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Enquanto o Conselho Gestor do Campus dos Malês 
aguarda a reestruturação (consultamos a Procuradoria 
Jurídica por meio do processo 23804.401197/2020-01), 
a Diretoria busca publicizar as ações da gestão para a 
comunidade no período de março a outubro de 2020, 
a fim da dar maior transparência às ações realizadas:
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SETOR DE 
POLÍTICAS ESTUDANTIS

Atendimentos em saúde e psicologia:
Atendimentos psicológicos online pelo serviço de escuta em saúde mental à distância em 
parceria com a COASE/PROPAE, através do qual está sendo possível, além do acolhimento, apoio, 
acompanhamento e escuta psicológica, a orientação e o encaminhamento interno e externo. 
Solicitações para agendamento podem ser feitas através do e-mail satepsi.ba@unilab.edu.br ou pelo 
Whatsapp: 85 9688-6793.

Observatório da Vida Estudantil - Observe/Malês:
Criação e manutenção de página em rede social (https://www.instagram.com/observemales) para 
divulgação de ações de apoio à comunidade estudantil feitas por diversos atores: os próprios 
estudantes, docentes, projetos de extensão, ações da universidade, etc.

Promoção de atividades de engajamento, aproximação, estímulo à criatividade e saúde mental, 
como o Projeto Capta-Quarentena que estimulou a produção fotográfica da rotina dos estudantes 
durante a pandemia.

Pesquisas em fase de desenvolvimento sobre questões inerentes à vida estudantil, como maternidade 
e migração.
Durante a pandemia o serviço de enfermagem está atendendo através do e-mail (saudemales@
unilab.edu.br) às demandas apresentadas pelos/as discentes, com orientações sobre COVID-19, 
imunizações, fluxo de atendimento na Rede SUS e outras que se fizerem necessárias. A equipe 
participou da avaliação da minuta da Resolução que trata do Regime especial e na elaboração das 
necessidades de materiais de EPIs para o Campus dos Malês, no retorno das atividades presenciais.

Os profissionais estão participando de cursos de capacitação on-line, cujos objetivos são desenvolver 
novas habilidades e conhecimentos.

O Serviço Social vem realizando atendimento através do e-mail pae-sfc@unilab.edu.br.
Durante esse período, destacam-se as seguintes ações:

• Avaliação dos Auxílios Emergenciais no período de suspensão das atividades acadêmicas por 
conta do COVID-19;

• Participação das atividades da Comissão de Seleção, Acompanhamento e de Permanência ao 
Estudante (COSAPE) Ceará e Bahia;

• Participação em atividades com o Setor de Relações Institucionais com os/as discentes do 
Programa de Acolhimento e Integração de Estudantes Estrangeiros-(Pró-acolher);

• Apresentação das ações da Seção de Políticas Estudantis para os/as coordenadores/as do 
Curso de Licenciatura em Letras e estudantes do Pulsar/letras.

• Emissão das declarações do Programa de Assistência ao Estudante (PAES);
• Participação no curso de Capacitação para aperfeiçoamento do atendimento às estudantes 

mulheres em situação de violência, promovido pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 
Estudantis (PROPAE);

• Participação no Edital Integrado de Inclusão digital.
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OBRAS E SERVIÇOS
(Seplan e Divisão de Administração)

A iniciar
De grande importância para toda a comunidade, o processo para conclusão do bloco didático I 
está aguardando dotação orçamentária para a finalização da obra, o que vai gerar maior conforto 
para estudantes, professores e técnicos-administrativos. Toda a parte documental do processo está 
atualizada, de modo que a licitação possa ser iniciada tão logo haja repasse de recursos. A gestão 
superior tem empenhado esforços junto a parlamentares e ao Ministério da Educação para viabilizar 
este repasse, inclusive encaminhando plano de trabalho elaborado pela SEPLAN/Direção do Campus 
para a captação de recursos via emenda parlamentar.

Para este ano de 2020, o Campus dos Malês deve iniciar o serviço de impermeabilização da laje 
superior do prédio, o que representará: substituição da manta de impermeabilização, acabando com 
problema de infiltrações e alagamentos; suspensão da cobertura de acrílico, com implantação de vãos 
de ventilação; substituição dos forros de gesso acartonado em todos os ambientes onde a estrutura 
foi prejudicada pelas infiltrações; recuperação das estruturas comprometidas pelo mofo; nova pintura 
em quase todos os espaços. Este processo já foi avaliado pela Procuradoria Jurídica e está passando 
por ajustes finais para execução da licitação, que deve ocorrer ainda em novembro. Como de praxe, 
a comunidade será informada do início dos serviços 
via SECOM. de elaboração do edital de licitação e a 
manutenção predial está na fase de planejamento. 
A obra, com orçamento aproximado de R$520 
mil, será totalmente financiada com recurso de 
custeio da Universidade, a partir de determinação 
da Reitoria, em cumprimento do que foi pactuado 
com o campus em visita do Reitor e da Vice-reitora 
em maio de 2020 e reafirmando em visita técnica 
do Pró-reitor de Planejamento e do Coordenador 
de Infraestrutura da Universidade, em setembro de 
2020.

Está em fase planejamento, com previsão de 
execução no primeiro trimestre de 2021, o processo 
de contratação de empresa para manutenção 
predial. Este contrato permitirá correção de danos 
de infraestrutura em tempo real, com mobilização 
constante de equipe de manutenção. Assim, serão 
sanados os problemas de esquadrias de alumínio, 
revestimentos cerâmicos, pintura e demais ações 
de preservação e conservação do espaço de forma 
planejada e rotineira, promovendo maior conforto e 
qualidade de vida às/aos usuários/as do campus. O 
levantamento de valores deste contrato ainda está 
em fase de construção.
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Iniciadas
Foi iniciada no dia 05 de outubro de 2020 a reforma do sistema 
elétrico e de cabeamento lógico do prédio, o que vai gerar mais 
segurança às/aos usuários/as do campus, aumento da vida útil 
dos aparelhos eletroeletrônicos, possibilidade de substituição de 
aparelho de ar-condicionado, redução dos custos com energia 
elétrica, melhor funcionamento do sistema de internet. A previsão 
de conclusão é de 90 dias a partir da data de início dos serviços.

Concluídas
A reforma de sanitários, banheiros, copa e sistema de recalque 
já foi concluída e está em fase de entrega definitiva. Este serviço 
propiciará mais comodidade e conforto às/aos usuárias/os, pois 
incluiu substituição de componentes sanitários desgastados pelo 
tempo de uso, adequação dos espaços, instalação de trocadores 
de fraldas em todos os sanitários femininos, correção dos sistema 
de bombeamento para os reservatórios, o que evitará a falta 
d’água, bem como o seu desperdício. 

Caixa de circuitos elétricos.
Antes e depois

(ainda em andamento).

Instalação elétrica. Antes e depois

Casa de bombas.
Reforma hidrossanitária.

substituição de componentes sanitários 
desgastados pelo tempo de uso.

http://unilab.edu.br/noticias/2020/10/07/iniciada-reforma-da-rede-eletrica-do-campus-dos-males/
http://unilab.edu.br/noticias/2020/10/07/iniciada-reforma-da-rede-eletrica-do-campus-dos-males/
http://unilab.edu.br/noticias/2020/07/08/concluida-reforma-hidraulica-no-campus-dos-males/


Também já foi concluído o serviço de instalação de cercas 
no perímetro da obra dos blocos didáticos e de barreiras 
de acesso a fim de evitar possíveis invasões de vândalos 
e para proteger o patrimônio público. Este serviço, 
realizado por dispensa de licitação, foi necessário pois 
as fortes chuvas do último inverno tinham danificado 
os tapumes de proteção e cercas, deixando o canteiro 
de obra vulnerável. O serviço custou aproximadamente 
R$ 32 mil e foi financiado com recursos de custeio da 
Universidade. Está em fase de entrega provisória.

A recarga dos extintores existentes já foi concluída e 
entregue com a realização de teste hidrostático nas 
mangueiras de hidrantes e confecção e instalação 
de placas de sinalização, para uma maior segurança 
da comunidade acadêmica. Este serviço custou 
aproximadamente R$1.500,00 e foi financiado com 
recursos de custeio da Universidade.

Cercamento do perímetro das obras. 
Antes e depois.

Limpeza e conservação:  serventes 
de limpeza, jardineiro e auxiliar de 
carga e descarga.

Apoio Administrativo: recepcionista, 
auxiliar administrativo e motorista.

Restaurante Universitário

Construção do muro de contenção 
do canteiro de obra

Reforma do sistema elétrico e de 
cabeamento lógico

Manutenção dos aparelhos de ar condicionado

Controle de pragas e higienização dos reservatórios

Manutenção predial

Aquisição de material de almoxarifado

R$ 366.570,04

R$ 903.397,32

R$ 1.363.046,40

R$ 32.171,99

R$ 135.475,93

R$ 259.522,75

R$ 804.424,29

R$ 1.305.600,00

R$ 32.171,99

R$ 98.586,00

R$ 107.047,29

R$ 98.978,53

R$ 57.446,40

R$ 0,00

R$ 36.889,93

02/04/2020

11/07/2020

No retorno das
atividades presenciais.

01/07/2020 (serviço 
finalizado)

05/10/2020

VALOR 
ESTIMADO ECONOMIA OBJETO INÍCIO DAS 

ATIVIDADES
VALOR 

CONTRATADO

Licitações Realizadas

LICITAÇÕES EM FASE DE PLANEJAMENTO
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Tecnologia da Informação

• Acompanhamento e execução do projeto de reestruturação lógica do campus. Criação e organização 
de pontos lógicos, ligados ao rack central, eliminando assim exposição e o cascateamento que 
hoje existe.

• Suporte remoto a usuários e atendimentos via sistema 3S.

• Capacitação no que tange a rotinas de processos internos de TI, como por exemplo implementação 
de rotinas usando Shell Script, que automatiza rotinas como a criação de sites. Modelos de 
implementação de redes usando IPv6 (capacitação para implantar na UNILAB o novo padrão do 
protocolo IP)

• Alinhamento e distribuição de atividades de TI com a DISIR – Divisão de Infraestrutura, Segurança da 
Informação e Redes do Ceará. Atividades como criação de e-mails, manutenção e gerenciamento 
de bancos de dados, implementação do IPv6 (uma das metas do PDTI vigente), etc.

• Realização e acompanhamento de compras para a toda a universidade, com destaque dos 
seguintes itens para o campus:

• 2 Impressoras Térmicas
• 20 Notebooks (em fase final de licitação)
• Tablets do edital de Inclusão digital

Relações Institucionais

• Participação no processo seletivo EDITAL 02/2020/PROPAE CADASTRO PARA COMPARTILHAMENTO 
DE MORADIA INGRESSO 2020.1;

• Interlocução com o Departamento da Polícia Federal para a Emissão da Carteira de Registro 
Nacional Migratório dos 30 estudantes internacionais ingressantes;

• Interlocução com a Receita Federal do Brasil para emissão do Cadastro de Pessoa Física dos 
estudantes internacionais ingressantes que não possuíam a referida documentação;

• Ajustamento com a Agência do 
Banco do Brasil do município 
de São Francisco do Conde 
para abertura das contas 
bancária dos 30 alunos 
Ingressantes;

• Reuniões com a Pró Reitoria 
de Relações Institucionais 
para discussões de demandas 
internas;
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Reunião entre PROINST, Direção do Campus e Polícia Federal da BA



• Reuniões com a Diretoria do Campus dos Malês para discussões de demandas internas;

• Acompanhamento dos estudantes durante o período de 22 e 25 de setembro ao Departamento da 
polícia Federal para emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório;

• Reunião com a departamento da Polícia Federal para ajustamento das demandas internas/
externas;

• Atendimento e orientação aos estudantes internacionais no que cerne a problemas com a 
renovação de visto;

• Recrutamento de estudantes veteranos que estão com pendências na renovação do visto, para 
encaminhamento à Polícia Federal no mês de novembro, com autorização da direção do campus 
para uso, em caráter excepcional, de transporte institucional, a fim de garantir segurança de 
saúde no deslocamento até Salvador.
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GESTÂO DE PESSOAS

As ações da SEGEPE são voltadas para o público interno (Técnicos e Docentes), como:

• Realização de atendimentos diários via e-mail, hangout e WhatssApp, além de tramitações e 
movimentações de processos pelo SEI e demandas oriundas do Siape e SIASS.

• Planejamento SGP 2020-2021 com todos os servidores da superintendência.

• Participação da comissão organizadora da Semana do Servidor

Dificuldades encontradas pelo setor: indefinição de um direcionamento para as perícias, suspensas 
em virtude da falta de médico.
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BIBLIOTECA

Desde do início da Pandemia, em razão do campus e da Biblioteca estarem fechados ao atendimento 
presencial à Comunidade, a Biblioteca Setorial do Campus dos Malês (BSCM) percebeu que houve 
uma predominância nos serviços baseados em recursos eletrônicos como nunca antes visto. Então, 
neste período, intensificamos foram intensificadas ações de produção de conteúdo nas mídias 
sociais do Sistema de Bibliotecas da UNILAB com a produção de diversos pôsteres no Instagram e no 
Facebook, principalmente.

Outras atividades desenvolvidas no âmbito dos setores internos da Biblioteca foram: 

Desenvolvimento do Acervo: 1) Pesquisa de documentos para alimentar listas de aquisição de material 
bibliográfico; 2) Revisão e atualização de políticas, manuais e normas; 3) Compras e recebimento de 
materiais digitais e físicos e 4) Revisão de planos de ensino para atualização de bibliografias de 
cursos e 5) Confecção de relatórios para atender bibliográficos.
 
Processamento Técnico: 1) Depósito de documentos e metadados em repositório e biblioteca virtual; 
2) Revisão e atualização de políticas, manuais e normas e 3) Restauração e conservação de material 
bibliográfico.
  
Outros: 1) Elaboração de documentos institucionais; 2) Planejamento de ações para promoção e 
divulgação da Biblioteca; 3) Levantamento de outros serviços a serem ofertados na modalidade 
digital à Comunidade Acadêmica; 4) Participação em Comissões, Grupos de Trabalhos e afins visando 
contribuir para os serviços institucionais e 5) Elaboração e atualização de políticas e regimentos de 
cooperação entre redes de Bibliotecas diversas.

Outras opções de serviços, nestes sete meses de atendimento presencial suspensos, a saber foram: 

1) Emissão de nada consta digital;
2) Declaração de Depósito Legal para os discentes de graduação e pós-graduação do Campus; 
3) Depósito de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no Repositório Institucional;
4) Normalização de artigos e monografias;
5) Serviços internos, administrativos e capacitações para nossos servidores;
6)  Confecção de fichas catalográficas para TCCs;
7) Acesso à repositórios e bases de dados online;
8) Atendimento de dúvidas e solicitações pelo e-mail institucional;
9) Serviços de Referência;
10) Oferta de cursos e treinamentos virtuais;
11) Agendamento para atendimento ao docente para apoiar as aulas remotas do Período Letivo 
Excepcional (PLEX);
12) Ampliação dos nossos canais de comunicação (e-mail, telefone fixo e WhatsApp)
13) Agendamento de devolução de obras aos concluintes;
14) Normalização de documentos diversos.
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ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO REALIZADAS 
PELA DIREÇÃO DO CAMPUS DOS MALÊS

• Reunião entre Reitores/as e Dirigentes de 
IES com a Secretaria Estadual de Saúde: 
ocorrida em 16/03/2020, esta reunião foi 
fundamental para a definição das ações 
do Estado da Bahia quanto à suspensão de 
atividades letivas presenciais. Em posição 
unânime, gestores/as defenderam a 
preservação da vida como prioridade, 

• Reunião com o Secretário Estadual de 
Educação, Reitor e Vice-reitora da UNILAB 
(maio de 2020)

• Reunião com Prefeitura de São Francisco do 
Conde, Secretários/as municipais, deputado Cacá Leão, Reitor e Vice-reitora da UNILAB (maio 
de 2020);

• Reuniões entre PROGRAD, SEDUC – SFC e SEC-BA para alinhamento de ações relativas a 
atividades à distância em parcerias com as Secretárias; discussões sobre estágios e sobre 
implantação dos Programas PIBID e Residência Pedagógica;

• Participação na Marcha 2 de Julho pela Ciência;

• Participação no CampiTalks – Encontro promovido pelo Fórum Nacional de Dirigentes de 
Campi Fora de Sede – FORCAMPI;

• Reuniões de Reitorado;

• Reunião com o Pró-Reitor de Planejamento e o Coordenador de Infraestrutura em visita 
técnica ao Campus;

• Participação em mesas institucionais de abertura de diversos eventos promovidos por docentes 
de grupos de pesquisa da UNILAB, bem como de eventos promovidos por outras IES;

GTs e Comissões internas:
• Comissão de avaliação do relatório de gestão 2019-2020;
• Comitê de orçamento;
• Comitê Institucional de Enfrentamento ao COVID-19;
• Comissão de elaboração de minuta do Regimento do Conselho de Curadores da UNILAB;
• GT de Elaboração de Oferta de disciplinas;
• GT de Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional;
• GT de Elaboração das Diretrizes de Internacionalização da UNILAB;
• GT de elaboração do Plano Institucional de Biossegurança (através da SEPLAN e da Divisão de 

Administração).
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Ao longo desses meses, a equipe de Gestão 
do Campus dos Malês tem se empenhado em 
viabilizar processos que permitam qualificação 
das condições de trabalho e estudo; articulações 
políticas internas e externas para a captação 
de recursos financeiros; maior integração entre 
gestão superior e comunidade Malês; maior 
participação em espaços de decisão. 

Neste período, além das dificuldades habituais, 
enfrentamos situações excepcionais como a 
destruição do cercamento da obra; o aumento 
nas invasões à Fazenda Marapé; um vazamento 
de água que provocou danos ao patrimônio 
na Biblioteca e na Sala das Coordenações 
principalmente. Para esses problemas, 

procedemos à contratação de serviço para implantação de nova cerca, como já mencionado; incursões 
à fazenda Marapé e solicitação de apoio à Prefeitura para sensibilização das pessoas que ocupam 
indevidamente o terreno; abertura de processo de sanção e reparo de danos junto à empresa da reforma 
hidrossanitária, responsável pelo alagamento, respectivamente. Isso significa que, apesar dos problemas, 
a equipe fez os encaminhamentos técnicos e administrativos necessários para a correção e mitigação 
de danos.
 
A equipe técnico-administrativa do Campus atuou, durante todo esse período, com a responsabilidade 
social aumentada pelo compromisso de entregar à sociedade o melhor serviço possível, reconhecendo 
que em um cenário de perdas e dor, mais do que nunca a administração pública precisa ser eficiente e 
deve levar esperança à comunidade. 

Muitas ações foram possíveis devido à suspensão de atividades presenciais, que resultaram em 
economia de recursos de custeio e investimento em infraestrutura. Todas as ações realizadas só foram 
possíveis graças ao compromisso e empenho de todos os setores e à presença constante da gestão 
superior no apoio aos processos aqui desenvolvidos, executados e em planejamento. Nos seus 6 anos de 
existência nunca o Campus dos Malês contou com o montante de quase R$600 mil para investimento em 
infraestrutura e manutenção, como ocorreu nos últimos meses. 

Sabemos que ainda há muitos problemas a sanar e o maior deles, ligado à retomada da obra, é o mais 
desafiador, porque independe de ação interna, mas conta com investimentos federais. Estamos lutando 
para captar os recursos necessários, pois só com a conclusão da obra poderemos avançar no nosso 
processo de consolidação. Enquanto isso, vamos construindo juntxs essa Universidade, tijolo por tijolo, 
num desenho lógico, mágico, sólido... 
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Reunião do reitor, vice-reitora, direção do campus, 
direção do IHL e gestores de São Francisco do Conde.


