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Doutorandos do PPGGBM

Comenda Paul Harris 
para reitora da UESC

Reitores da Abruem recebidos no MEC

Saeb instala posto de cadastramento

Iniciadas as atividades letivas do 
curso de pós-graduação do Progra-
ma de Mestrado em Ciências da Saú-
de (PPGCS) da UESC, que tem como 
uma de suas linhas de pesquisa Saú-
de Mental, Álcool e Outras Drogas. 
A outra linha do curso é Indicado-
res do Processo de Saúde-Doença e 
Agravos. A aula inaugural, este mês, 
foi ministrada pelo Dr. João Pereira 
Leite, professor titular da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto 
(USP), para mestrandos e professo-
res do curso. 
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Dr. João Leite, professores e mestrandos do PPGCS

 Com a denominação de “Des-
carte Consciente 2015”, o Depar-
tamento de Administração e Ci-
ências Contábeis está pondo em 
prática uma campanha nas cida-
des de Ilhéus e Itabuna no sentido 
de que as pessoas descartem de 
forma correta, celulares quebra-
dos e baterias fora de uso. Esses 
objetos devem ser depositados 
nos locais de coleta divulgados 
através da fanpage da campa-
nha, tendo como maior ponto de 
recepção a UESC.
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MESTRADO - Cacau-cabruca
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 Estudantes do curso de Co-
municação Social – Rádio e TV 
da UESC realizaram uma série 
de entrevistas com profissionais 
de Comunicação, nas sedes das 
principais emissoras de televisão 
do país, do eixo Rio de Janeiro-
-São Paulo. O objetivo foi levan-
tar subsídios para o documen-
tário Programe-se, trabalho de 
conclusão de curso. O TCC tem 
como temática abordar as ca-
racterísticas, influências e ten-
dências da televisão brasileira no 
cenário atual de mídias conver-
gentes, a partir do ponto de vista 
dos profissionais televisivos.

O Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPGGBM) realizou seminários do Exame de Qua-
lificação de Doutorado em Genética e Biologia Molecular de alunos da sua turma 2014.  Durante o evento foram apresen-
tados 14 projetos. Este é o terceiro ano em que a qualificação dos doutorandos é feita em formato de seminários. Com o 
resultado positivo no exame de qualificação, eles estão aptos a participar de estágio sanduíche no exterior.

A reitora Adélia Pinheiro 
foi agraciada com a Comenda 
Paul Harris concedida pelo 
Rotaract Clube Itabuna Sul 
“em reconhecimento aos re-
levantes serviços prestados à 
comunidade através da Uni-
versidade Estadual de Santa 
Cruz”. A entrega da honraria 
aconteceu quando da   posse 
de novos sócios e da nova di-
retoria da entidade para o Ano 
Rotário 2015-2016.

Reitores das IES filiadas a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem) participaram de audiência com o ministro da Edu-
cação, Renato Janine Ribeiro. No encontro foram expostas questões que afligem as 
universidades estaduais e municipais, entre essas os cortes orçamentários por parte 
do governo federal, que atingem diretamente as instituições citadas, que têm uma 
contribuição expressiva no cenário do ensino superior do país.

Com o objetivo de fomentar a 
regionalização das compras e con-
tratações públicas no estado da 
Bahia, em especial para o atendi-
mento a micro e pequenas empresas 
da região Sul da Bahia, a Secretaria 
Estadual de Administração (Saeb) 
instalou, este mês, um Posto Avan-
çado de Cadastramento de Fornece-
dores (PCF), em Ilhéus. A unidade 
já está em funcionamento na UESC. Página 8
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Exame de defesa da primeira 
turma de mestrandos do PPGE
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Os alunos participantes do PPGE 
são professores da educação bási-
ca, oriundos de escolas públicas

Sustentabilidade dos Sistemas 
Agroflorestais no Sul da Bahia: 
uma análise do Cacaueiro em Ca-
bruca foi tema de dissertação do 
Mestrado em Economia Regional e 
Políticas Públicas da UESC, de auto-
ria de Núbia Aparecida Pinto Coelho, 
que teve como orientadora a profes-
sora Dra. Andréa da Silva Gomes. 
Os objetivos da pesquisa contextua-
lizam as unidades de produção com 
cacau-cabruca no Sul da Bahia nos 
aspectos de sustentabilidade socio-
econômica e ambiental, estabele-
cendo comparações com o sistema 
de cultivo do cacaueiro-seringueira 
considerado como importante custo 
de oportunidades para a cabruca.    

O trabalho também buscou 
compreender as estratégias dos 
produtores para esse cultivo diante 
de um cenário de incerteza. A au-
tora partiu de pesquisa de campo 
em 2013-2014, com entrevistas 
junto aos proprietários de unida-
des de produção, com abordagem 
quanti-qualitativa com o objetivo 
de coletar informações econômi-

cas e sociais. A defesa da dissertação 
aconteceu em junho (2) deste ano. Em 
breve a pesquisa estará disponível no 
CICacau, fonte desta informação.

CICacau – O Centro de Inteli-
gência do Cacau (CICacau) é um pro-
jeto de extensão do Departamento de 
Ciências Econômicas (DCEC) da Uni-
versidade, coordenado pela professo-
ra  Dra. Naisy Silva Soares. O principal 
objetivo do CICacau  é captar, organi-
zar e gerir informações mercadológi-
cas, econômicas, comerciais, técnicas,  
ambientais, sociais e legais de interes-
se dos agentes do sistema agroindus-
trial do cacau, a fim de subsidiar ini-
ciativas públicas e privadas de apoio, 
desenvolvimento sustentável e inves-
timentos na cadeia produtiva do ca-
cau. No site do Centro está disponível 
uma página no facebook,  no twitter e 
um aplicativo. 

Endereços de acesso: http://nb-
cgib.uesc.br/cacau/; https://www.
facebook.com/cicacau; https://
twitter.com/CICacauUesc.  Baixe ht-
tps://play.google.com/store/apps/
details?id=com.jose/cicacau/.

Cacaueiro em cabruca tema
de dissertação de mestrado

Colóquio internacional no 
centenário de Adonias Filho                     

Com a oferta 
de 600 vagas estão 
abertas, até 9 de 
novembro deste 
ano, as inscrições 
para o Colóquio 
Internacional Cen-
tenário de Adonias 
Filho: Literatura, 
Cultura, História e Memória, realiza-
ção da Universidade Estadual de Santa 
Cruz. Quanto ao prazo para inscrição 
de trabalhos, o limite é 30 de setembro, 
para que sejam publicados nos Anais 
do evento. O Colóquio é aberto à comu-

nidade acadêmica da UESC 
e de outras instituições de 
ensino superior – públicas 
e privadas – pesquisado-
res, escritores, membros de 
academias de letras, profes-
sores e estudantes da edu-
cação básica, professores e 
estudantes de graduação e 

comunidade em geral.  O evento será 
realizado em novembro (9, 10 e 11), no 
Centro de Arte e Cultura Paulo Souto e 
em outras instalações da UESC. Con-
tato com a coordenação: coloquioado-
niasfilho@uesc.br

O Programa de Pós-Graduação 
em Formação de Professores 

da Educação Básica (PPGE) da UESC 
está realizando, ao longo deste mês, 
a apresentação pública de defesa de 
dissertação da sua primeira turma 
composta de 15 alunos. As primeiras 
defesas aconteceram nos dias 13 e 14, 
na sala de Multimeios do Departa-
mento de Ciências da Educação, com a 
presença de integrantes da banca exa-
minadora, professores orientadores 
dos estudantes, convidados, além dos 
mestrandos, cujos trabalhos e defesa 
foram o centro das atenções. 

As defesas, no dia 13, foram “Sabe-
res Docentes Mobilizadores da Prática 
Docente Alfabetizadora”, do mestran-
do Itamar Lage Santos, orientando da 
profª Dra. Jeanes Martins Larchert, 
que integrou a banca examinadora 
com os professores doutores Geovani 
de Jesus Silva (UESC) e Maria Cláudia 
S. do Carmo (Ufes); “A Experiência 
Formativa de Professores Alfabetiza-
dores Participantes do Programa Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa/PNAIC”, de Jamile de Andrade 
Barros, orientanda da profª Dra. Ma-
ria Elizabete Souza Couto, integrante 
da banca com os professores doutores 
Alba Lúcia Gonçalves (UESC) e Cláu-
dia Martins Moreira (Uneb); e “Como 
Ensinamos/Aprendemos a Ler? As 
Propostas de Formação para a Prática 
Pedagógica da Leitura”, de Ana Paula 
Souza Báfica, que também teve a pro-

fessora Maria Elizabete Souza Couto 
como orientadora.

No dia seguinte, 14, aconteceram 
as dissertações “Programa Mais Edu-
cação: olhares sobre a implantação e 
as implicações no currículo da escola 
de tempo integral do município de 
Itabuna-BA”, da mestranda Solange 
França Oliveira Viana, orientada pela 
profª Dra. Raimunda Alves Moreira de 
Assis, que integrou a banca examina-
dora com os professores doutores Jo-
sefa Sônia Pereira da Fonseca (UESC) 
e Francisco José Brabo (UFABC); e 
“Educação Integral e o Programa Mais 
Educação na Rede Pública de Ilhéus: 
uma análise de sua implementação e 
prática”, de Veraildes Santos Gomes, 
orientada pela professora Dra. Josefa 
Sônia Pereira da Fonseca, que presidiu 
a banca examinadora com os professo-
res doutores Sandra Maria Pinto Ma-
gina (UESC) e Francisco José Brabo .

Os alunos participantes do PPGE 
são professores da educação básica, 
oriundos de escolas públicas do Sul 
da Bahia, que agora voltam pós-gra-
duados às salas de aula com o título 
de Mestre, consequentemente mais 
qualificados para o exercício do magis-
tério. Segundo o cronograma elabora-
do pela coordenação do Programa, os 
exames de defesa seguintes estavam 
previstos para os dias 18, 20, 25, 27, 
28 e 31 deste mês, com as dissertações 
de dez outros mestrandos integrantes 
dessa primeira turma.
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oUma das bancas examinadoras (em cima) e parte do público.
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"É a parcela de contribuição da 
Universidade com o empresariado" 

Prof. Alessandro Santana.

Doutorandos da turma de 2014 
do PPGGBM estão qualificados

O Programa de Pós-Graduação 
em Genética e Biologia Molecular 
(PPGGBM) da UESC realizou, este 
ano (29 a 31 de julho), os seminários 
do Exame de Qualificação de Douto-
rado em Genética e Biologia Mole-
cular da sua turma de doutorandos 
de 2014, coordenada pelos professo-
res/doutores Carlos Priminho Piro-
vani e Ronan Xavier Corrêa. Duran-
te o evento foi apresentado um total 
de 14 projetos de teses de doutora-
mento, cujos dados preliminares 
foram apresentados e defendidos 
pelos doutorandos diante de banca 
examinadora composta pelos res-
pectivos orientadores e pelos pro-
fessores/doutores Marcelo Menossi 
(Unicamp) e Everaldo G. de Barros 
(PUC-Brasília). 

Este é o terceiro ano em que 
a qualificação é feita neste for-
mato, com a finalidade de contar 
com uma apreciação externa dos 
projetos, num momento em que 
o andamento da pesquisa pode 
ser beneficiado pelas críticas e su-
gestões apresentadas pela banca 
examinadora. O evento foi encer-
rado com uma mesa-redonda com 
a participação do coordenador do 
PPGGBM, professor Dr. Alex-Alan 
Furtado de Almeida e dos professo-
res Everaldo G, de Barros e Marcelo 
Menossi, que consideraram os se-
minários como uma forma exem-
plar para a realização dos exames 
de qualificação dos doutorandos de 
um programa que está sempre bus-
cando a excelência.   

Destaque – Todos os projetos, 
este ano, foram apresentados desta 
forma, estando os doutorandos ap-
tos, perante a Capes, para a realiza-
ção de estágio sanduíche no exterior.  
Os examinadores externos indica-

ram a estudante Milena do Amaral 
Santos para receber o certificado 
de estudante destaque do evento. 
A doutoranda destaque, que tem 

Planejamento estratégico e cursos 
de extensão na agenda da ACI

A Associação Comercial e Em-
presarial de Itabuna (ACI) firmou 
parcerias com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e a Universidade Estadual 
de Santa Cruz. Com o Sebrae o acor-
do visa a construção do Planejamento 
Estratégico da entidade representati-
va da classe empresarial itabunense 
e, com a UESC, o desenvolvimento de 
cursos de extensão. Essas iniciativas 
foram anunciadas pelo novo presi-
dente da entidade, o empresário Ro-
naldo Abude, na primeira reunião da 
diretoria da ACI (biênio 2015-2017), 
no dia 3 deste mês. 

A construção do Planejamento 
Estratégico foi posta como uma das 
prioridades pelo presidente, na sole-
nidade de posse da diretoria recém-
-eleita, para alcançar os objetivos 
da entidade. “A ideia é organizar a 
Associação Comercial para depois 

colocar em prática as ações que pre-
tendemos fazer, como a participação 
nas principais decisões do nosso mu-
nicípio e promover atividades para 
atrair o associado”, disse.

Para auxiliar na elaboração do 
planejamento, o consultor sênior do 
Sebrae, Carlos Eduardo Costa, es-
tará apresentando, ainda este mês, 
à diretoria da Associação, os proce-
dimentos  necessários para que ela 
possa definir suas metas. “Nós ire-
mos trocar informações e eu irei fa-
cilitar para que a própria Associação 
encontre, no planejamento estratégi-
co, a melhor ferramenta de trabalho 
para os próximos dois anos da dire-
toria”, explicou Costa. 

Já a parceria com a UESC visa 
oferecer cursos de extensão aos as-
sociados da ACI a partir de uma 
demanda sinalizada pela própria 
entidade. Segundo o pró-reitor de 

Extensão, prof. Alessandro Fernan-
des Santana, o Departamento de 
Ciências Administrativas e  Contá-
beis (DCAC) da Universidade já está 
trabalhando na elaboração de uma 
pauta de cursos, seja em gestão, ma-
rketing, ou no setor financeiro. 

“A reitora Adélia Pinheiro já se 
manifestou favorável com a execu-
ção dessa parceria e acredito que 
será muito importante. Nós já temos 
um exemplo bastante exitoso com a 
Amurc (Associação dos Municípios 
do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da 
Bahia), em que trabalhamos com o 
setor público municipal através do 
programa Agir (Apoio Gerencial Ins-
titucional às Prefeituras da Região 
Litoral Sul). E, agora, estamos indo 
para o setor privado. É a parcela de 
contribuição da Universidade com 
o empresariado”, destacou o prof. 
Alessandro Santana.

Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna

como orientadora a professora Dra. 
Fabienne Micheli (UESC/Cirad) e 
coorientador o Dr. Patrick Ollitrault 
(Cirad), participou do Exame de 

Qualificação com o projeto “Diversi-
dade e estudos funcionais de genes 
da via de biossínteses de carotenoi-
des  em variedade de Citrus”.

Seminário reuniu doutorandos e orientadores
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Abruem congrega 45 IES estaduais e 
municipais, em 22 estados, com cerca 
de 700 mil alunos matriculados

Reitores das IES estaduais e municipais 
recebidos pelo ministro da Educação

A professora Adé-
lia Pinheiro, rei-
tora da UESC e 

presidente da Associação 
Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) par-
ticipou, com outros diri-
gentes das instituições de 
ensino superior afiliadas, 
de audiência com o minis-
tro da Educação, Renato 
Janine Ribeiro. Na agenda 
da reunião, solicitada pela 
Abruem, foram tratados 
diversos assuntos, dentre 
esses os cortes orçamen-
tários do governo federal, 
que atingem diretamente 
as atividades das universi-
dades estaduais e munici-
pais, com destaque para o 
Programa de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (Pibid), 
considerando a sua impor-
tância na formação e  valo-
rização dos professores do 
ensino superior.

Na audiência, realiza-
da no início deste mês (4), 
a presidente da Abruem e 
demais reitores presentes 

entregaram, ao dirigente do 
MEC, documento no qual 
externam “contrariedade 
diante dos últimos aconte-
cimentos referentes a cor-
tes nos orçamentos para a 
educação, nos impactos em 
políticas nacionais de for-
mação de professores em 
cursos presenciais e a dis-
tância, de qualificação da 
educação básica, de forma-
ção de jovens em bachare-
lado e licenciatura e na pós-
-graduação, entre outros”.

No documento a entida-
de argumenta que as “me-
didas de redução dos repas-
ses no Programa Nacional 
de Assistência Estudantil 
- Pnaest, UAB, Parfor, Pro-
grama de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (Pibid), 
Programa de Apoio à Pós-
-Graduação (Proap) – afe-
tarão todo o sistema nacio-
nal de educação, porém no 
caso do Pró-Equipamentos 
(Edital Capes 11/2014) as 
instituições estaduais e mu-
nicipais serão atingidas di-
reta e exclusivamente”. 

Na sua exposição ao 
ministro, a reitora Adélia 
Pinheiro destacou que “a 
Abruem é uma entidade 
que congrega 45 institui-
ções públicas de ensino 
superior estaduais e muni-
cipais, distribuídas em 22 
estados, com cerca de 700 
mil alunos matriculados, o 
equivalente a 50% das ma-
trículas na rede pública do 
ensino superior brasileiro. 
Abrigam 2.234 cursos de 
graduação, 792 cursos de 
mestrado e 521 de douto-
rado, todos  recomendados 
pela Capes, nos quais conta 
com 111.483 alunos matri-
culados”.

O documento pontifica 
que “as instituições filiadas 
à Abruem mantêm 26 hos-
pitais de ensino universitá-
rios, com mais de 5.000 lei-
tos para o SUS, 13 hospitais 
veterinários, 69 estruturas 
odontológicas, 376 campi 
avançados, 170 mil alunos 
a distância e, aproximada-
mente, 5.000 projetos de 
extensão, além de respon-

der por cerca de 40% de 
toda a produção científica 
do país”. O ministro Rena-
to Janine disse conhecer a 
importância das IES esta-
duais e municipais para a 
educação superior do país e 
descreveu o cenário de crise 
econômica e a necessidade 
de tirar lições do período. 
Também comprometeu-
-se a retomar os trabalhos 
da comissão MEC/Abruem 
através da Sesu. 

A professora Adélia Pi-
nheiro agradeceu ao minis-
tro Renato Janine Ribeiro o 
agendamento da audiência 
e disse da expectativa de 
“aproximação profícua en-
tre o MEC e a Abruem”.  E 
fez entrega de ofício ao mi-
nistro com as solicitações 
da Associação. Da reunião 
participaram o secretário 
da Educação Superior, Je-
sualdo Pereira Farias, o se-
cretário executivo do MEC, 
Luiz Claudio Costa, o depu-
tado federal Alex Canziani e 
quase duas dezenas de diri-
gentes universitários.

Reunião onde foram tratados diversos assuntos que atingem diretamente as atividades das universidades estaduais e municipais
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O projeto aborda tendências 
e perspectivas para o futuro 

da televisão brasileira

Estudantes da UESC gravam
documentário no Rio e em São Paulo

Dilson Reis, Tai-
nan Piantavinha e 
Tcharly Briglia, es-

tudantes do curso de Comuni-
cação Social – Rádio e TV da 
UESC, realizaram entrevistas 
com profissionais de Comuni-
cação nas sedes das principais 
emissoras de televisão do país, 
nas cidades do Rio de Janeiro 
e São Paulo,  para o documen-
tário Programe-se, trabalho 
de conclusão de curso.  As 
gravações foram realizadas na 
Globo, Record e Band, bem 
como em agências e produ-
toras. O TCC, orientado pelas 
professoras Karen Ramos e 
Betânia Vilas Boas, tem como 
objetivo abordar as caracterís-
ticas, influências e tendências 
da televisão brasileira no cená-
rio atual de mídias convergen-
tes, a partir do ponto de vista 
dos profissionais da TV.

No Rio de Janeiro, o gru-
po visitou a agência de publi-
cidade NBS, o Canal Futura, 
o ESPN Brasil, as produtoras 
Conspiração, Modo Operante 
e Matrioska, além de um escri-
tório da Rede Globo. Também 
foram gravadas entrevistas 
com profissionais da Rede Re-
cord e do Canal GNT. Entre os 

vários nomes ouvidos na pri-
meira etapa de gravação, des-
tacam-se os do jornalista Luís 
Nachbin, do 
dramaturgo 
Marcilio Mo-
raes e do dire-
tor executivo 
de entreteni-
mento mul-
tiplataforma 
da Rede Glo-
bo, Guilher-
me Bokel.  

Em São 
Paulo, os es-
tudantes co-
nheceram a 
sede da Rede 
Record e da 
Rede TV! – onde conversaram 
com o jornalista Celso Zuca-
telli e o diretor de Jornalismo 
e Esporte, Franz Vacek – o es-
critório da Fox Brasil e a Bossa 
Nova Films.  Também entre-
vistaram a atriz Vida Alves, no 
Museu da TV. Destaque, entre 
outros, para os encontros com 
a escritora da Rede Globo, 
Thelma Guedes, e com o ân-
cora do Jornal da Band, o jor-
nalista Ricardo Boechat. Para 
o sucesso da missão, a equipe 
contou com o suporte de Vic-

tor Brasileiro e Olívia Pruden-
te, respectivamente, direção 
de fotografia e supervisão téc-

nica e assistente de produção.
Etapas seguintes – A 

partir de agora, Dilson, Tai-
nan e Tcharly vão se dedicar às 
etapas de edição, montagem, 
sonorização e finalização, que 
devem se prolongar por alguns 
meses até a defesa do traba-
lho, prevista para o primeiro 
bimestre de 2016. Com dis-
cussões voltadas para a área 
da TV, tais como os conceitos 
de convergência, transmídia, 
hipertelevisão,  segunda tela, 
on demand e cultura partici-
pativa, Programe-se pretende 
contribuir para as discussões 
na área de comunicação e mira 
como público os estudantes e 
profissionais da televisão, sem 
deixar de lado o telespectador 
comum, que ainda se encanta 
com o hábito de ver TV e se in-
teressa em pensar sobre como 
as tendências contemporâneas 
vão ajudar a construir a televi-
são do futuro.

O âncora da Band, Ricardo Boechat, foi um dos entrevistados

A equipe na redação da Rede Record

Estudantes com Celso Zucatelli da Rede TV
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Formação Continuada para professores 
da educação básica no campo

O curso oferece duas linhas de pesquisa: Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas; e Indicadores 
do Processo Saúde-Doença e Agravos

A UESC está oferecendo, em nível 
de extensão, o curso “Formação Con-
tinuada dos Professores da Educação 
Básica no Campo”. Com início previsto 
para este mês (27), o alvo são educa-
dores de escolas campesinas situadas, 
principalmente, nas regiões Sul e Sudo-
este da Bahia. Com uma programação 
focada em palestras, mesas-redondas e 
oficinas, as atividades deverão se esten-
der até outubro deste ano.   

A iniciativa parte do princípio de 
que apesar de ser tratada na legislação 
como um direito adquirido, a Educação 
do Campo ainda não está garantida na 
prática para os camponeses, principal-
mente no que se refere à compreensão 
do que ela representa e diferencia da 
Educação Rural por parte dos gestores 
e dos professores. Isso ocasiona, mui-
tas vezes, a reprodução do paradigma 
educacional urbano e a falta de políticas 
educacionais nos municípios que levem 
em conta a diversidade de saberes dos 

sujeitos do campo, como a formação 
continuada de professores, organização 
da estrutura física das escolas e material 
didático-pedagógico voltado para as es-
pecificidades do campo, entre outros.

No intuito de colaborar com a for-
mação continuada dos professores da 
educação básica no campo, é que a 
UESC, através da Pró-Reitoria de Ex-
tensão (Proex) e do Departamento de 
Ciências da Educação (DCiE), realizará 
essa ação de extensão para educadores 
de escolas do campo nas regiões de sua 
área de influência. O projeto tem a parti-
cipação do Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Ciências da Educação (Cepech/
UESC), do Programa de Educação em 
Direitos Humanos (PEDH/UESB) e do 
Núcleo de Assessoria Jurídica Alterna-
tiva (Naja). As professoras Dra. Arlete 
Ramos dos Santos e a Mestranda Corné-
lia Guimarães dos Santos coordenam as 
ações do curso, que serão aplicadas por 
professores da UESC, UESB e Incra. 

Com a denominação de “Descar-
te Consciente 2015” o Departamento 
de Administração e Ciências Contá-
beis (DCAC) da UESC está desenvol-
vendo uma campanha nas cidades de 
Ilhéus e Itabuna no sentido de que as 
pessoas descartem, de forma correta,  
celulares quebrados e baterias fora de 
uso, estabelecendo locais de coleta. 
Nesta campanha o DCAC conta com 
a parceria da Cia Júnior Consulto-
ria, Faculdade Madre Thais, Colégio 
e Curso Preparatório para o Enem 
Fênix e Colégio Status. Esses objetos 
devem ser depositados nos pontos de 
coleta divulgados através da Fanpage, 
tendo como maior ponto de recepção 
a UESC. 

Depois de coletados, esses ma-
teriais serão enviados para a reci-
clagem, onde terão separados os 
componentes recicláveis (plástico 
e metal) e os outros componentes 
(chumbo, mercúrio e assemelha-
dos) que podem ser enviados a 
países como Estados Unidos e Ale-
manha, que detêm tecnologia ade-

Descarte consciente 2015
quada para reciclagem desses elemen-
tos químicos. A campanha se estende 
até o dia 31 deste mês.

No Brasil são produzidos cerca 
de 12 milhões de celulares e 400 mi-
lhões de baterias de celulares por ano. 
Esse aparelho tão útil se transforma 
num vilão poluidor e destruidor do 
meio ambiente quando não recicla-
do de forma correta, pois em contato 
com o solo, rio e lençol freático pode 
contaminar a natureza e causar sérios 
danos à vida humana e animal. Mais 
detalhes sobre a campanha através da 
fanpage: https://www.facebook.com/
campanhadescarteconsciente?ref=hl.

Com aula inaugural minis-
trada pelo Dr. João Pereira Lei-
te, professor titular da Faculda-
de de Medicina de Ribeiro Preto 
da USP, foram iniciadas, no iní-
cio deste mês (4), as atividades 
letivas do curso de pós-gradua-
ção do Programa de Mestrado 
em Ciências da Saúde da UESC. 
Com esse curso, o PPGCS bus-
ca promover a formação para o 
ensino superior de qualidade e 
o desenvolvimento da pesquisa 
direcionada para questões bá-
sicas e aplicadas em saúde que 
contribuam para a inovação e 
o aperfeiçoamento acadêmico, 
científico e tecnológico no esta-
do da Bahia. É, também, parte 

Aula inaugural marca o início do 
mestrado em Ciências da Saúde

integrante do Plano de 
Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI) da Uni-
versidade, no tocante à 
consolidação e expan-
são dos programas de 
pós-graduação stricto 
sensu nas áreas de Ci-
ências da Vida, Huma-
nas e Sociais Aplicadas. 

Com a oferta de 11 
vagas, o curso oferece 
duas linhas de pes-
quisa: Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas; e In-
dicadores do Processo Saúde-
-Doença e Agravos. Favorece 
também a integração meto-
dológica de uma linha de pes-

quisa para a outra, com abor-
dagens que envolvem desde a 
compreensão dos processos 
biológicos básicos até os as-
pectos clínicos, epidemioló-

gicos e sociais inerentes ao 
processo saúde-doença.  Co-
ordenado pelo professor Dr. 
Alexandre Justo de Oliveira 
Lima, o mestrado conta com 
uma equipe formada por uma 
dezena de professores douto-
res que atuarão como orienta-
dores dos mestrandos. 

Além de alunos e professo-
res do curso, a aula inaugural 
foi prestigiada pela pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
profª Élida Paulina Ferreira, o 
coordenador do PPGCS, prof. 
Alexandre de Oliveira Lima, a 
diretora do Departamento de 
Ciências da Saúde, profª Ro-
zemere  Cardoso de Sousa e 
integrantes outros do DCiS.Professores e mestrandos em Ciências da Saúde

Mesa de instalação e condução do evento
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Encontro com os aposentados

Aposentadoria não deve 
ser transformada em 

sinônimo de inatividade.

Literatura e homoerotismo é 
destaque em livro na Editus

Iniciativa da Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças 
(PROAD), através da Co-

ordenação de Recursos Humanos 
(CDRH), aconteceu na UESC o En-
contro dos Aposentados, oportuni-
dade em que servidores que se en-
contram inativos se reencontraram 
no Campus Universitário para um 
dia inteiro de confraternização, ati-
vidades motivacionais e interativas, 
relatos de experiência e homenagem 
inseridas numa programação que en-
volveu também aqueles que se encon-
tram prestes a aposentar-se.

Num clima festivo e descontra-
ído eles foram saudados pela reitora 
Adélia Pinheiro, que ressaltou que no 
centro daquele encontro estava a  ins-
tituição UESC, “que une a todos nós 
e, certamente, participa dos desejos e 
das aspirações profissionais de todos 
nós às quais juntamos as aspirações e 
disponibilidade de servir a sociedade. 
Isso é que nos marca como servidores 
públicos que somos, ativos ou inati-
vos. Cumprimento, então, de forma 
muito especial cada um de vocês, os já 
aposentados e aqueles que estão pré-
-aposentáveis”. À saudação da reitora, 
seguiu-se fala do professor Miguel Ver-

As expressões homoafetivas sem-
pre existiram na sociedade, mesmo 
que timidamente. A constatação está 
no livro Literatura, Homoerotismo 
e Expressões Homoculturais, orga-
nizado pelos professores André Luis 
Mitidieri (UESC) e Flávio Pereira Ca-
margo (UFG). Reunindo resultados 
de pesquisa de diversas universidades 
brasileiras, o trabalho propõe uma 
discussão a respeito do preconceito 
ainda existente na sociedade, toman-
do como base o espaço homoerótico 
apresentado na literatura, na música 
e em estudos teóricos. A intenção é 
apresentar essas manifestações sob 
outra perspectiva.

No livro produzido pela Editus – 
Editora da UESC – os autores ainda 
abordam as antigas bases de gênero 
e os novos modos de interpretação 
de sujeitos culturais, mostrando o 
distanciamento que algumas pesso-
as ainda têm diante do tema. Neste 
sentido, os escritores buscam des-
construir estereótipos de gênero por 
meio da literatura, mostrando ao lei-
tor que as expressões homoculturais 
vão muito além de um padrão pré-
-estabelecido pela sociedade e suas 
respectivas culturas.

De acordo com o trabalho, a li-
teratura e a música já apresentavam 
essas questões, porém de maneira 
discreta e velada. Com o passar do 
tempo e as transformações sociais, 
as relações entre pessoas do mesmo 
sexo vêm conquistando o seu espaço, 
mesmo encontrando dificuldade para 
se expressar diante da sociedade. 

Os pesquisadores ainda notam 
dificuldade em falar sobre o tema. 
Eles acreditam que há ainda muitos 
obstáculos e que isso se dá pelo fato 
da cultura homoafetiva ser historica-

mente carregada de preconceitos. Por 
isso, buscam apresentar seus atores so-
ciais sem estereótipos e com o respeito 
que merecem, atribuindo um novo olhar 
ao tema. 

Para os interessados na temática, 
o livro já está disponível na Livraria da 
Editus, no Centro de Artes e Cultura 
Paulo Souto, na UESC. O título está dis-
ponível também na Livraria Papirus, em 
Ilhéus, e na Livraria Nobel, em Itabuna. 
Na internet o leitor poderá encontrar as 
publicações nos sites www.livrariacultu-
ra.com.br e www.bookpartners.com.br. 
Pedidos podem ser feitos também pelo 
e-mail vendas.editus@uesc.br ou pelo 
telefone 73 3680-5240. Todo o catálogo 
de produções da Editus pode ser conferi-
do no site www.uesc.br/editora.

gara sobre movimento e interação e 
como o enlace entre essas ações são im-
portantes no bem-estar mental e físico 
do ser humano, principalmente daque-
les que, por força da aposentadoria se 
afasta das atividades profissionais.

A professora Eurisa Maria de 
Santana trouxe relatos de experiên-
cia, destacando que sonhos e talentos 
não se aposentam. Citou exemplos 
de pessoas que ao se aposentar des-
cobrem novas vertentes para colocar 
o talento a serviço da materialização 
de sonhos acalentados por uma vida 
inteira.  Mesmo porque aposentadoria 
não deve ser transformada em sinôni-
mo de inatividade. Alguns servidores 
falaram do novo jeito de encarar a rea-
lidade após deixar o serviço ativo, mas 
também recordaram episódios grati-
ficantes do dia a dia na UESC. Após 
almoço no restaurante do Campus, os 
servidores aposentados foram home-
nageados pela reitora Adélia Pinheiro.

Cinquenta e cinco funcionários 
aposentados e em vias de desligar-se 
do serviço ativo, participaram do en-
contro, que teve o objetivo de valori-
zar aqueles que contribuíram com sua 
energia física e mental para a cons-
trução e consolidação da instituição.  

O evento, coordenado pela equipe do 
CDRH, teve o apoio do pró-reitor El-
son Cedro Mira que se confraternizou 
com os servidores. O consenso entre 
os presentes foi de que momentos 

como esse é da maior importância 
para o reconhecimento e a reaproxi-
mação de funcionários de hoje com 
aqueles que durante anos colocaram o 
melhor de si a serviço da UESC.

Confraternização foi o ponto alto do encontro

A Reitora, o vice-reitor e o pró-reitor de Administração recepcionaram os servidores.

Parte do público no auditório do DCET
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Saeb implanta posto para registro de fornecedores do sul da Bahia

Comenda Paul Harris para a reitora Adélia Pinheiro

O posto evitará a necessidade de se 
deslocar até a capital, ou enviar a docu-
mentação através dos correios

A professora Adélia Pinhei-
ro, reitora da UESC, a convite 
do Rotaract Club Itabuna Sul, 
participou, em julho (25), da 
reunião festiva de posse de no-
vos sócios e da nova diretoria 
da entidade para o Ano Rotá-
rio 2015/2016, tendo à frente 
o presidente Washington Alves 
Pereira. Durante o evento foi 
concedida e entregue à dirigen-
te da Universidade a Comenda 
Paul  Harris, fundador do pri-
meiro Rotary Clube, “em reco-
nhecimento aos relevantes ser-
viços prestados à comunidade 
através dessa conceituada Insti-
tuição de Ensino Superior”, tex-
tualizou a Comunidade Rotária 
itabunense. Ao agradecer a co-
menda, a reitora Adélia Pinhei-
ro disse que recebia a honraria 
em  nome da UESC e a esta tri-
butava a homenagem”. 

Com o objetivo de fomentar a 
regionalização das compras e con-
tratações públicas no estado da 
Bahia, especialmente com a partici-
pação de micro e pequenas empre-
sas, a Secretaria de Administração 
(Saeb) inaugurou este mês (13) o 
Posto Avançado de Cadastramento 
de Fornecedores (PCF), com sede 
em Ilhéus, sul da Bahia. Este é o ter-
ceiro posto de atendimento voltado 
especialmente para o fornecedor 
estadual – pessoa física ou jurídica 
– que está funcionando em salas na 
Gerência Administrativa (Gerad) da 
Pró-Reitoria Administrativa e Fi-
nanceira (Proad) da Universidade 
Estadual de Santa Cruz.

A instalação de postos de atendi-
mento é parte das ações da Saeb para 
otimizar o atendimento e os trâmites 
de cadastramento de fornecedores, 
principalmente, as micro e pequenas 
empresas (MEPs) nos 417 municípios 
da Bahia. Além de Ilhéus, a Secretaria 
mantém postos avançados nas univer-
sidades estaduais de Feira de Santana 
(Uefs), e do Sudoeste Baiano (Uesb), 
em Vitória da Conquista, além de 12 
unidades de atendimento do Serviço 
de Atendimento ao Fornecedor (SAF), 
distribuídas pela capital e interior. 

“A ação, em parceria com a Saeb, 
é imprescindível para oportunizar a 
participação do fornecedor da região e 
de todo entorno da UESC, sem a ne-
cessidade de se deslocar até a capital, 
ou enviar a documentação através dos 
correios. Com isso o estado da Bahia 
melhora a qualidade do atendimento 
e agiliza o processo, não só aqueles re-
lacionados à Universidade, mas para 
todos os setores do estado”, disse a 
reitora da UESC, Adélia Pinheiro. A 
solenidade contou com a presença do 
diretor de Suporte e Logística da Saeb, 
Marcos Lopes, do vice-reitor Evandro 
Senna Freire, do pró-reitor de Admi-
nistração e Finanças,  Elson Cedro 
Mira, do gerente de Administração 

A administração da UESC com o diretor de Suporte e Logística da Saeb e fun-
cionárias na abertura do posto

Junto com o presidente Wa-
shington Alves Pereira foram 
empossados os demais membros 
da nova Diretoria do Rotaract: 
Matheus  Cerqueira – vice-pre-
sidente, Pedro Vinicius Oliveira 
– secretário, Grégore Adônis –te-
soureiro, e os diretores Ewerton 
Ferreira – Protocolo, Glauber 
Santos – Serviços Internos, Ma-
theus Reis –  Serviços Internacio-
nais, Mariana Costa –  Desenvol-
vimento Profissional, Enderson 
Bruno – Serviços à Comunidade, 
João Victor Pires – Integração da 
Família Rotária, Gabriel Santos –  
Imagem Pública, Joaquim Lima 
– Meio Ambiente e 2° Protocolo 
e Weskley Ramos – Juventude. O 
Rotaract Itabuna Sul é patrocina-
do pelo Rotary Itabuna Sul, hoje 
presidido por Hiromi Isozaki.

O Rotaract Club é um progra-
ma para jovens entre 18 e 30 anos, 

com uma das maiores atuações 
frente à comunidade no mun-
do. Foi criado pelo Rotary In-
ternational, em 1968, em North 
Charlotte, Carolina do Norte, 
EUA. Seu nome surgiu da ex-
pressão Rotary in Action 
(Rotary em Ação) e o seu lema 
“Companheirismo através do 
Serviço”.

Paulo Craveiro e dos servidores que 
vão atuar no PCF.

“Os postos avançados têm como 
objetivo descentralizar a ação do órgão 
central de registro cadastral de forne-

cedores da administração estadual 
para outros órgãos e entidades inte-
ressados da esfera estadual. Logo, os 
postos devem concentrar a demanda 
local de cadastramento, minimizando 
o fluxo do núcleo central. Outra con-
sequência é a celeridade no processo 
de cadastramento de fornecedores na 
Bahia, fato que também incentiva a 
legalização de empresas”, explicou  o 
diretor Marcos Lopes.

O Cadastro Unificado de Forne-
cedores consiste em um banco de 
dados de informações de pessoas 
físicas e jurídicas interessadas em 
participar de licitações e de contra-
tos realizados por órgãos e entida-
des da administração pública. Estas 
informações ficam disponíveis no 
Sistema Integrado de Material, Pa-

trimônio e Serviços (Simpas) para 
apoiar as unidades gestoras na aqui-
sição de bens ou serviços. 

Além do atendimento presencial, 
são disponibilizadas orientações pelo 
site do Comprasnet.ba (www.com-
prasnet.ba.gov.br), com informações 
sobre licitações, tabela de registro de 
preços, compras eletrônicas, forne-
cedores, credenciamento e serviços 
terceirizados, além de cartilhas sobre  
contas públicas sustentáveis e Lei An-
ticalote. No site, totalmente reformu-
lado no primeiro semestre deste ano, 
a área de usuários cadastrados agora 
utiliza senha única de acesso, tanto 
para pessoas físicas como jurídicas, 
com acompanhamento de compras 
ativas, envio de sugestões, dúvidas e 
solicitação de serviços.

Ao lado do presidente Washington Alves Pe-
reira, a profa  Adélia Pinheiro com a comenda

Novos sócios e dirigentes do Rotaract


