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Seja bem-vindo(a) à UEFS!
Caro(a) Estudante,
Você agora é estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, uma Instituição de
excelência, que se destaca entre as melhores Universidades brasileiras. Iniciamos, portanto,
parabenizando-o(a) por seu ingresso em um curso de graduação referenciado socialmente, com
proposta pedagógica arrojada e robusta. Com certeza, você fortalecerá ainda mais a nossa
universidade.
O Guia do Estudante de Graduação da UEFS tem por objetivo apresentar informações básicas
sobre a estrutura e o funcionamento administrativo da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Este é, portanto, um dos canais em que você obtém informações importantes sobre o ambiente
universitário, suas normas e procedimentos. Além deste, você pode consultar também outros veículos
institucionais de comunicação: Portal (www.uefs.br); Facebook (https://www.facebook.com/PortalUEFS.br/),
Instagram (@uefsoficial) e TV Olhos D’Água (https://www.facebook.com/tvolhosdagua/).
O Guia ainda fornece informações sobre as Pró-Reitorias acadêmicas e diferentes setores
institucionais que estão mais diretamente voltados para as atividades indissociáveis de ensino,
pesquisa e extensão, tais como a Biblioteca Central e a Assessoria Especial de Relações
Institucionais - AERI, responsável pela oferta de intercâmbio estudantil, em âmbito nacional e
internacional. Destaca os Colegiados de Curso, responsáveis pelo acompanhamento pedagógico do
seu curso, e os Departamentos, enquanto unidades adstritas mais próximas de sua vida acadêmica.
Oferece também informações de ordem prática, sobre o Sistema Integrado de Bibliotecas, o Sistema
de Saúde do Estudante, o Restaurante Universitário, bem como, os telefones úteis, os canais de
acesso, o mapa de localização das unidades e muito mais! A intenção é contribuir para sua integração
rápida em nossa comunidade universitária.
Espera-se que o conteúdo deste Guia possa ser útil durante o tempo de sua permanência na
Universidade e que você aproveite ao máximo tudo o que a UEFS tem a oferecer, edificando a sua
profissionalidade a partir de uma sólida formação científica, humanística e técnica, além de
compromisso ético-político com a construção da cidadania!
Saudações fraternas,
Evandro do Nascimento Silva
Reitor
Amali de Angelis Mussi
Vice-Reitora
Fabiana Cristina Bertoni
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

Siglas mais utilizadas na instituição
SIGLA
AERI
AF
ASPLAN
AUDICON
CACD
CAU
CEB
CNPq
CONSAD
CONSEPE
CONSU
CSA
CUCA
DA
DAA
DCE
EAD
ECS
FAPESB
MA
MMPC
MP
MPC
MT
NAC
NAPP
NAU
PARFOR
PAT
PAV
PET
PIBEX
PIBID
PPPG
PROBIC
PROEXT
PROFORMA
PROGRAD
PRONERA
PROPAAE
SAJ
SESU
SISBI
TCC
UAB
UEFS

DESCRIÇÃO
Assessoria Especial de Relações Institucionais
Avaliação Final
Assessoria Técnica e de Desenvolvimento Organizacional
Auditoria de Controle Interno
Campus Avançado da Chapada Diamantina
Centro Administrativo Universitário
Centro de Educação Básica
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Conselho de Administração
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
Conselho Universitário
Coordenação de Seleção e Admissão
Centro Universitário de Cultura e Arte
Diretório Acadêmico
Divisão de Assuntos Acadêmicos
Diretório Central dos Estudantes
Educação a Distância
Estágio Curricular Supervisionado
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
Módulo Administrativo
Média das Medidas Parciais Consolidadas
Módulo Prático
Medidas Parciais Consolidadas
Módulo Teórico
Núcleo de Alimentação no Campus
Núcleo de Atenção Psicológica e Pedagógica
Núcleo de Acessibilidade da UEFS
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
Pavilhão de Aulas Teóricas
Pavilhão de Aulas
Programa de Educação Tutorial
Programa Institucional de Bolsas de Extensão
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Bolsas de Iniciação Científica
Pró-Reitoria de Extensão
Programa de Formação de Professores em Serviço
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis
Serviço de Atendimento Judiciário
Serviço de Saúde Universitário
Sistema de Bibliotecas
Trabalho de Conclusão de Curso
Universidade Aberta do Brasil
Universidade Estadual de Feira de Santana

Universidade Estadual de Feira de Santana
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Reitoria
Reitor - Evandro do Nascimento Silva
Vice-Reitora - Amali de Angelis Mussi
Chefe de Gabinete - Taíse Bomfim de Jesus
Pró-Reitorias
Pró-Reitora de Ensino de Graduação – Fabiana Cristina Bertoni
Pró-Reitora de Extensão - Rita de Cássia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação - Silvone Santa Bárbara da Silva
Pró-Reitora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis - Sandra Nívea Soares de
Oliveira
Pró-Reitor de Administração e Finanças - Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - Aretusa Lima Evangelista
Oliveira
Assessorias
Assessora Especial de Informática - Marijalma Oliveira Campos
Assessora Especial de Relações Institucionais - Eneida Soanne Matos C. de Oliveira
Assessora Chefe de Desenvolvimento Organizacional - Alessandra Silva B. Araújo
Assessora de Comunicação - Júlia Rodrigues do Monte Ferreira
Unidades de Desenvolvimento Organizacional
Diretor do Centro Universitário de Cultura e Arte - Aldo José Morais Silva
Diretora do Observatório Astronômico Antares – Vera Aparecida Fernandes Martin
Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas - Ana Martha Machado Sampaio
Procurador Educacional Institucional - Gilmar Mercês de Jesus
Chefe da Unidade de Infraestrutura e Serviços - Nadja Ribeiro Machado Silva
Coordenadora Geral do Campus Avançado da Chapada Diamantina - Marjorie Cseko
Nolasco
Ouvidor Titular da Ouvidoria da Universidade - Marconi Porto Sena
Departamentos
Departamento de Ciências Biológicas - Luiz Cláudio Costa Silva
Departamento de Ciências Exatas – Ademakson Souza Araújo
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia - Adriana Dantas Reis
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas - Cremildo Atanázio de Souza

Departamento de Educação - Ivan Faria
Departamento de Física - Iranderly Fernandes de Fernandes
Departamento de Letras e Artes - Norma Lúcia Fernandes de Almeida
Departamento de Saúde - Silvia da Silva Santos Passos
Departamento de Tecnologia - Paulo Roberto Lopes Lima
Colegiados de Cursos de Graduação
Colegiado de Administração - Hélio Ponce Cunha
Colegiado de Agronomia - Antonio de Oliveira Costa Neto
Colegiado de Ciências Biológicas - Francisco de Assis Ribeiro dos Santos
Colegiado de Ciências Contábeis - Iracema Raimunda Brito Neves Aragão
Colegiado de Ciências Econômicas - Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva
Colegiado de Direito - Emmanuel Oguri Freitas
Colegiado de Educação Física - Rogério Tosta de Almeida
Colegiado de Enfermagem - Juliana Alves Leite Leal
Colegiado de Engenharia Civil - Camila Leal Vieira
Colegiado de Engenharia de Alimentos - Marilia Lordelo Cardoso Silva
Colegiado de Engenharia de Computação - Michele Fúlvia Angelo
Colegiado de Farmácia - Tatiane de Oliveira Silva Alencar
Colegiado de Filosofia - Laurênio Leite Sombra
Colegiado de Física - Germano Pinto Guedes
Colegiado de Geografia - Vanessa da Silva Vieira
Colegiado de História - Rinaldo César Nascimento Leite
Colegiado de Letras: Português e Espanhol - Edson Oliveira da Silva
Colegiado de Letras com Francês - Ady Sá Teles Santana
Colegiado de Letras com Inglês - Gilcélia Santana Pires
Colegiado de Letras Vernáculas - Nelmira Moreira da Silva
Colegiado de Matemática - Marcos Grilo Rosa
Colegiado de Medicina - Clara Aleida Prada Sanabria
Colegiado de Música - Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos
Colegiado de Odontologia - Nélia de Medeiros Sampaio
Colegiado de Pedagogia - Irlana Jane Menas da Silva
Colegiado de Psicologia - Magno Oliveira Macambira
Colegiado de Química - Luciana Bagdeve de Oliveira Santos
Colegiado de Pedagogia - PARFOR - Nadja Maria Lima Maciel
Colegiado de Letras Português - EaD - UAB/ Rio Real - Luciene Souza Santos
Colegiado de Pedagogia - EaD - UAB/ Rio Real - Maria Cláudia Silva do Carmo

A UEFS
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição
pública e gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de
autarquia e teve o início de suas atividades em 31 de maio de 1976.
O Campus Universitário situa-se na Av. Transnordestina, s/nº, bairro Novo
Horizonte, CEP 44.036.900, Feira de Santana, Bahia, Brasil. A instituição
congrega ainda o Campus Avançado da Chapada Diamantina em Lençóis, o
Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Rio Real e o Polo de Pintadas,
além de outros prédios localizados em Feira de Santana, onde funcionam
atividades de ensino, pesquisa e extensão: Centro Universitário de Cultura e Arte
- CUCA; Observatório Astronômico Antares e Museu Antares de Ciência e
Tecnologia (OAA/MACT); Horto Florestal; Clínicas Odontológicas; Biblioteca
Setorial Monteiro Lobato e Serviço de Assistência Jurídica (SAJ).
A UEFS localiza-se em um ponto significativamente estratégico de
convergência migratória, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se destaca
por ser um importante entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste brasileiro. O
município de Feira de Santana está localizado a 108 km a noroeste da capital
baiana, Salvador. Feira, como é chamada, é a segunda cidade mais populosa
do Estado e a maior cidade do interior do Norte-Nordeste em população. É
também a sexta maior cidade do interior do país, com uma população superior a
de oito capitais brasileiras. A UEFS tem como região prioritária de atuação o
semiárido, onde desenvolve seus projetos e programas acadêmicos, culturais e
sociais, contribuindo estrategicamente para o desenvolvimento nacional e a
elevação da qualidade de vida da população.

Conselhos Superiores
- Conselho de Administração – CONSAD
O CONSAD é constituído por representantes de Secretarias de Governo
do Estado, membros da comunidade externa e integrantes da Administração
Superior da UEFS. Como órgão colegiado de administração e fiscalização

econômico-financeira da UEFS, o CONSAD assegura o funcionamento regular
de natureza administrativa e avalia os resultados alcançados, além de deliberar
sobre questões de sua competência.
- Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE
O CONSEPE é constituído de representantes da Administração Superior
da UEFS, por representantes dos Departamentos, dos Colegiados de Cursos de
Graduação e de Pós-Graduação e por membros do corpo discente e docente. É
um órgão consultivo e deliberativo em assuntos relacionados à administração
acadêmica e ao tripé Ensino, Pesquisa e Extensão.
- Conselho Universitário – CONSU
O CONSU é constituído por membros da Administração Superior, por
representantes dos Departamentos, dos estudantes, professores, do corpo
técnico-administrativo e da comunidade externa, sendo o órgão máximo de
deliberação da UEFS, formulando e deliberando em matérias administrativas e
de política universitária.

Reitoria e Administração Superior
Eleito para o período 2019-2023 o Reitor da UEFS é o Prof. Evandro do
Nascimento Silva, que regimentalmente tem as atribuições de planejar,
organizar, coordenar, superintender e fiscalizar as atividades universitárias,
contando, nas ações de governo, com a participação ativa dos Conselhos
Superiores da Instituição. A Vice-Reitora, também eleita para o período 20192023 é a Profª. Amali de Angelis Mussi, que além de substituir o Reitor em
situações previstas no regimento da UEFS, deve apoiar a gestão nos aspectos
administrativo e acadêmico.
Apoiando a Reitoria, a Administração da UEFS conta com Pró-Reitorias,
Assessorias, Unidades de Desenvolvimento Organizacional e Órgãos
Suplementares que são compostos por professores, servidores técnicosadministrativos e bolsistas (estudantes) que buscam de forma articulada e
integrada conduzir com excelência as atividades de caráter acadêmico e
administrativo da instituição. A seguir estão relacionadas as Pró-Reitorias e seus
respectivos gestores:

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Prof.ª Fabiana Cristina Bertoni
Pró-Reitoria de Extensão
Prof.ª Rita de Cássia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof.ª Silvone Santa Bárbara da Silva
Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis
Prof.ª Sandra Nívea Soares de Oliveira
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Prof. Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Sr.ª Aretusa Lima Evangelista Oliveira
Ao adentrar à vida universitária, cada estudante se relacionará com
praticamente todos os setores da UEFS. No entanto, com alguns desses setores,
o relacionamento será mais direto e intenso. A seguir, uma breve explanação
sobre a natureza e funções de tais setores:

- Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação é um órgão da Administração
Central responsável pelo diagnóstico e proposição de políticas relacionadas ao
ensino de Graduação através de assessoramento técnico e pedagógico, e
também pela supervisão, coordenação, acompanhamento e avaliação das
atividades de ensino de graduação. Em outras palavras, as questões ligadas aos
cursos de graduação são geridas em escala maior por esta Pró-Reitoria, que
conta com diversas coordenações e setores com ações relacionadas
diretamente à vida acadêmica dos estudantes de graduação. Mais informações
podem ser encontradas na página www.prograd.uefs.br. A PROGRAD está
localizada no Prédio da Administração Central, Ala A, 1º andar.

- Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis – PROPAAE
A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis tem por
finalidade consolidar e implementar as políticas de ações afirmativas e de
assistência estudantil, visando garantir o acesso e a permanência de estudantes
de graduação, atendendo prioritariamente aos discentes em situação de
vulnerabilidade social e oriundos dos sistemas de reserva de vagas e cotas, de
acordo com as políticas de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UEFS.
Além disso, apoia e acompanha atividades esportivas, culturais e de formação
complementar dirigidas a estudantes da UEFS. Para maiores informações, visite:
www.propaae.uefs.br. A PROPAAE está localizada no Centro Administrativo
Universitário III.
- Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
A Pró-Reitoria de Extensão tem como principais objetivos sensibilizar e
mobilizar a comunidade da UEFS para um “fazer universitário” que promova a
reflexão sobre a necessidade de conciliar as suas ações acadêmicas às
demandas da sociedade e contribuir para a construção de uma Universidade que
forme indivíduos capazes de questionar a sua própria realidade e, por meio de
uma postura crítica, colaborem para a construção de uma sociedade mais
humana.
A fim de enfrentar estas dificuldades, a Pró-Reitoria de Extensão tem
desenvolvido, de forma ética e socialmente comprometida, ações focadas na
cooperação de uma política de Extensão, na ampliação da troca de experiências
e da difusão do conhecimento produzido em articulação com o ensino
(graduação e pós-graduação) e a pesquisa, principalmente no território em que
se insere, resultando em diversos projetos/programas/cursos, alguns em
parceria com o Governo do Estado. Para informações adicionais, acesse:
www.proex.uefs.br. A PROEX está localizada no Prédio da Administração
Central, Ala B, 1º andar.

- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PPPG
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) da Universidade
Estadual de Feira de Santana assessora a Reitoria da Universidade na definição
e estabelecimento de diretrizes para a pesquisa e a pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado), e nas relações com outras
universidades, institutos de pesquisa e órgãos de financiamento à pesquisa e à
pós-graduação. A PPPG supervisiona, coordena, planeja, executa, acompanha
e avalia as atividades relacionadas à Iniciação Cientifica, Iniciação Tecnológica,
Pesquisa, Produção Científica e a Pós-graduação. É a PPPG quem fornece
subsídios para a elaboração da proposta orçamentária da Universidade nos
aspectos relacionados aos recursos para sustentação da pesquisa e da pósgraduação na UEFS. Para encontrar mais informações, visite: www.pppg.uefs.br.
Localiza-se no Prédio da Administração Central, Ala A, térreo.
- Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI
A AERI é responsável pela cooperação entre a Universidade Estadual de
Feira de Santana - UEFS e as demais instituições de ensino, pesquisa e fomento
à educação, no âmbito nacional e internacional. A Mobilidade Acadêmica
(possibilidade de receber, nos cursos da UEFS, estudantes de outras instituições
do Brasil e do Mundo e de encaminhar os estudantes da UEFS para cursarem
parte do curso em outras instituições dentro e fora do Brasil) é uma grande
oportunidade para o estudante enriquecer sua formação, bem como a
experiência de vida. Na UEFS, é a AERI que gerencia e fomenta a Mobilidade
Acadêmica. Procure seu Colegiado ou a AERI para se informar melhor e, se for
do seu interesse e houver possibilidade, planejar sua mobilidade. Informações
adicionais podem ser encontradas em: www.aeri.uefs.br. A AERI está localizada
no Prédio da Administração Central, Ala B, térreo.

Colegiados de Cursos
Os Colegiados de Cursos são constituídos por representações de
professores e estudantes, sendo dirigidos: por um Coordenador e auxiliado por
um Vice-Coordenador, que devem ser integrantes do quadro efetivo da UEFS e
com atuação no curso. Os Colegiados de Cursos de Graduação possuem a
responsabilidade de gerir o Projeto Pedagógico de cada curso de graduação e
garantir seu cumprimento e atualização. É muito importante que os estudantes
participem ativamente da gestão do seu Colegiado, pois é lá que são tratados
vários assuntos do dia a dia acadêmico, como por exemplo: solicitações de
segunda chamada de avaliações, de quebra de pré-requisito de disciplinas, de
turma extra, de orientação e de operacionalização da matrícula semestral, dentre
outros.

Colegiado

Localização

Coordenador(a)

E-mail

Telefone

Administração

Anexo do Módulo II

Hélio Ponce

coladm@uefs.br

75*3161-8051

Agronomia

MA 15 - Módulo I

Antonio Costa Neto

colagro@uefs.br

75*3161-8601

Ciências Biológicas

MA 14 - Módulo I

Francisco dos Santos

colbio@uefs.br

75*3161-8022

Ciências Contábeis

Anexo MT 4, Módulo IV

Iracema Raimunda Aragão

colcon@uefs.br

75*3161-8052

Ciências Econômicas

Módulo II

Antônio Rosevaldo da Silva

coordena.economia@uefs.br

75*3161-8050

Direito

Módulo IV

Emmanuel Oguri Freitas

direito@uefs.br

75*3161-8252

Educação Física

MA 6, Módulo VI

Rogério Almeida

coledufis@uefs.br

75*3161-8234

Enfermagem

MA - Módulo VI

Juliana Leal

colenf@uefs.br

75*3161-8150

Engenharia Civil

MA, Módulo III

Camila Vieira

colengciv@uefs.br

75*3161-8059

Engenharia de Alimentos

Sala 32, LABOTEC 2 - Módulo III

Marilia Silva

engal@uefs.br

75*3161-8839

Engenharia de Computação

LABOTEC 3, Módulo III

Michele Ângelo

ccecomp@ecomp.uefs.br

75*3161-8385

Farmácia

MA 66 - Módulo VI

Tatiane Alencar

colcfar@uefs.br

75*3161-8297

Filosofia

MA - Módulo VII

Laurênio Sombra

colfilosofia@uefs.br

75*3161-8513

Física

Anexo MA - Módulo V

Germano Guedes

colfis@uefs.br

75*3161-8219

Geografia

MA, Módulo VII

Vanessa Vieira

colgeo@uefs.br

75*3161-8211

História

Módulo VII

Rinaldo Cesar Leite

colhis@uefs.br

75*3161-8092

Colegiado

Localização

Coordenador(a)

E-mail

Telefone

Letras: Português e Espanhol

MA 23 - Módulo II

Edson da Silva

colegiadoespanhol@uefs.br

75*3161-8742

Letras com Francês

MA, Módulo II

Ady Santana

colef@uefs.br

75*3161-8913

Letras com Inglês

MA, Módulo II

Gilcélia Pires

coling@uefs.br

75*3161-8913

Letras Vernáculas

MA, Módulo II

Nelmira Moreira

colet.uefs@gmail.com

75*3161-8053

Matemática

Módulo V

Marcos Rosa

colmat@uefs.br

75*3161-8233

Medicina

CAU I

Clara Sanabria

colmeduefs@uefs.br

75*3161-8188

Música

MA 24 - Módulo II

Cláudia Elisiane Ferreira

licemus@uefs.br

75*3161-8870

Odontologia

MA 62 - Módulo VI

Nélia Sampaio

odonto@uefs.br

75*3161-8093

Pedagogia

MA 45 - Módulo IV

Irlana Jane da Silva

colped@uefs.br

75*3161-8078

Psicologia

MA - Módulo VII

Magno Macambira

colpsico@uefs.br

75*3161-8619

Química

MA - Módulo V

Luciana Santos

colquimica@uefs.br

75*3161-8329

Pedagogia - PARFOR

PROINFOR - PARFOR

Nadja Maria Maciel

proforma@uefs.br

75*3161-8173

Letras Português - EaD - UAB

Rio Real

Luciene Santos

uab@uefs.br

75*3161-8613

Pedagogia - EaD - UAB

Rio Real

Maria Cláudia do Carmo

uab@uefs.br

75*3161-8613

Departamentos
Os Departamentos são as unidades básicas da instituição. São estruturas
universitárias de organização administrativa, principalmente no tocante à gestão do
pessoal docente (professores), mas também com fins didáticos e científicos,
congregando as áreas de conhecimento e as atividades de ensino, pesquisa e
extensão. A coordenação, a execução e o controle das atividades do Departamento
estão a cargo de um Diretor e de um Vice-Diretor, eleitos por seus pares com
participação dos discentes do curso (ou cursos) a que preponderantemente serve o
departamento, e nomeados pelo Reitor, na forma prevista no Regimento Geral da
Universidade. Como estudante, certamente o seu curso terá maior concentração de
componentes curriculares (disciplinas) em um dos departamentos da UEFS e outras
disciplinas obrigatórias e/ou optativas ofertadas por outros Departamentos. A seguir
estão listados os Departamentos da UEFS e os contatos.

Departamento

Localização

Contato

Ciências Biológicas

Módulo I

Ciências Exatas

Módulo V

Ciências Humanas e Filosofia

Módulo VII

Ciências Sociais Aplicadas

Módulo III

Educação

Módulo IV

Física

Módulo V

Letras e Artes

Módulo II

Saúde

MA - Módulo VI

75*3161-8019
bio@uefs.br
http://www.dcbio.uefs.br/
75*3161-8086
depexa@gmail.com
http://www.dexa.uefs.br/
75*3161-8097
dchf@uefs.br
http://www.dchf.uefs.br/
75*3161-8049
dcis@uefs.br
http://www.dcis.uefs.br/
75*3161-8084
dedu@uefs.br
http://www.dedu.uefs.br/
75*3161-8206
depfis@uefs.br
http://www.dfis.uefs.br/
75*3161-8176
dla@uefs.br
http://www.dla.uefs.br/
75*3161-8089
sau@uefs.br
http://saude.uefs.br/

Departamento

Localização

Contato

Tecnologia

Anexo do MA Módulo III

tec@uefs.br
http://www.dtec.uefs.br/

Estrutura Física
A UEFS possui um campus central com infraestrutura ordenada e adequada ao
bom funcionamento das suas atividades. Conta com sete módulos, divididos em pátios
de aula (PAT), módulos administrativos (MA), módulos teóricos (MT), e módulos
práticos (MP); possui também creche e centro de educação básica, laboratórios,
biblioteca central, restaurante universitário, prédio da reitoria e administração central,
centros administrativos universitários (CAU), cantinas e áreas de convivência,
museus, auditórios, parque esportivo, serpentário, herbário, residência universitária e
residência indígena.
O transporte coletivo, administrado pela Prefeitura Municipal de Feira de
Santana, dispõe de diversas linhas de ônibus com destino à UEFS, com horários
definidos, segundo a empresa que administra a concessão, iniciando às 06 horas e
com o último roteiro saindo da UEFS às 23 horas. Você pode consultar os horários
dos ônibus e os roteiros no site www.viafeira.com.br 1.

Localize-se!
MA

Primeiro bloco, a direita de cada módulo.

MP

Segundo bloco, a esquerda de cada módulo.

MT

Segundo bloco, a direita de cada módulo.

PAT

Bloco de salas ao final do módulo. O primeiro número de cada sala indica
o módulo em que ela se localiza. Exemplo: PAT 45 (sala número 45 do
PAT do módulo IV).

PAV

1

Pavilhão de aulas atrás do prédio dos bancos.

Site privado com informações sobre serviços, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Feira
de Santana.

MAPA DA UEFS

Fique ligado!
As informações a seguir serão muito úteis para sua vida acadêmica na UEFS.

Núcleo de Acessibilidade da UEFS - NAU
O NAU objetiva tornar a Universidade acessível, visando a remoção de
barreiras físicas, arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e aquelas relacionadas
às atividades acadêmicas. Dentre as várias ações previstas na Política Institucional
de Educação Inclusiva da UEFS, propõe-se a atuar no desenvolvimento de ações
formativas, voltadas para os servidores e na formulação de Projetos Pedagógicos para
estudantes, com a intenção de contribuir para a construção de uma cultura inclusiva.
O NAU se propõe também ao acolhimento das demandas apresentadas por
estudantes e servidores, no sentido de identificar caminhos que possibilitem
desempenhar as atividades acadêmicas e administrativas. Desde o ano de 2019,
conta com intérpretes de Libras contratados por credenciamento, os quais atuam em
salas de aula, eventos e em setores administrativos.
O Núcleo de Acessibilidade da UEFS funciona no Prédio da Administração
Central, Térreo, Ala A, e está disponível para atendimento: presencialmente, através
do telefone 75*3161-8099, por e-mail (nau.prograd@uefs.br) ou ainda pelo portal
www.nau.uefs.br.

Divisão de Assuntos Acadêmicos - DAA
A Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA), setor ligado a Pró-Reitoria de
Graduação, é responsável pelo registro e acompanhamento da vida acadêmica dos
alunos, desde a sua primeira matrícula até a formatura, englobando ainda o
acompanhamento da pós-graduação e a emissão de diplomas, atestados, históricos
e declarações.
Os principais procedimentos acadêmicos gerenciados pela DAA, e que farão
parte da sua vida acadêmica enquanto estudante da UEFS, são:
●

Atestados de frequência; Atestado de matrícula; Atestado de percentual; Atestado
de semestralidade; Atestado de vínculo, Comprovante de matrícula; Histórico (as
solicitações estudantis podem ser feitas pela web, no Portal do Aluno);

●

Exercício Domiciliar; Matrícula Institucional e Trancamento de Matrícula;
Aproveitamento de Disciplina (estas solicitações podem ser feitas na DAA
Expediente, localizado no Prédio da Administração Central, 1º Andar, Ala A);

●

Matrícula; Atividades Complementares; Estágios Curriculares Obrigatórios e Nãoobrigatórios; Atendimento especial (estas solicitações podem ser feitas em seu
Colegiado de curso).

Maiores informações podem ser obtidas na página: www.daa.uefs.br.

Residência Universitária e Residência Universitária Indígena
Situadas no campus da UEFS, são destinadas à moradia de estudantes de
graduação, e têm administração vinculada à Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis (PROPAAE). Tem como finalidade acolher estudantes
universitários, vinculados a cursos de graduação, oriundos de outras cidades e que
se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aprovados por meio
de edital em avaliação realizada pela Universidade.

Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário – RU, situado no Campus Universitário, é mantido
pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sob gestão da Pró-Reitoria de
Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), e está vinculado ao
Programa de Assistência Estudantil e a Política de Ações Afirmativas da UEFS. Tem
como finalidade fornecer alimentação dentro dos padrões de segurança alimentar e
nutricional, além da consolidação de uma política de alimentação no campus, baseada
numa construção participativa dos segmentos da Universidade. O Restaurante
Universitário possui três faixas de atendimento: pagamento integral, pagamento
parcial dentro de cota estabelecida e a isenção de pagamento para os residentes,
indígenas e quilombolas (moradores das Residências Universitárias e os grupos
sociais beneficiados pela Resolução CONSEPE n.º 087/2019). Os horários de
funcionamento estão disponíveis na web (www.propaae.uefs.br).

Portal do Estudante
O Portal do Estudante, disponibilizado pelo Sistema SAGRES (acesso web via
página da UEFS) permitirá a você acompanhar toda a sua vida acadêmica
(planejamento e execução de aulas, notas, registro de frequência, disponibilização de
materiais didáticos e avisos dos professores) além de operacionalizar sua matrícula e
pedidos de atestados e documentações. Para acesso ao Portal do Estudante pela
primeira vez é necessário:
●

Acessar o Portal da UEFS: www.uefs.br;

●

Acessar o Sagres (disponível no menu à direita, no portal da UEFS);

●

Clicar em “Primeiro acesso?”;

●

Informar e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição para o vestibular);

●

Aguardar o login (usuário e senha) no e-mail informado.
Através do Portal, você poderá acompanhar o registro das atividades de cada

componente curricular no qual está matriculado, feito pelo professor da disciplina,
segundo Resolução CONSEPE 076/2016, que trata do Diário Eletrônico, e Resolução
CONSEPE 46/2016, que trata de avaliações.

Sistema Integrado de Bibliotecas - SISBI
O Sistema Integrado de Bibliotecas da UEFS é constituído, pela Biblioteca
Central Julieta Carteado - BCJC, que o gerencia, além de mais sete bibliotecas
setoriais. Para estar habilitado a realizar o empréstimo de livros na Biblioteca, o
estudante, na primeira semana do semestre, deve procurar a BCJC para agendar o
treinamento, que tem duração de uma hora e é oferecido semestralmente. O
treinamento tem o fim de apresentar ao estudante a estrutura e os recursos da
biblioteca, bem como capacitá-lo a utilizá-la. Após o treinamento, o estudante poderá
efetuar o cadastro biométrico, que deverá ser renovado no início de cada semestre.
Fique atento aos prazos estabelecidos pela Biblioteca, pois interferem em
matrículas e participação em editais. Acompanhe as notícias da Biblioteca na sua
Home Page e redes sociais:

www.sisbi.uefs.br
www.facebook.com/bcjc.uefs
Instagram: @sisbi_uefs

Serviço de Saúde Universitário – SESU
O SESU – UEFS presta atendimentos em caráter ambulatorial, mediante
agendamento prévio, desenvolvendo essencialmente ações de promoção, prevenção
e proteção à saúde da Comunidade Universitária (alunos, professores, servidores e
colaboradores terceirizados).
O Serviço de Saúde Universitário não faz atendimento de urgência ou
emergência, tanto em suas dependências quanto no campus universitário. Nestas
situações deve-se contatar o SAMU no número telefônico 192.
O aluno que foi atendido fora da UEFS, e possui atestado médico, a ser
apresentado ao Colegiado de seu curso, para justificativa de ausência em aulas e/ou
avaliações, deve primeiro se dirigir ao SESU, para que seja feita a validação do
atestado pelo médico desta unidade. O SESU então emitirá um novo atestado que
deve ser retirado pelo aluno e entregue no Colegiado de seu curso. O atestado original
ficará arquivado no SESU, anexado ao prontuário do aluno.
Caso o aluno tenha necessidade de solicitar Exercício Domiciliar ou
Trancamento de semestre por motivo de saúde, estando de posse de atestado ou
relatório médico que deixe claro a impossibilidade de frequentar as atividades
acadêmicas, também deve se dirigir primeiro ao SESU para que seja feita a validação
do atestado ou relatório. O SESU então irá emitir atestado específico para a situação
pleiteada pelo aluno, que deve ser retirado no SESU e levado à Divisão de Assuntos
Acadêmicos (DAA), que dará seguimento ao processo. Na impossibilidade do aluno
comparecer à DAA para proceder a solicitação, este deve nomear um(a) procurador(a)
para que a faça por ele.
O SESU fica localizado no Módulo VI, do Campus Universitário. Maiores
informações podem ser obtidas pelo telefone 75*3161-8090.

Empresas Juniores
As Empresas Juniores são associações civis, sem fins lucrativos, constituídas
exclusivamente por alunos de 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. Tem a
natureza

de

uma

empresa

real,

com

diretoria

executiva,

conselho

de

administração, estatuto e regimentos próprios, com uma gestão autônoma em relação
à administração da UEFS ou qualquer outra entidade acadêmica. 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.
Normalmente, as Empresas Juniores acolhem estudantes de cursos ligados às
suas áreas prioritárias de atuação. Por exemplo, uma Empresa Júnior de
Administração terá entre seus membros estudantes do curso de Administração. No
entanto, a execução de projetos multidisciplinares possibilita, em alguns casos, a
composição de equipes com estudantes de cursos diversificados. Na maioria das
vezes, a entrada de estudantes se dá mediante editais (para seleção de trainees,
diretores ou membros temporários para serviços específicos). Caso você se interesse
em participar de alguma Empresa Júnior ou queira saber mais, procure informações
nas próprias empresas ou no colegiado do seu curso. Abaixo estão listadas as
Empresas Juniores:

Empresa
Júnior

ADM. Jr - UEFS

Curso
(concentração
de atividades)
Administração

Localização

CAU II

Contato

admjr@admjr.com.br
www.admjr.com.br
75*3161-8054

Consulte Jr UEFS

Administração,
Ciências
Contábeis e
Ciências
Econômicas

CAU II

consultejr@uefs.br
https://consultejr.wixsite.com/consultejr
75*3161-8249

Ecomp Jr.

Engenharia de
Computação

MP 51 A

ecompjr@uefs.br
www.ecompjr.com.br
@ecompjr
75*98897-6806 (corporativo)

ENGETEC
Engenharia Jr.

ConsultAgro Jr.

Engenharia Civil
e Engenharia de
Alimentos

CAU II

Agronomia

CAU III

engetecjr@uefs.br
@engetecjr
75*3161-8139
consultagrojr@gmail.com
@consultagrojr
75*3161-8400
75*99280-9293 (corporativo)

Renova
Ambiental Jr.

Ciências
Biológicas
(Licenciatura e
Bacharelado)

CAU III

renovaambientaljr@gmail.com
https://renovaej.wixsite.com/uefs
@renovaambientaljr
75*3161-8400

Coopsi

Psicologia

CAU II

coopsi@uefs.br
@coopsi.uefs
75*3161-8668

GeoAnálises Jr.

Geografia
(Licenciatura e
Bacharelado)

CAU II

geoanalises.uefs@gmail.com
https://geoanalisesuefs.wixsite.com/geo
analisesjr
@geoanalises_jr
75*3161-8745

JusConsultoria
Jr.

Direito

jusconsultoriajr@gmail.com
-

@jusconsultoriajr
(sem ramal)

FIS Jr.

Física

-

empresafis.jr@gmail.com
(sem ramal)

Ouvidoria
Criada no ano de 2015, a Ouvidoria da UEFS é o canal pelo qual a cidadã ou
cidadão da comunidade interna ou externa se aproxima da Administração Central da
UEFS, seja para fazer Elogios, Sugestões, Solicitações, Reclamações ou Denúncias.
Atuando de forma autônoma e transparente na Bahia, as Ouvidorias atendem também
à Lei de Acesso à Informação - LAI.
A Ouvidoria está localizada no Campus Universitário, no Prédio dos Bancos, e
o atendimento é realizado tanto presencialmente, quanto pelos canais digitais da
UEFS ou da OGE - Ouvidoria Geral do Estado da Bahia.

Canais:
Site: www.uefs.br

Site: www.ouvidoria.ba.gov.br

Telefone: (75) 3161-8899

Telefone: 0800-284-0011

E-mail: ouvidoria@uefs.br

WhatsApp: (71) 99911-7631

Diretórios Acadêmicos – D.A.
Localizados nos MP e MT de alguns módulos da Universidade, os Diretórios
Acadêmicos são órgãos oficiais de coordenação e representação geral do corpo
discente da Universidade. Cada curso possui seu Diretório Acadêmico e sua diretoria
é eleita pelo voto direto dos estudantes. Além de representar os interesses dos
estudantes de cada curso de graduação nos âmbitos interno e externo à UEFS, os
Diretórios Acadêmicos também possuem suas ações marcadas pela promoção de
eventos acadêmicos, científicos e culturais. Se informe e participe das atividades
promovidas pelo seu D.A.

Diretório Central dos Estudantes – DCE
O Diretório Central dos Estudantes é a instância permanente máxima de
representação estudantil na Universidade. Diferente do Diretório Acadêmico, que atua
em relação a assuntos específicos de cada curso, o DCE atua em relação aos
interesses dos estudantes de modo geral. Seu papel principal é mobilizar e organizar

os estudantes em defesa dos seus direitos e interesses, como acesso à educação de
qualidade, permanência e assistência estudantis, além de apoiar e promover
manifestações artístico-culturais e fomentar o debate em torno de questões
relevantes. O DCE é oficialmente formado por um corpo de 25 estudantes de diversos
cursos, eleitos por votação direta para um mandato de um ano, porém todos os
estudantes são encorajados a construir o movimento estudantil em conjunto com a
entidade.

Bolsas e auxílios para estudantes
A UEFS, no âmbito de suas políticas de fortalecimento científico, formação
discente, acesso e permanência, possibilita através de critérios estabelecidos em
resoluções específicas, o acesso a algumas modalidades de bolsas para os
estudantes de graduação. Caso se interesse, é importante que você busque se
informar sobre qual modalidade de bolsa se encaixa no seu perfil e que fique atento
aos editais de seleção. A seguir, estão listadas as principais modalidades de bolsas
ofertadas pela UEFS: Bolsa Auxílio Especial; Bolsas de Extensão – PIBEX; Bolsa
Monitoria - PBM; Bolsa Estágio Acadêmico; Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC; além
de bolsas e auxílios providos diretamente pelo Governo do Estado.

Direitos e deveres dos estudantes
(Resolução CONSEPE 148/2013)
Como todas as categorias que compõem a Comunidade Universitária, os
Estudantes possuem direitos e obrigações, e estão sujeitos a sanções disciplinares,
conforme estabelecido no Regimento da UEFS.
Entre os direitos estão: ter assegurado ensino de qualidade; utilizar os serviços
oferecidos pela UEFS; escolher seus representantes, votar e ser votado e participar
de Órgãos Colegiados, Associações e Diretórios (Diretórios Acadêmicos, Diretório
Central dos Estudantes, Colegiado de Curso, Conselho de Departamento, entre
outras representações possíveis); recorrer das decisões dos órgãos deliberativos.

Entre as obrigações estão: comportar-se dentro dos princípios éticos; respeitar
as

autoridades

universitárias,

os

professores

e

os

servidores

técnicos-

administrativos; zelar pelo patrimônio da UEFS; cumprir os regulamentos.
Sobre as sanções disciplinares, esperamos que não façam parte da sua vida
universitária. No entanto, atos desrespeitosos com colegas, professores,
funcionários e membros da Administração da UEFS, bem como agressões verbais
ou físicas, perturbação da ordem, improbidade na execução de trabalhos escolares
(“pesca”, plágio, trabalhos encomendados, dentre outras infrações) e delitos sujeitos
à ação penal serão objeto das seguintes sanções disciplinares, segundo
estabelecido no Regimento da UEFS, sem prejuízo do ressarcimento por danos
materiais: Advertência Verbal, Repreensão, Suspensão e Desligamento.

Anexo A - Telefones úteis
SETOR

TELEFONE

REITORIA

75*3161-8390

PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

75*3161-8031

DAA – DIVISÃO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS - EXPEDIENTE
PROPAAE – PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS
ESTUDANTIS

75*3161-8062

PROEX – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

75*3161-8153

PPPG – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

75*3161-8027

DCE – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

75*3161-8210

OUVIDORIA

75*3161-8899

CENTRAL TELEFÔNICA DA UEFS

75*3161-8000

75*3161-8069

Anexo B – Calendário Universitário 2021.2
Não dá para deixar de destacar que, uma vez que a vida acadêmica é pautada
em prazos, datas e procedimentos próprios de uma Instituição de Ensino Superior, é
importante acompanhar o Calendário Universitário, o qual auxiliará na organização de
seus estudos e atividades.
Acompanhe o Calendário Universitário em:
www.uefs.br > Graduação > Calendário Universitário
www.prograd.uefs.br > Calendário Universitário

Estamos juntos
Ao adentrar ao mundo universitário você perceberá uma série de mudanças e
o descortinar de novas possibilidades. Na maioria das vezes, o turbilhão de
expectativas geradas por anos de “preparação” para esse nível de educação é
confrontado com uma realidade que pode ser caracterizada como surpreendente.
Essa nova realidade exige um nível de autonomia que, por um lado, tem como
consequência o amadurecimento e crescimento pessoal e profissional, e por outro,
pode gerar o desconforto típico de situações de mudanças.
Apesar da formação profissional ser o principal elemento de interesse de quem
ingressa na Universidade, a vida acadêmica não deve se restringir apenas às rotinas
das disciplinas ou componentes curriculares. O compromisso e a exigência por uma
formação de excelência devem ser mantidos como prioridade, mas as formações
humana e cidadã constituem fatores essenciais de uma Universidade comprometida
em fazer a diferença no contexto social em que está inserida.
Para o alcance de uma formação acadêmica com excelência é imprescindível
a participação efetiva para além das atividades de ensino, e isso implica na inserção
do estudante em núcleos, grupos e projetos de pesquisa e extensão, intercâmbios,
eventos e as diversas ações promovidas institucionalmente. Viva intensamente o seu
período universitário!
Desta forma, “fazer universidade” é também saber conviver com a diversidade
de pensamentos, origens e opções; é assumir o papel de sujeito ativo na construção
da própria formação; é ser responsável e cuidar do patrimônio de uso público, para
que outras pessoas possam também usufruir da oportunidade; enfim, é fazer a
diferença no mundo a partir de posturas, pensamentos e atitudes responsáveis e
consequentes.
Obviamente, este Guia traz apenas um resumo das principais informações
necessárias para que você possa se ambientar com as diversas instâncias da UEFS.
De acordo com seu interesse, é possível se aprofundar em temas específicos. Toda
a equipe da PROGRAD está disponível para dúvidas, esclarecimentos e
encaminhamentos. Que sua trajetória na UEFS seja próspera e lhe fortaleça para a
construção de um futuro com sucesso!

