA 

 



UEFS - Catálogo dos Cursos de Graduação/2022 (1ª Edição) 

Página 64 

Permanência e Assistência Estudantil 
 

 
A Permanência e Assistência Estudantil na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) estão 

dispostas no Programa de Assistência Estudantil (PAE), vinculado a Pró-Reitoria de Política 

Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE).  

 

O Programa de Assistência Estudantil (PAE) possibilita aos estudantes uma melhoria do 

desempenho acadêmico e a diminuição da desigualdade de oportunidades, ao oferecer moradia, 

alimentação e auxílios financeiros. 

 

O PAE contempla os estudantes, também, com o auxílio psicopedagógico e social de assistência 

estudantil através da promoção de cursos complementares, acompanhamentos psicossociais e 

pedagógicos, além de promover apoio aos eventos culturais e desportivos das entidades estudantis. 

 

São políticas do PAE a residências universitárias (tendo a residência específica para os estudantes 

indígenas); restaurante universitário; auxílio residente; auxílio permanência; apoio aos 

estudantes e às entidades estudantis; apoio psicossocial, pedagógico, clínico e ambulatorial; 

apoio a ações culturais, desportivas e recreativas. 

 

  
Fonte: imagem capturada da Internet Fonte: imagem capturada da Internet 

 

A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE) também faz gestão, 

também, junto ao Governo do Estado para o Programa de Permanência Estudantil Estadual - 

disponível através do Programa Mais Futuro - seja destinado aos estudantes da UEFS. 

 

Para ter acesso às políticas de permanência e/ou assistência estudantil da UEFS, os alunos precisam 

atender aos critérios dispostos nas resoluções dos componentes do PAE, estar atento à página da 

PROPAAE, ler os editais vigentes e participar dos processos de seleção. 

 

Para outras informações, acesse www.propaae.uefs.br ou encaminhe seu questionamento para o 

endereço propaae.codae@uefs.br. 
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Bolsas Institucionais  
 
 

Os estudantes dos Cursos de Graduação da UEFS, durante a sua permanência na Instituição, 

podem concorrer/habilitar a diversos tipos de bolsas (remuneradas e/ou voluntárias) que 

contribuem de forma significativa para a sua formação acadêmica e profissional. 

 

Todas as bolsas ofertadas pela Instituição possuem normas, número de vagas e critérios específicos 

- estabelecidos através de resolução, que são amplamente divulgadas à comunidade universitária 

através de edital (semestral e/ou anual). Apresentamos as modalidades de bolsas ofertadas pela 

UEFS e/ou através dos programas governamentais (estadual e federal): 

 

BOLSA AUXÍLIO RESIDENTE 

O que é? Programa Institucional direcionado aos estudantes residentes, regularmente 

matriculados, e tem por objetivo contribuir com a permanência na Instituição e permitir a 

conclusão do Curso dentro do prazo regular.  

Setor responsável: Pró-Reitoria de Política Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE) 

Outras informações: http://propaae.uefs.br/ e propaae@uefs.br  

 

BOLSA DE EXTENSÃO - PIBEX 

O que é? O Programa Institucional de Bolsa Extensão caracteriza-se por ações sócio-educacionais 

voltadas para a demanda da comunidade e tem por objetivo contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da população de baixa renda. Proporciona aos estudantes, regularmente 

matriculados e cursando do segundo ao antepenúltimo semestre, a oportunidade de engajar-se em 

Programas e Projetos de Extensão, que possibilitem o aprofundamento dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades favoráveis à sua formação acadêmica e profissional.  

Setor responsável: Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 

Outras informações: http://proex.uefs.br/ e proext@uefs.br  

 

BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O que é? O Programa de Iniciação Científica da UEFS é institucionalizado e centralizado na Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e visa desenvolver e fomentar a política de iniciação 

científica através da inserção dos estudantes de Graduação nas atividades de pesquisa, 

contribuindo com sua formação acadêmica, profissional e cidadã. O Programa é composto pelas 

modalidades e são regidos por normas estabelecidas pelas respectivas agências de fomento e por 

edital de seleção lançado pela UEFS: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq 

(PIBIC/CNPq); Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas do CNPq 

(PIBIC-Af/CNPq); Programa de Bolsa de Iniciação Científica para o Ensino Médio do CNPq (PIBIC-

EM/CNPq); Programa de Bolsa de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

do CNPq (PIBITI/CNPq); Programa de Bolsa de Iniciação Científica da FAPESB (PIBIC/ FAPESB); 

Programa de Bolsa de Iniciação Científica da UEFS (PIBIC/ UEFS); Programa de Estágio Voluntário 

em Iniciação Científica da UEFS (PROBIC/UEFS); Programa de Estágio Voluntário em Iniciação 

Científica da UEFS (PEVIC/UEFS) e Programa de Bolsas de Iniciação Científica via projetos e/ou 

convênios. 

Setor responsável: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) 

Outras informações: http://www.pppg.uefs.br/ e pppg@uefs.br  
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BOLSA MONITORIA 

O que é? Monitoria é a denominação dada ao processo de iniciação à docência, oportunizado aos 

alunos dos Cursos de Graduação ofertados pela UEFS, no intuito de contribuir para a formação 

acadêmico-profissional numa determinada área do conhecimento. A Bolsa Monitoria tem a 

duração de 12 (doze) meses ininterruptos, sem possibilidade de renovação. Também é ofertado a 

Monitoria Voluntária, que é destinado àqueles estudantes que tiverem interesse pelo exercício da 

monitoria sob a orientação de Professor/Orientador, ainda que sem a compensação financeira (sem 

bolsa), trata-se de uma proposta apresentada pelo Comitê de Bolsa Monitoria, que busca valorizar 

o ensino de Graduação diante da cooperação mútua entre docentes e discentes, a própria vivência 

acadêmica e integração curricular, em seus diferentes aspectos. 

Setor responsável: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) 

Outras informações: http://www.prograd.uefs.br/ e monitoria.prograd@uefs.br   

 

BOLSA PIBID 

O que é? O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, articulado pela 

Capes/MEC, tem como objetivo básico fomentar a iniciação à docência de estudantes dos Cursos de 

Licenciatura das Instituições Públicas de Ensino Superior, aumentando a convivência do graduando 

com o cotidiano escolar no exercício da função docente, em condições criativas e diversificadas, 

estimulando a construção do seu perfil profissional e a sua permanência na docência. Com isso, o 

PIBID pretende contribuir para ajustar as ofertas às demandas da rede pública, minimizando as 

carências de professores da educação básica. Dentro desse contexto, o Projeto Institucional do 

PIBID/UEFS visa promover um conjunto de atividades formativas que contribuam para uma maior 

qualificação da formação inicial dos licenciandos; estreitamento das relações entre a Universidade 

e a Escola Básica; e melhoria da educação pública a partir da elevação da qualidade das atividades 

escolares. Busca-se, sobretudo, articular ações de ensino, pesquisa e extensão, em um processo 

dinâmico que mobilize aspectos distintos, mas complementares, como ação e reflexão, teoria e 

prática, qualificação técnica e formação crítico-humanística. 

Setor responsável: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) / Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

Outras informações: http://pibid.uefs.br/ e pibid@uefs.br  
 

BOLSA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

O que é? O Programa Institucional de Residência Pedagógica – PRP, articulado pela CAPES/MEC, 

tem como objetivo básico contribuir para a formação dos discentes que já estão na segunda 

metade de Cursos de Licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o 

campo da prática e conduzam o licenciando a exercer de forma ativa a relação entre teoria e 

prática profissional docente. O Programa Institucional de Residência Pedagógica/UEFS tem por 

finalidade promover um conjunto de ações que proporcionem, aos sujeitos envolvidos, o 

desenvolvimento de práticas docentes norteadas pela práxis e pela pesquisa em situações reais 

vivenciadas na escola campo; elaboração de planejamentos didáticos, articulando e gerindo 

situações de ensino e de aprendizagem na sua área específica; ampliação da reflexão sobre o 

processo de constituição da profissão e valorização da carreira docente; fortalecimento, ampliação 

e consolidação da relação entre a UEFS e a escola básica; estimulação do protagonismo das redes 

de ensino no processo de formação de professores.  

Setor responsável: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) / Programa Institucional de 

residência Pedagógica (PRP)  

Outras informações: http://prp.uefs.br/ e residenciapedagogica@uefs.br  
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BOLSISTA MONITOR - UPT 

O que é? O Programa Universidade para Todos - UPT seleciona estudantes dos Cursos de 

Graduação da UEFS, que estejam a partir do 3º semestre ou que já tenha concluído uma Graduação 

e tenha vinculado ativo com a Instituição através de outro Curso de Graduação ou na condição de 

pós-graduando, para atuar como professor monitor nas áreas de Língua Portuguesa, Redação, 

Literatura, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Matemática, Física, Química, História, Geografia e 

Biologia, na preparação dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio ou egressos da reda pública 

estadual ou municipal.    

Setor responsável: Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) / Universidade para Todos (UPT) 

Outras informações: http://www.upt.uefs.br/index#tf-home e upt@uefs.br  

 

PROGRAMA MAIS FUTURO 

O que é? Programa Estadual de Auxílio Permanência (Mais Futuro) é auxílio financeiro voltado aos 

estudante regularmente matriculado nos Cursos de Graduação presencial das Universidades 

Públicas Estaduais da Bahia e tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir 

para a permanência e a diplomação dos estudantes, desde que não tenha concluído qualquer outro 

Curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

Setor responsável: Pró-Reitoria de Política Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE) 

Outras informações: http://propaae.uefs.br/ e propaae@uefs.br 

 

PROGRAMA PARTIU ESTÁGIO 

O que é? Programa de estágio do governo da Bahia voltado aos estudantes dos Cursos de 

Graduação das Instituições de Ensino Superior, quer sejam – estaduais, federais ou particulares, 

sediadas no estado da Bahia. Os estudantes para participar precisam ter concluído, no mínimo, 50% 

do Curso e a carga horária das atividades de estágio é de 4h/diárias e 20h/semanais   

Setor responsável: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) 

Outras informações: http://www.programaestagio.saeb.ba.gov.br/#/app/inscricao/login e 

estagios@uefs.br 
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Intercâmbio (mobilidade acadêmica) 
 

 

O Programa de Mobilidade Estudantil na Universidade Estadual de Feira de Santana é gerenciado 

pela Assessoria Especial de Relações Institucionais (AERI) e tem por objetivo possibilitar aos alunos 

dos Cursos de Graduação a realizar um ou dois semestres de estudo em outra Instituição de Ensino 

Superior no Brasil ou no exterior, através das modalidades presencial ou virtual, sem perder o 

vínculo de estudante com a UEFS. 

 

As normas do Programa são definidas através de resoluções específicas e por meio da Assessoria 

Especial de Relações Institucionais (AERI) - após acordo de cooperação com as Instituições de 

Ensino (nacionais e internacionais) - são publicados os editais que regulamentam todo processo 

seletivo dos estudantes.  

 

Para concorrer ao Programa de Mobilidade Estudantil, o estudante precisa estar regularmente 

matriculado(a) em um dos Cursos de Graduação da UEFS; ter cumprido pelo menos 30% (trinta por 

cento) e no máximo 75% (setenta e cinco) da carga horária total do Curso; além de preencher os 

demais requisitos estabelecidos no edital. 

 

A UEFS, atualmente, possui acordo de cooperação com 45 (quarenta e cinco) Instituições de Ensino 

Superior espalhadas em 21 (vinte e um) países. E os países como Argentina, Turquia, Peru, Portugal, 

Marrocos, Itália, Canadá, México, Espanha e França são alguns dos destino de estudantes 

intercambistas da UEFS.  

 

A UEFS já oportunizou a mais de 800 (oitocentos) estudantes a participarem do Programa de 

Mobilidade Estudantil, estimulando dessa maneira as atividades acadêmicas de cooperação 

nacional e internacional além de fomentar experiências na área de formação dos estudantes. 

 

Para obter outras informações acesse http://aeri.uefs.br/ ou encaminhe seu questionamento para 

o endereço aeri@uefs.br. 

 

  
Fonte: imagem capturada da Internet Fonte: AERI, disponível: http://aeri.uefs.br/ 
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Empresa Júnior 
 

 

Os estudantes dos Cursos de Graduação da UEFS podem aprimorar seus conhecimentos através 

das Empresas Juniores que atuam na Instituição. Envolver-se em atividades de uma Empresa Júnior 

constitui-se em uma grande oportunidade de atuar como profissional enquanto o estudante ainda 

está em formação. 

 

As Empresas Juniores são associações civis, sem fins lucrativos, constituídas exclusivamente por 

alunos da graduação e que prestam serviços e desenvolvem projetos para empresas, órgãos 

públicos e entidades do terceiro setor, nas suas áreas de atuação, sob a supervisão de professores e 

profissionais especializados.  

 

Possuem a natureza de uma empresa real, sendo constituída através de diretoria executiva, 

conselho de administração, estatuto e regimentos próprios, com gestão autônoma em relação à 

administração superior da UEFS ou qualquer outra entidade acadêmica.  

 

O ingresso nas Empresas Juniores se dá mediante inscrição, após publicação de edital, e geralmente 

acolhem os estudantes vinculados à área de atuação, mas há também projetos multidisciplinares 

que permite a participação de estudantes de vários Cursos.   
 

 

ADM. Jr. - UEFS 

 

 Consulte Jr. - UEFS 

Curso(s) de concentração: Administração 

Site: www.admjr.com.br 

E-mail: admjr@admjr.com.br 

Fone: (75) 3161-8054 

 Curso(s) de concentração: Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas 

Site: https://consultejr.wixsite.com/consultejr 

E-mail: consultejr@uefs.br 

Fone: (75) 3161-8054 

   

   

Ecomp Jr. UEFS  ENGETEC Engenharia Jr. 

 
Curso(s) de concentração: Engenharia de 

Computação 

Site: www.ecompjr.com.br 

E-mail: ecompjr@uefs.br 

Fone: (75) 98897-6806 (corporativo) 

 Curso(s) de concentração: Engenharia Civil e 

Engenharia de Alimentos  

Site: https://engetecjr.com.br/ 

E-mail: engetecjr@uefs.br 

Fone: (75) 3161-8139 

   

   

ConsultAgro Jr.  Renova Ambiental Jr. 

 
Curso(s) de concentração: Agronomia 

Site: https://consultagrojr.com.br/ 

E-mail: consultagrojr@gmail.com 

Fone: (75) 99280-9293 (corporativo) 

 Curso(s) de concentração: Ciências Biológicas 

(Licenciatura e Bacharelado) 

Site: https://renovaej.wixsite.com/uefs 

E-mail: renovaambientaljr@gmail.com 

Fone: (75) 3161-8400 
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FIS Jr.  GeoAnálises Jr. 

 
Curso(s) de concentração: Física (Licenciatura e 

Bacharelado) 

Site: Em construção 

E-mail: empresafis.jr@gmail.com 

Fone: Sem registro 

 Curso(s) de concentração: Geografia 

(Licenciatura e Bacharelado) 

Site: https://geoanalisesuefs.wixsite.com/geoanalisesjr 

E-mail: geoanalises.uefs@gmail.com 

Fone: (75) 3161-8745 

   

Coopsi Jr.  JusConsultoria Jr. 

 
Curso(s) de concentração: Psicologia 

Site: Em construção 

E-mail: coopsi@uefs.br 

Fone: (75) 3161-8668 

 Curso(s) de concentração: Direito 

Site: Em construção 

E-mail: jusconsultoriajr@gmail.com  

Fone: Sem registro 
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Feira de Graduação  
 

 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação promove anualmente a Feira de Graduação da UEFS, 
evento realizado em parceria com os Colegiados de Graduação, e tem como objetivo divulgar os 
Cursos de Graduação da UEFS bem como as oportunidades inseridas no âmbito acadêmico e 
ofertadas pela Universidade aos nossos estudantes.  
 
O público alvo da Feira são, prioritariamente, os estudantes do Ensino Médio das escolas públicas e 
privadas do município de Feira de Santana e região. É um momento em que os estudantes têm a 
oportunidade de interagir com os graduandos e professores da UEFS, além de poder conhecer um 
pouco das particularidades de cada Curso de Graduação, oportunizando assim a escolha de uma 
profissão a seguir. 
 

  
Fonte: Imagem capturada no site https://feiradegraduacao.uefs.br/ Fonte: Imagem capturada no site https://feiradegraduacao.uefs.br/ 
 
Durante a oferta da Feira de Graduação, os participantes podem visitas os stands dos Cursos, 
museus, laboratórios e outros espaços da Instituição, além de poder participar de oficinas, palestras, 
apresentações culturais, mostras artísticas e outras atividades de interação e conhecimento, 
justamente para que os estudantes visitantes consigam observar melhor cada Curso.  
 
Além de atrair possíveis futuros estudantes para a UEFS, a Feira da Graduação faz com a 
comunidade interna e externa possa conhecer todos os espaços de produção do conhecimento, 
permitindo que o acesso à Universidade seja oportunizado a todos os cidadãos. 
 

  
Fonte: Imagem capturada no site https://feiradegraduacao.uefs.br/ Fonte: Imagem capturada no site https://feiradegraduacao.uefs.br/ 
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Laboratórios, Museus e a EEA   
 

 

A Universidade Estadual de Feira de Santana conta, atualmente, com 211(duzentos e onze) 
laboratórios (sendo de ensino e pesquisa) e mais 30(trinta) laboratórios de informática, 

localizados em sua maioria dentro do campus universitário, mas também estão instalados em 

unidades extra campus.  

 

   
Fonte: Imagens capturadas no site https://www.uefs.br/ 

 

Os laboratórios são unidades vinculadas aos Departamentos e essa estrutura contribui para ampliar 

e enriquecer as aulas e a consequente formação dos estudantes, seja ele da graduação ou pós-

graduação, promovendo dessa maneira qualidade no ensino-aprendizagem, somado as atividades 
de pesquisa e extensão.  

 

A UEFS contam também com 4(quatro) museus que enriquecem os ensino na Instituição, além de 

proporcionar a comunidade externa acesso a cultura e informação. São eles: 

 

Museu Regional de Arte de Feira de Santana 
 

O Museu Regional de Feira de Santana, agora denominado de Museu Regional de Arte (MRA), foi 

fundado em 1967 por iniciativa de Assis Chateaubriand, à época embaixador do Brasil em Londres. 

As obras adquiridas e doadas para formação deste acervo detêm significativa importância, com 

destaque para 30(trinta) obras de renomados artistas ingleses, bem como de ícones do 

modernismo brasileiro como Vicente Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Composições que, 

individualmente ou em conjunto, possibilitam aos visitantes profícuas leituras sobre a História da 

Arte e as formas de compreender o mundo em toda a sua complexidade e beleza.  
 

 

No ano de 1985 a instituição foi incorporada à 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) e ocupa a parte histórica do Centro 

Universitário de Cultura e Arte (CUCA). 

De uma maneira geral, os museus se 

caracterizam por uma multiplicidade de usos e 

funções, não sendo diferente com o MRA que ao 

realizar importantes exposições, tanto com seu 

acervo quanto com artistas de consagrada 

atuação, insere a cidade de Feira de Santana no 

circuito cultural das artes em nosso Estado. 
Fonte: imagem capturada da Internet  
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O espaço é referendado pelas possibilidades de fruição estética e deleite seletivo das Belas Artes, 

que possibilitam a comunidade um leque variado de vivências e aprendizagens patrimoniais, 

procurando atuar de forma protagonista para a preservação do patrimônio cultural feirense. 

 

Para conhecer mais, acesse http://www.mra.uefs.br/. 

 

 

Museu Casa do Sertão 
 

O Museu Casa do Sertão é um dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da política cultural da 

UEFS, tendo uma atuação marcante no fomento e difusão da cultura local e no resgate, 

preservação e valorização da cultura popular. 

 

 

 

Construído no Campus Universitário no ano de 

1978, pelo Lions Clube de Feira de Santana, que 

doou o espaço à Universidade. O Museu 

contava, inicialmente, apenas com uma sala 

para exposições temporárias, uma sala para a 

exposição do acervo permanente e uma 

pequena biblioteca. Ao longo dos anos, houve 

um notável crescimento, tanto em termos de 

estrutura física quanto de acervo museológico. 

  
 Fonte: https://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/2141791-museu-casa-

do-sertao-apresenta-virtualmente-contacao-de-historias 

 

O acervo atualmente conta com 4.916 exemplares, entre livros especializados em História 

(sobretudo de Feira de Santana), cultura popular e literatura de cordel; jornais dos séculos XIX e XX; 

manuscritos; cartas de alforria; monografias; dissertações; revistas do Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia e outros periódicos. O acervo é, até hoje, um centro de referência para 

estudantes e pesquisadores. Para saber mais, acesse https://mcs.uefs.br/.  

 

 

Museu de Zoologia 
 

 

Criado em 2005, o Museu de Zoologia da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (MZFS), conta, atualmente, com coleções de 

todos os grandes grupos de vertebrados e invertebrados 

representantes da fauna de diferentes biomas da Bahia e de 

outros estados, principalmente da Caatinga e da Mata Atlântica, 

tendo, assim, um acervo de inestimável valor para as pesquisas 

da biodiversidade do Nordeste. 
Fonte: facebook do Museu de Zoologia/UEFS  
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O Museu de Zoologia tem por finalidade criar, conservar e ampliar as coleções zoológicas sob sua 

responsabilidade, oferecendo suporte às pesquisas desenvolvidas na UEFS e em outras 

universidades e instituições de pesquisa, além de promover a divulgação da Zoologia junto às 

comunidades (interna e externa), através de serviços educativos e visitas orientadas as exposições, 

possibilitando a popularização do conhecimento científico. Para consultar outras informações, 

acesse http://www.museuzoo.uefs.br/. 

 

 

Museu Antares de Ciências e Tecnologia – MACT 
 

 

O MACT está situado nas dependências do 

Observatório Astronômico Antares e tem por 

proposta contribuir para a melhoria do ensino de 

ciências nas escolas e na difusão da popularização 

científica. Dentro dessa proposta, o Museu Antares 

de Ciências e Tecnologia tem disponibilizado à 

comunidade vários projetos, a exemplo “O Big Bang: 

A Origem do Universo”, “Origem e evolução dos 

primeiros seres vivos”, “Dinossauros e Pterossauros 

do Brasil”, “A Era dos Mamíferos: A aurora da 

Humanidade”, “A Conquista espacial” permitindo aos 

visitantes um pouco do conhecimento na área de 

ciências. Para ter acesso as outras informações, 

acesse http://www.antares.uefs.br/. 

 

 

 
Fonte: Acervo do Observatório Astronômico Antares 

 

 

 

Galeria de Arte Carlo Barbosa  

 

A galeria pertencente ao Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) e recebe o nome do artista 

plástico feirense Carlo Barbosa (1945-1988), autor da célebre obra O flagelo de Lucas (1987). 

Destinada a exposições individuais e coletivas de artistas feirenses, baianos e de outras regiões do 

país, a Galeria de Arte Carlo Barbosa abre espaço tanto para artistas consagrados quanto para 

iniciantes, contribuindo para suprir a grande lacuna aberta pela falta de incentivo e de políticas 

públicas voltadas às artes plásticas em nosso município, ao inserir Feira de Santana nos circuitos 

comerciais de arte do país. 

 

Além de promover exposições, a Galeria disponibiliza as obras para aquisição pelo público visitante 

e desenvolve um trabalho educativo junto aos usuários, com vistas à qualificação do mercado de 

arte local, regional e estadual. O espaço, que não possui acervo próprio, é considerado compatível 

com as melhores galerias do Estado e dispõe de refrigeração climatizada e reserva técnica para 

guarda do acervo flutuante, o que a torna um local requisitado no meio artístico. 
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EQUIPE DE ESTUDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EEA) 
 

A UEFS conta também com a EEA que faz cumprir o seu papel social junto à comunidade local e 

regional - especialmente no desenvolvimento de estudos e ações voltadas para a educação 

ambiental e resíduos sólidos urbanos - objetivando atender às necessidades específicas da região.  

 

 

A EEA tem como missão “potencializar a 

construção de sociedades sustentáveis através 

de processos educacionais emancipatórios e do 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas”. 

 

Nessa descrição de missão, a EEA define 

explicitamente o seu propósito de ser um centro 

de pesquisas em educação ambiental - 

objetivando atuar especialmente na região do 

semi-árido baiano - desenvolvendo projetos e 

pesquisas que contribuirão para a melhoria da 

qualidade de vida da população baiana. 

 

 
 Fonte: Imagem captura no site http://www.eea.uefs.br/ 

 

O desenvolvimento das atividades fins da EEA traduz sua responsabilidade social com o 

desenvolvimento sustentável da região, constituindo-se como compromisso político interpretar as 

suas necessidades à luz de paradigmas de conhecimento capazes de produzir processos 

educacionais emancipatórios, novas tecnologias apropriadas e opções de condução das atividades 

em patamares cada vez mais produtivos e de eficiência social. E dentro desse contexto, a EEA faz 
cumprir a sua missão através de ações voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão, 

objetivando potencializar a construção de sociedades sustentáveis, contribuindo para o 

desenvolvimento regional. 

 

Para conhecer mais sobre a Equipe de Estudos e Educação Ambiental na UEFS, acesse 

http://www.eea.uefs.br/. 
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Bibliotecas 
 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS - SISBI-UEFS foi criado no ano de 1997 tendo como 

objetivo integrar as ações informacionais da UEFS e subsidiar o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Possui as funções de organizar e disseminar a informação, apoiado em 

novas tecnologias de acesso, para subsidiar o ensino, a pesquisa e a extensão, visando contribuir 

para o desenvolvimento educacional e cultural.  
 

 
Fonte: Fachada da Biblioteca Central Julieta Carteado. Foto: ASCOM/UEFS. 2012. 

 

O SISBI-UEFS é uma unidade organizacional constituída pela Biblioteca Central Julieta Carteado 

(BCJC) e por mais 7(sete) bibliotecas setoriais, a saber: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato 

Galvão - BSMG; Biblioteca do Centro de Educação Básica - BCEB; Biblioteca Setorial do Observatório 

Astronômico Antares - BSOA; Biblioteca Setorial Monteiro Lobato - BSML; Biblioteca Setorial Pierre 

Klose - BSPK; Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho - BSES e a Biblioteca Setorial Chapada 

Diamantina - BSCD. 
 

Para inscrição no serviço de empréstimo, o usuário deve realizar o cadastro da identificação 

biométrica e o cadastro de uma senha numérica. Além disso, faz-se necessário apresentar um 

documento com foto (original) e a guia de matrícula (atual). 
 

Fonte: Setor de referência da BCJC. 2019. Foto 

Ana Martha Machado Sampaio 

Fonte: Hall da BCJC. 2018. Foto Ana Martha 

Machado Sampaio. 

Fonte: Coleção Geral. 2019. Foto Ana 

Martha machado 

 

Acessando o catálogo do Sistema Pergamum (catálogo online do SISBI), o usuário poderá consultar 

o acervo do SISBI por diferentes critérios: tipo de pesquisa (Geral ou avançada); tipo de Biblioteca 

(Central ou Setorial); e tipo de obra (livros, periódicos, monografias, teses, entre outras). 
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A Biblioteca Central Julieta Carteado possui uma área de 3.220 m
2
 e conta ainda com os seguintes 

ambientes: Espaço para Leitura individual e em grupo, incluindo oito cabines para estudo; 538 

assentos para usuários; Espaço para pesquisa Virtual; Seção de Referência; Setor de Guarda- 

volumes; Hall de Entrada; Seção de Multimeios; Sala PBL; Sala de Coleções Especiais; Setor da 

Coleção Geral; Seção de Periódicos;  Setor de Aquisição;  Setor de Processamento Técnico;  

Auditório;   Serviço do Comut;  Sala de Pesquisa da Pós Graduação;  Sala BDTD e a  Sala da Direção. 

Em seguida informamos o número de acerco por biblioteca: 
 

Biblioteca Central Julieta Carteado – BCJC: 

Total geral de exemplares: 375390 

Total geral de títulos: 131983 

Total geral de material adicional: 4018 

 

Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão – BSMG: 

Total geral de exemplares: 15931 

Total geral de títulos: 8598 

Total geral de material adicional: 96 

 

Biblioteca do Centro de Educação Básica – BCEB: 

Total geral de exemplares: 13540 

Total geral de títulos: 5984 

Total geral de material adicional: 143 

 

Biblioteca Setorial do Observatório Astronômico Antares – BSOA: 

Total geral de exemplares: 3944 

Total geral de títulos: 1311 

Total geral de material adicional: 37 

 

Biblioteca Setorial Monteiro Lobato – BSML: 

Total geral de exemplares: 13199 

Total geral de títulos: 7129 

Total geral de material adicional: 105 

 

Biblioteca Setorial Pierre Klose – BSPK: 

Total geral de exemplares: 5984 

Total geral de títulos: 3408 

Total geral de material adicional: 181 

 

Biblioteca Setorial Ernesto Simões Filho – BSES: 

Total geral de exemplares: 998 

Total geral de títulos: 616 

Total geral de material adicional: 179 

 

Biblioteca Setorial Chapada Diamantina – BSCD: 

Total geral de exemplares: 4602 

Total geral de títulos: 1720 

Total geral de material adicional: 76 

 

Para conhecer mais e obter outras informações, acesse http://www.sisbi.uefs.br/ 
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Unidades extra campus  

 

 
A Universidade Estadual de Feira de Santana além das unidades localizadas no campus universitário, 
conta ainda com aquelas extra campus que contribui para o desenvolvimento e realização de 
diversas atividades acadêmicas, sejam elas de ensino, pesquisa e extensão. Pensando no Cursos de 
Graduação, sua infraestrutura e serviços prestados contribui para a formação dos estudantes e 
permite uma aproximação maior com a comunidade externa. 
 
 

CUCA – Centro Universitário de Cultura e Arte 
 
Fundado no ano 1995, o Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) é a unidade responsável pela 
gestão da política cultural da Universidade Estadual de Feira de Santana junto à comunidade 
acadêmica e a sociedade da região sob sua abrangência direta. O CUCA reuniu em um mesmo 
espaço, o conjunto arquitetônico da antiga Escola Normal de Feira de Santana e em sua área, 
diferentes aparelhos culturais que já faziam parte da UEFS, como o Seminário de Música de Feira de 
Santana e o Museu Regional de Feira de Santana.  
 

 

O CUCA desenvolve atividades extensionistas regulares, sob a 
forma do Programa de Oficinas de Formação Artística, e de 
eventos especiais, voltadas à comunidade em geral, envolvendo 
as mais diversas áreas e linguagens nas artes, incentivando 
também a criação literária e as experiências de arte-educação, 
estimulando e apoiando ainda manifestações oriundas da cultura 
popular, sob suas várias formas de expressão.  

Fonte: captura no site cuca.uefs.br  

 
As atividades de pesquisa relacionadas ao campo cultural também são viabilizadas, quer seja pelo 
suporte a projetos externos, quer seja através de iniciativas de seus setores integrantes. Para 
outras informações, acesse http://www.sisbi.uefs.br/ 
 
 

Unidade Experimental Horto Florestal 
 
 
A Unidade Experimental Horto Florestal foi incorporada a UEFS em março de 1997 a partir de um 
convênio com a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária. Constitui-se em um centro 
de ensino, pesquisa e extensão ligado ao Departamento de Ciências Biológicas, onde são realizadas 
atividades nas áreas de Fisiologia Vegetal, Botânica Econômica e Preservação de Recursos 
Genéticos Vegetais, principalmente com plantas medicinais, fruteiras e ornamentais do semi-árido 
do Nordeste do Brasil. 
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Nas dependências do Horto contamos com os 
Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, de 
Ecofisiologia, de Extração de Produtos Naturais, 
de Germinação e o Laboratório de Ecologia 
Evolutiva. Conta ainda com espaço voltados as 
atividades acadêmicas, que permite o 
oferecimento de aulas de pós-graduação, cursos 
e palestras. 

Fonte: Relatório de atividades da UEFS  

 
Os estudantes dos Cursos de Graduação, fazem estágio nos diversos laboratórios que compõem a 
estrutura do Horto, permitindo uma maior integração entre os conhecimentos adquiridos nas aulas 
e nos projetos de pesquisas que estão participando. 
 
Para conhecer mais, acesse http://www2.uefs.br/horto/apresentacao.html. 
 
 

Observatório Astronômico Antares 

 

 

O Observatório Astronômico Antares foi inaugurado no ano 
de 1971 e incorporado à UEFS no ano de 1992 com a 
finalidade de colaborar com os Cursos de Graduação e Pós-
Graduação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
O ensino de Astronomia da UEFS está associado aos Cursos 
de Licenciatura e Bacharelado em Física, em especifico na 
oferta da disciplinas de Introdução à Astronomia, 
Astrometria, Mecânica Celeste, Astrofísica Estelar, Astrofísica 
Extragalática e Cosmologia. 

Fonte: https://divulgacienciasite.wordpress.com/2015/10/28/observatorio-astronomico-antares/ 

 
O ANTARES oferece cursos, mini-cursos e palestras para professores que estão em exercício nas 
redes de ensino e para o público em geral. Desenvolve, também, um trabalho direcionado a 
comunidade interna e externa através do uso do conhecimento adquirido com o ensino e a 
pesquisa.  
 
Durante a realização da Feira do Livro, evento organizado pela Pró-Reitoria de Entensão que 
acontece anualmente, é ofertado no ANTARES a atividade “Planetário itinerante”. É ofertado 
também pelo próprio setor as “Férias Divertida” eventos/atividades que tem por objetivo 
aproximar a universidade à sociedade.  
 
Diversas outras atividades são promovidas e realizadas pelo Antares. Para conhecer mais, acesse 
http://www.antares.uefs.br/. 
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Campus Avançado da Chapada Diamantina 
 
 

 

O Campus Avançado da Chapada Diamantina 
fica situado no centro histórico de Lençóis, 
originado de um antigo casarão rústico e 
histórico, e tornou-se um polo universitário de 
ensino público, gratuito e de qualidade além da 
prática de pesquisa e extensão.  
 
Os projetos de extensão contemplam as 
prioridades identificadas pela população e tem 
por objetivo promover a troca e saberes, 
estimulando o aprendizado. 

Fonte: https://campus-chapada-diamantina.webnode.com/  

 
Através do Plano Nacional de Formação de Professor da Educação Básica (PARFOR), tivemos a 
oferta especial de Cursos de Graduação que contribuiu para a formação dos professores da rede 
estadual e municipal de ensino das cidades próximas ao município de Lençóis.   
 
Assim como em outras unidades extra campus da UEFS, a infraestrutura presente permite que os 
professores/pesquisadores possam realizar diversas atividades acadêmicas utilizando da 
diversidade da flora da Chapada Diamantina. 
 
Para saber mais sobre o Campus Avançado da Chapada Diamantina, acesse https://campus-
chapada-diamantina.webnode.com/. 
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Ouvidoria 
 

 
A Ouvidoria é um canal aberto entre o cidadão e o Governo. A sua finalidade é receber, 

encaminhar e acompanhar sugestões, reclamações, informações, denúncias e elogios dos 

cidadãos referentes aos serviços públicos estaduais, de forma humanizada e eficiente. Atua de 

acordo com a Lei de Acesso à Informação, que preconiza a transparência pública, essencial para o 

controle qualitativo dos serviços prestados pelo Estado, além de ser uma grande aliada na melhoria 

da gestão. 

 

Na Universidade Estadual de Feira de Santana, a Ouvidoria possui uma unidade no campus 

universitário e o atendimento é realizado tanto presencialmente, quanto pelos canais digitais da 

UEFS ou da OGE - Ouvidoria Geral do Estado da Bahia. Para obter outras informações, acesse 

www.ouvidoria.ba.gov.br ou encaminhe sua dúvida/manifestação para ouvidoria@uefs.br. 
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