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1. INTRODUÇÃO 
 
 O relatório ora encaminhado à apreciação dos Conselhos Superiores da Universidade Federal 
da Bahia, e, em seguida, aos órgãos de controle externo, cumpre a determinação legal de 
apresentar-se, ao final de cada exercício, a prestação de contas do ordenador de despesas e dos 
responsáveis pela execução dos atos institucionais. Desse modo, este documento foi elaborado 
observando as indicações contidas na Decisão Normativa nº 71, de 07 de dezembro de 2005, do 
Tribunal de Contas da União e a Portaria nº 3, de 05 de janeiro de 2006, que aprovou a Norma de 
Execução da Secretaria Executiva da Controladoria Geral da União. 

 No entanto, considerando a natureza múltipla e complexa da Universidade — entidade que 
se distingue dos demais entes autárquicos por ser uma instituição que tem como finalidade a 
produção de conhecimento, o ensino nos níveis de graduação e pós-graduação e a atividade de 
extensão — e as características da sua comunidade, integrada pelos segmentos docente, discente e 
técnico-administrativo, procurou-se, neste Relatório, registrar, de forma quantitativa e qualitativa, 
o esforço que vem sendo realizado para implementar, no decorrer desta Gestão, o projeto proposto 
para a Universidade Federal da Bahia. 

 Nesse sentido, cabe de imediato ressaltar, como principais destaques do ano de 2005, a 
aprovação pelo Congresso Nacional da criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
desmembrada da UFBA, através da Lei nº11.151 de 29 de julho de 2005, da qual a Universidade 
Federal da Bahia será tutora até 30 de junho de 2006, conforme dispõe o Decreto presidencial 
nº5.642 de 27 de dezembro de 2005. Registre-se ainda a expansão da UFBA, através de dois novos 
campi: Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, e Reitor Edgard Santos, em Barreiras, cuja 
implantação assegura o alcance de objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional, 
quais sejam, a ampliação da oferta de vagas e a interiorização da UFBA. 

 Ainda nessa direção, dentre os fatos que marcaram o cotidiano institucional, cumpre 
registrar a liberação de emendas parlamentares individuais e da bancada baiana que propiciaram à 
UFBA fazer investimentos em ampliação da área construída e aquisição significativa de 
equipamentos que certamente terão impacto positivo sobre o ensino de graduação, visto que as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário, para aplicação desses recursos, privilegiaram o 
investimento na graduação.  

 Assim, no que diz respeito ao ensino de graduação, manteve-se, no ano de 2005, o 
crescimento de vagas de ingresso através do vestibular, além da oferta de novos cursos; registro 
particular deve ser feito à implantação do Programa de Ações Afirmativas, com a realização bem 
sucedida do vestibular com a adoção do sistema de cotas, esclarecendo-se que esse Programa é 
mais amplo, compreendendo um conjunto de ações que visam contribuir para a inclusão social. 

 Se no ano de 2004, a pós-graduação foi marcada pelos bons resultados obtidos na avaliação 
trienal da CAPES, o ano de 2005 trouxe para a UFBA a aprovação de 06 novos cursos de doutorado e 
07 de mestrado possibilitando a expansão do sistema, tanto no que se refere ao número de cursos 
credenciados quanto ao de alunos matriculados.  

 Em relação à atividade de pesquisa, o ano de 2005 também trouxe resultados importantes 
para a Universidade, aumentando em cerca de 10%, em relação ao ano anterior, o número de 
projetos financiados pelas agências de fomento, o número de grupos de pesquisas cadastrados na 
base de dados do CNPq assim como o número de pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq.  

 A atividade de extensão cresceu, conforme os dados recolhidos no censo da extensão, e 
esses números traduzem o esforço da Universidade em desenvolver uma gama ampla de atividades 
em atendimento às múltiplas demandas da comunidade. 

 Os resultados importantes obtidos pelas atividades finalísticas, indicados neste Relatório, 
certamente encontraram apoio no aparato administrativo da Universidade responsável pelo suporte 
ao desenvolvimento dessas atividades. Assim, é oportuno chamar a atenção para os esforços 
realizados para ajustar ou racionalizar os procedimentos administrativos os quais começam a 
repercutir positivamente na área acadêmica e no conjunto da gestão, assegurando a observância 
das normas e o alcance de princípios como a economicidade, a eficiência e a eficácia, como pode 
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ser analisado a partir dos dados e informações que integram este relatório, chamando-se a atenção 
para a rigorosa gestão orçamentária que permitiu o pagamento quase integral, no próprio exercício, 
dos compromissos assumidos no exercício. 

 Em que pese os avanços observados no desenvolvimento das atividades finalísticas, muitos 
projetos e planos certamente deixaram de ser implantados por limitações orçamentárias, carências 
no quadro de servidores técnico-administrativos e mesmo docente, dentre outros fatores. Se o 
orçamento de custeio fixado para o exercício de 2005 cresceu cerca de 27,0%, em relação ao 
orçamento do ano anterior, os insumos necessários à manutenção da Universidade aumentaram 
nessa mesma proporção, quase anulando tal incremento.  

 De igual modo, os concursos realizados no exercício não foram suficientes para preencher os 
vazios de pessoal, particularmente aqueles referentes aos cargos técnicos mais especializados 
situação agravada pelos baixos vencimentos que têm levado servidores recém ingressos na 
Instituição a se exonerarem para assumir cargos em outras esferas da função pública. 

 É necessário, então, deixar aqui registrada, neste momento de prestação de contas, a 
extrema preocupação da Administração com as carências do orçamento que impactam 
negativamente na conservação e segurança dos prédios que integram os campi universitários, além 
de restringir as possibilidades de melhoria das condições de funcionamento das atividades 
universitárias, em particular, o ensino de graduação e a assistência estudantil. 

 Ressalta-se, no entanto, que as limitações orçamentárias e de pessoal e demais dificuldades 
vivenciadas ao longo do exercício, como a greve dos servidores técnico-administrativos, que se 
estendeu por três meses, embora tenham sido fatores restritivos não comprometeram a realização 
dos projetos e ações previstos para execução neste exercício, conforme poderá ser constatado na 
leitura e análise do presente documento. Conclui-se assim que a Universidade Federal da Bahia 
fortaleceu-se institucionalmente e vem cumprindo sua missão de contribuir para a construção de 
uma sociedade mais democrática e inclusiva.  
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2. GESTÃO ACADÊMICA 

2.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 Cabe à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), com o apoio dos órgãos/setores que 
integram sua estrutura - Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA), Superintendência 
Acadêmica (SUPAC), Secretaria Geral dos Cursos (SGC) e Coordenação das Instalações Especiais de 
Ensino PAFI, PAFII e PAC - em articulação com outros Órgãos da Administração Central e as Unidades 
de Ensino a missão de coordenar a formulação, a implementação, o acompanhamento e a avaliação 
de políticas para o Ensino de Graduação.Tem como base o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria para o 
período de 2002-2006 e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA 2004–2008. 
  
METAS DEFINIDAS PARA O ANO 2005 
 

As atuais políticas para o Ensino de Graduação foram expressas em dez projetos. Cada 
projeto foi estabelecido na perspectiva de alcance das metas a seguir apresentadas, incorporadas 
ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), disponível na home-page 
http://www.proplad.ufba.br/docs/PDI2004-20081.PDF. 
 
ACÕES DA GRADUAÇÃO EM 2005 

Criação de Cursos /Expansão de Vagas 

No âmbito do Ensino de Graduação, a UFBA ofereceu, em 2005, 60 cursos regulares, com 
19.945 alunos ativos no primeiro semestre e 19.575 no segundo semestre. Em relação a 2004, esses 
números cresceram, com a implementação de novos cursos – Engenharia de Pesca, Engenharia 
Florestal e Zootecnia -, com a oferta de uma nova habilitação no curso de Engenharia de Minas e, 
ainda, com a implementação de 110 novas vagas em cursos já existentes. A criação do Campus 
Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista (BA), autorizado pelo Ministéro da Educação - MEC e 
aprovado pela UFBA, em 2005, possibilitou a abertura de 120 novas vagas em cursos de graduação 
de Farmácia, Nutrição e Enfermagem, para ingresso em 2006. Considerando-se o histórico da 
ampliação de vagas nas últimas décadas e as restrições orçamentárias das IFES em período recente, 
esse é um quantitativo importante, que possibilitou, já em 2005, o alcance das metas estabelecidas 
para 2006. Tais resultados refletem o empenho da Pró-Reitoria de Graduação e de algumas unidades 
de ensino que, mesmo em condições pouco favoráveis – número de professores e recursos de custeio 
limitados – conseguiram viabilizar a ampliação do ingresso nos cursos regulares da graduação. 
 

Além do ingresso pelo Concurso Vestibular, a UFBA investiu em duas outras possibilidades de 
acesso à graduação. A primeira, por meio da oferta de cursos de formação em serviço para 
Professores da Educação Básica, financiados por prefeituras municipais ou pelo Governo do Estado. 
A segunda, por meio da oferta de vagas identificadas como ociosas nos diversos cursos (em razão de 
abandono, transferência, jubilamento etc), sendo essas vagas preenchidas através de Processo 
Seletivo especial (para transferência interna ou externa, portadores de diploma de graduação e 
readmissão de ex-estudantes da UFBA). É necessário ressaltar que, no caso das vagas residuais, não 
há expansão, mas redução da ociosidade identificada nos cursos, a cada ano. Contudo, esse 
processo vem contribuindo para uma considerável ampliação do acesso. 
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Ampliação do Acesso aos Cursos de Graduação da UFBA 

Vagas oferecidas 
Ingresso por Processos Seletivos Especiais 

 
 

Ano 
 

Vagas oferecidas  
Ingresso pelo Concurso 

Vestibular 

 
Vagas Residuais 
(Resolução CEG 

nº 01/2003) 

Cursos de Formação para 
Professores da Educação 

Básica 

2003 3.846 1.024 200 
2004 3.916 1.167 100 
2005 4.026 - 450 
2006* 4.026 ** ** 

Acréscimo de Vagas 
Período 2003/2006 

180 2.191 750 

Fonte:  PROGRAD 
 

* Foram aprovadas ainda em 2005, 120 vagas para ingresso em 2006, no novo Campus de Vitória da Conquista.   
Estão previstas também 250 vagas para o novo Campus de Barreiras. 

** Ainda não formam definidos os números para 2006 
 

Além dos novos cursos regulares, antes referidos, foram implementados, também em 2005, 
sete cursos especiais para a formação de professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da 
rede pública estadual (Ciências Biológicas, História, Geografia, Matemática, Letras Vernáculas - Inglês, 
Língua Estrangeira, Química). Esses sete cursos, juntamente com os dois cursos de Pedagogia iniciados 
em 2003 e 2004 tiveram, no primeiro semestre, 328 e, no segundo semestre, 612 alunos ativos. 
 

Com a aprovação das 120 vagas para o campus da UFBA em Vitória da Conquista, o 
acréscimo de vagas na graduação, para acesso pelo Concurso Vestibular, é de 300, um número 
jamais alcançado, nas últimas décadas, em tão pouco tempo. Esse número cresce para 550, se 
consideradas as projeções para 2006, com a já aprovada criação do Campus Edgard Santos, em 
Barreiras, que deve acrescentar, além das já referidas, mais 250 vagas de ingresso em seis 
diferentes cursos de graduação (Geologia, Engenharia Sanitária Ambiental, Licenciatura em 
Química, Ciências Biológicas com ênfase em Gestão Ambiental, Geografia, Administração). 
 

Quanto ao ingresso para a ocupação de vagas residuais, em 2005 não foi possível oferecer 
tal modalidade, em razão dos ajustes que se fizeram necessários para resolver uma grande 
defasagem do calendário acadêmico em relação ao ano civil, provocada pelas prolongadas greves 
(de professores, de funcionários e de estudantes) ocorridas em 2004. Contudo, as vagas ociosas 
identificadas em 2005 serão oferecidas cumulativamente com as do ano seguinte, em 2006, 
contribuindo para a redução da ociosidade identificada nos semestres mais avançados dos cursos de 
graduação.  
 

No que se refere ao ingresso para cursos especiais de formação de professores, destaca-se o 
quantitativo de 750 vagas, embora nem todas estejam sendo ocupadas - por abandono após 
matrícula ou por não-preenchimento de todas as vagas oferecidas no Processo Seletivo. Essa tem 
sido uma experiência de grande relevância, não só pela expansão do acesso aos cursos de 
graduação, mas, sobretudo, pela possibilidade de interferência positiva da UFBA na qualidade do 
ensino público no Estado, uma condição que deve contribuir para favorecer o acesso de jovens de 
camadas populares à Universidade. Além disso, o fato de quatro dos sete cursos do Programa de 
Formação de Professores serem oferecidos em turno noturno tem contribuído para estimular 
algumas unidades a elaborarem propostas de oferta de cursos regulares noturnos. Tais propostas 
estão em discussão nas respectivas unidades (Geografia, Letras, Matemática e Engenharia Química, 
por exemplo) e em estágios diferentes de integralização. Tão logo comecem a serem 
implementadas, devem significar um avanço da UFBA no âmbito do Programa de Ações Afirmativas. 
A carência de professores e de servidores técnico-administrativos do quadro permanente e a 
limitação de recursos de custeio vêm dificultando o alcance de resultados mais amplos. 
 

É importante registrar que não foi possível atingir as metas referentes à oferta de cursos 
seqüenciais, de cursos à distância para o ensino de graduação e de cursos de formação pedagógica 
para não licenciados, observando que já existe um projeto de curso à distância de Licenciatura em 
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Matemática. Contudo, não se encontram ainda asseguradas às condições básicas necessárias para a 
sua implementação. Os demais dependem de proposições das unidades de ensino, ainda não 
encaminhadas sob a forma de projetos.  
 

Buscando superar o desafio da ampliação do acesso aos cursos de graduação, a UFBA já 
encaminhou projeto ao MEC/SESu, solicitando o aumento do número de docentes e de servidores e 
melhorias na infra-estrutura física e material,  condições que permitirão uma elevação substancial 
do número de vagas.  Um segundo projeto, que, entre outras propostas, inclui a expansão de vagas 
pela criação de cursos noturnos, também já foi encaminhado. Aguardam-se respostas que venham 
favorecer a implementação das iniciativas propostas. 
 
Implementação do ENADE 

Em 14 de abril de 2004 foi aprovada a Lei nº 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), formado por três componentes principais: avaliação das 
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O novo Sistema prevê que todos os 
aspectos que giram em torno desses eixos serão considerados na avaliação: o ensino, a pesquisa, a 
extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 
docente, as instalações e vários outros.  
 

Assim, no campo da avaliação, enquanto o ano 2004 foi voltado para o estudo e 
compreensão do SINAES e para o apoio ao desenvolvimento das primeiras ações de sua 
operacionalização na UFBA, o ano 2005 foi dedicado ao aperfeiçoamento e consolidação dessas 
ações. Destacam-se contribuições em atividades da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e, 
principalmente, um grande investimento na divulgação do Exame Nacional de Avaliação de 
Desempenho dos Estudantes - ENADE, suas características, procedimentos e critérios, e nas 
orientações aos coordenadores dos 29 cursos de graduação incluídos na avaliação de estudantes em 
2005 quanto à legislação que normatiza o Exame, divulgação entre os alunos, inscrição, 
preenchimento de questionários etc. Em comparação com 2004, as dificuldades foram minimizadas, 
pela grande contribuição da SUPAC/SGC e do CPD, atualizando registros e viabilizando a utilização 
dos dados de cadastro dos estudantes no SIAC, a identificação daqueles incluídos nos critérios 
estabelecidos quanto ao cumprimento da carga horária dos cursos (ingressantes - entre 7% e 22% e 
concluintes – 80% ou mais) e o envio, em bloco, da relação de inscritos com os respectivos dados 
para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educaionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. Foram, 
para isso, elaborados pequenos tutoriais, para instruir os coordenadores de cursos a utilizar o 
recém-criado módulo ENADE no SIAC. A equipe do CPD/SIAC esteve disponível, em regime de 
plantão, no período das inscrições de estudantes, para atender a todos os coordenadores que 
tivessem dúvidas quanto à exportação de dados para o INEP/MEC. Essas iniciativas foram de grande 
utilidade em 2005 e o serão, certamente, nos anos subseqüentes. É necessário destacar, no entanto, 
que, neste ano de 2005, houve atraso na liberação das senhas, ainda foi muito difícil a comunicação 
com o INEP (seja em consultas eletrônicas ou por telefone), e houve atraso também na 
disponibilização do acesso ao Sistema para realizar as inscrições. Além disso, o envio, pelo INEP, de 
informações sobre a composição nominal da amostra dos segmentos de cada curso (ingressantes e 
concluintes) e sobre os locais de realização das provas não se fez com a antecedência necessária a 
uma ampla divulgação entre os estudantes. Espera-se que, com a continuidade na realização do 
ENADE, os procedimentos sejam cada vez mais aperfeiçoados e que estejamos também cada vez 
mais familiarizados com o processo, eliminando, progressivamente, problemas e dificuldades. 
 

Currículos 

Em relação aos currículos dos cursos de graduação, as ações desenvolvidas em 2005 tiveram 
dois focos: reformulação dos currículos de cursos já existentes e elaboração de propostas 
curriculares de cursos novos, sobretudo os que serão implementados nos novos campi da UFBA – 
Vitória da Conquista e Barreiras. A perspectiva da Pró-Reitoria de Graduação é ter, até o final de 
2006, mais de 70% dos cursos com currículos atualizados, adaptados às Diretrizes Curriculares 
Nacionais e sintonizados com exigências contemporâneas quanto à formação de pessoas e de 
profissionais em áreas específicas. 
 

Nas orientações para a organização dos projetos pedagógicos dos cursos, consideram-se as 
normas estabelecidas a partir da LDB (Lei 9.394/96), particularmente as resoluções do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) que instituíram Diretrizes Curriculares para cada curso de graduação. 
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Consideram-se também as concepções e orientações teóricas sobre a educação superior no mundo 
contemporâneo e sobre a organização de currículos, com base nos princípios da flexibilidade, da 
autonomia, da interdisciplinaridade e da atualização. Consideram-se ainda as normas e orientações 
da UFBA (Resolução CEG 05/2003 e o documento intitulado Política de Reestruturação dos 
Currículos dos Cursos de Graduação da UFBA, aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação (CEG) 
e pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e roteiros recentemente elaborados pela 
Pró-Reitoria de Graduação, disponíveis na home-page www.prograd.ufba.br. 
 

Em 2005, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação promoveu reuniões, com o objetivo de 
divulgar informações gerais de interesse dos colegiados dos cursos e, principalmente, para enfatizar 
os prazos estabelecidos pelo CNE para a elaboração de novos projetos pedagógicos. A fim de 
conseguir melhores resultados, intensificou-se o assessoramento a coordenadores de curso ou a 
comissões de reformulação curricular na montagem de seus projetos e a análise das propostas já 
elaboradas, para a identificação de problemas a serem resolvidos antes do envio à SUPAC e à CEG.  
 

A tabela a seguir mostra que há, entre os cursos novos, quatro projetos de cursos regulares 
e nove projetos especiais de licenciatura, em fase de implementação, além de nove projetos de 
cursos para os novos campi da UFBA, em fase discussão/elaboração. Entre os cursos mais antigos há, 
pelo menos, 34 que já têm novas propostas curriculares - 10 aprovadas, 11 aguardando aprovação 
pela CEG e 13 em fase final de organização. 
 

Elaboração / Implementação de Novos Currículos dos Cursos de Graduação da UFBA 
 

Situação dos Currículos 2003 a 2005 
 

Nº 

Cursos novos  

Currículos já aprovados pela CEG, em fase de implementação 04 

Currículos de cursos propostos, em fase de discussão 09 

Cursos já existentes  

Proposta de reformulação curricular concluída e aprovada pela CEG 10 

Proposta de reformulação curricular encaminhada à SUPAC/CEG 11 

Currículos em fase avançada no processo de reformulação 13 

Cursos cujas propostas de reformulação ainda não foram informadas à PROGRAD 23 

Cursos Especiais de Formação de Professores da Educação Básica  

Currículos aprovados, em fase de implementação 09 

Fonte: PROGRAD 
 
 Ainda que o processo de elaboração de novos currículos esteja caminhando mais lentamente 
do que o previsto, houve avanços consideráveis em 2005 e, certamente, a meta estabelecida para 
2006 será ultrapassada. Espera-se, assim, uma renovação dos cursos, de forma a contribuir para 
uma melhoria da qualidade de ensino.  
 
Inclusão Social 
 
 Um Programa de Ações Afirmativas, aprovado pelos Conselhos Superiores da UFBA em 2004, 
começou a ser implementado em 2005. Estruturado em quatro eixos (preparação, ingresso, 
permanência e pós-permanência), o Programa é amplo, envolvendo uma diversidade de ações, 
algumas em fase de implementação, outras já avaliadas e sofrendo ajustes para aperfeiçoamento e 
outras ainda em fase de planejamento. Dentre as ações desenvolvidas em 2005, destacam-se: 
 

• oferta, pela UFBA, de 9 cursos de formação inicial em serviço (graduação – licenciatura) 
para professores de redes públicas de ensino – estadual e municipais; 

• manutenção de 8.004 isenções da taxa de inscrição para o Concurso Vestibular; 
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• aumento do número de postos de inscrição para o Concurso Vestibular, na capital e no 
interior do Estado, envolvendo 225 estabelecimentos de ensino público no processo, na 
capital e em mais 71 municípios baianos, além da instalação de cinco postos em unidades 
da UFBA; 

• interiorização do Concurso Vestibular, que teve sua primeira fase realizada em oito 
cidades-sede de pólos regionais do Estado da Bahia, além de Salvador: Alagoinhas, 
Barreiras, Cruz das Almas, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Jequié e Vitória da 
Conquista; 

• assinatura de convênio com a Fundação Clemente Mariani e com a Secretaria Municipal de 
Reparação, da Prefeitura Municipal de Salvador, viabilizando a oferta de 30 bolsas e de 
atividades de complementação de estudos (Informática, Iniciação ao trabalho Acadêmico, 
Leitura e Produção de Textos e Inglês), para egressos de escolas públicas e afro-
descendentes. Essas bolsas, gerenciadas pela PROGRAD, devem ter o número ampliado em 
2006. Juntamente com as administradas pela Pró-Reitoria de Extensão e pelo Centro de 
Estudos Afro-Orientais (CEAO), o número de “bolsas-permanência” aproxima-se de 150; 

• organização e divulgação, pelo Reitor, Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Extensão e 
Diretor do CEAO de, uma primeira publicação que apresenta dados e faz uma avaliação do 
Programa de Ações Afirmativas da UFBA, focalizando, particularmente, o desempenho, no 
Concurso Vestibular, dos estudantes que ingressaram em 2005 pelo sistema de cotas 
adotado pela UFBA; 

• formulação de uma proposta de participação da UFBA na elaboração do Plano Estadual de 
Promoção da Igualdade Racial, coordenado pela Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, 
em articulação com uma comissão nacional, sob a coordenação da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR); 

• participação na produção de vídeo (Chegar para Ficar), um registro de imagens e 
depoimentos sobre o Projeto de Apoio à Permanência (PIP) – parceria UFBA / Fundação 
Clemente Mariani. 

 
 Essas e outras ações refletem o grande investimento que se está fazendo na implementação 
do Programa de Ações Afirmativas da UFBA, o qual foi tomado como modelo para a proposta 
encaminhada pelo MEC ao Congresso Nacional e tem sido referência para outras Universidades. 
 
Processos Seletivos para o Ingresso na Graduação 

 O Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação (SSOA), órgão responsável pelas atividades de 
operacionalização do Concurso Vestibular, em todas as suas etapas, esteve, em 2005, também 
envolvido com os Processos Seletivos para ingresso em cursos de formação em serviço de professores 
da Educação Básica. 
 
 Em relação ao Concurso Vestibular, é importante salientar que a UFBA conseguiu, com 
algumas medidas adotadas, em 2005 (divulgação, envolvimento das escolas públicas no processo de 
inscrição, interiorização, dentre outras), aumentar o número de candidatos, que vinha sofrendo 
redução progressiva, nos últimos anos. Como se pode observar na tabela a seguir, para o Vestibular 
de 2006, houve um acréscimo de 7.253 candidatos (21,9%), em relação ao de 2005. 

 
Concorrência no Concurso Vestibular da UFBA – 2002 a 2006 

 
Ano 

 
Cursos 

Nº 

 
Vagas 

Nº 

Candidatos 
Nº 

Relação 
Candidato/Vaga 

2002 55 3.846 47.212 12,3 

2003 55 3.851 38.995 10,1 

2004 56 3.916 37.498 9,6 

2005 60 4.026 33.046 8,2 

2006* 60 4.026 40.299 10,0 

Fonte: PROGRAD / SSOA 

* Serão acrescentados três (03) novos cursos, no Campus de Vitória da Conquista, e  6  novos cursos,  no Campus 
de Barreiras. 
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Importante assinalar que foram realizadas este ano, em janeiro, a segunda fase do 
Vestibular de 2005, e em novembro e dezembro, respectivamente, a primeira e a segunda fases do 
Concurso Vestibular para ingresso em 2006. Com a finalização de todas as atividades referentes ao 
Vestibular de 2005, iniciaram-se as ações de preparação e realização da primeira e segunda fases do 
Concurso Vestibular de 2006: elaboração do Edital, normatizando o Concurso; organização do 
Manual de Instruções, com todas as informações e orientações necessárias aos candidatos, desde a 
inscrição até a matrícula na Universidade; preparação do formulário de inscrição; publicação do 
edital nos jornais e pela Internet; manutenção de atendimento individual aos interessados, 
pessoalmente, na sede do SSOA, por telefone, por fax e também por e-mail – ssoa@ufba.br; 
atualização da página www.vestibular.ufba.br, com todas as informações necessárias aos 
candidatos; inscrições de candidatos a isenção de taxa; análise dos pedidos de isenção e divulgação 
dos resultados, pela Internet pelo Jornal A Tarde; preparação e realização das inscrições para o 
Concurso Vestibular, pela Internet, em 3.820 postos de inscrição, sendo 2.099 em Salvador e 1.721 
em  cidades do interior do Estado, e em agências dos Correios de todas as capitais estaduais; 
processamento das inscrições e distribuição dos candidatos pelas escolas antes solicitadas e 
autorizadas para a realização das provas; aplicação das provas e divulgação dos resultados.  
 

Procedimentos semelhantes foram adotados para a realização de dois processos seletivos 
para ingressos de professores de redes públicas de ensino da Educação Básica. Em fevereiro de 
2005, para as cinco turmas iniciadas no primeiro semestre, e em agosto, para as quatro turmas 
iniciadas no segundo semestre de 2005.  
 

As ações de aperfeiçoamento dos processos seletivos para ingresso na graduação 
transversalizaram todas as ações antes mencionadas. 
 

Qualidade de Ensino 
 

Todo o investimento na reconstrução curricular dos cursos de graduação, antes comentado, 
com vistas a torná-los mais contemporâneos, sintonizados com as novas demandas da sociedade e 
com as exigências atuais quanto à formação de pessoas e de profissionais, tem uma relação direta 
com a construção de um avanço na qualidade desses cursos.  
 

Como se sabe, as atividades de ensino na graduação são as que mais têm sofrido os efeitos 
da escassez de recursos de custeio e de investimentos e da insuficiência de servidores docentes do 
quadro permanente e de servidores técnico-administrativos para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. Enquanto a extensão, a pós-graduação e a pesquisa são beneficiadas com investimentos 
externos, que viabilizam sua ampliação, diversificação e renovação, o ensino de graduação 
depende, quase que exclusivamente, dos recursos orçamentários, sempre muito restritos.  
 

Além da reformulação dos currículos, outras ações voltadas para a melhoria do ensino de 
graduação foram desenvolvidas em 2005. Merece destaque o desenvolvimento do Programa de Apoio 
ao Ensino de Graduação – PROENSINO, com o objetivo de contribuir para elevar a qualidade dos 
cursos, por meio do apoio financeiro aos colegiados desses cursos, na implementação de novos 
currículos, e a professores, no desenvolvimento de projetos inovadores de ensino. O PROENSINO 
prevê também o desenvolvimento, pelos órgãos acadêmicos da Administração Central envolvidos 
com o ensino de graduação, de projetos voltados para a melhoria de registros e informações sobre 
os cursos. 
 

Em 2005, foi lançado o Edital PROGRAD 01/2005, em função do qual seis cursos se 
candidataram e tiveram seus projetos, voltados para a melhoria das condições de implementação 
dos novos currículos, aprovados pela comissão julgadora designada pela Pró-Reitoria. Os dois 
projetos financiados em 2004 foram muito bem avaliados e tiveram impactos positivos sobre os 
cursos, pela melhoria do funcionamento dos colegiados. Os seis projetos aprovados em 2005 
encontram-se em fase inicial de implementação. 
 

Ainda no âmbito do PROENSINO, a Superintendência Acadêmica e a Secretaria Geral de 
Cursos vêm trabalhando na organização e registros das matrizes curriculares dos cursos de 
graduação, a partir da análise de toda a documentação disponível, na Câmara de Ensino de 
Graduação, na SUPAC, na SGC e nos colegiados dos cursos. Todos os componentes curriculares, com 
suas respectivas ementas e as alterações, parciais ou gerais, desde 1989, estão sendo cadastrados 
no SIAC, trabalho que deve estar concluído no primeiro semestre de 2006. Foi também feita uma 

mailto:ssoa@ufba.br
http://www.vestibular.ufba.br/
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revisão completa da base legal de todos os cursos e correção de erros e informações incompletas. 
Contando com o apoio dos Colegiados e Departamentos, um Catálogo dos Cursos de Graduação da 
UFBA estará concluído e publicado até o final de 2006. 
 

Além do PROENSINO, outros dois programas foram previstos, no âmbito da graduação, 
voltados para a melhoria do ensino-aprendizagem nos cursos – o Programa de Monitoria e o 
Programa de Educação Tutorial (PET) -, ambos envolvendo estudantes de graduação e visando à 
dinamização, diversificação e qualificação das atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos, 
com orientação docente.  
 

Para o primeiro – Programa de Monitoria - só foi possível construir algum avanço, em 2005, 
graças aos recursos do Programa de Formação de Professores, cujo orçamento previu o pagamento 
de bolsas para monitores. Esse Programa teve, em 2005, 16 estudantes de graduação atuando como 
monitores, sob orientação de docentes e da coordenação de cada curso. Por outro lado, 
considerando-se a impossibilidade de pagamento de bolsas pela UFBA, desde a suspensão, a partir 
de 1998, por determinação judicial, das taxas de matrícula ou inscrição em componentes 
curriculares, fonte de financiamento dessas bolsas, uma expansão mais significativa do Programa de 
Monitoria não foi possível. Contudo, a Monitoria Voluntária já se encontra regulamentada e as 
experiências comprovadas de estudantes como monitores voluntários vêm sendo registradas nos 
históricos escolares como equivalentes a componentes optativos ou atividades complementares, 
para a integralização de carga horária dos cursos. As orientações podem ser acessadas, na página da 
PROGRAD, pelo endereço http://www.prograd.ufba.br/proj_especiais.asp. 
 

O segundo, denominado Programa de Educação Tutorial (PET), é destinado a grupos de 
alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de graduação (...), 
é integrado por grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a orientação de 
um professor tutor, condições para a realização de atividades extra-curriculares que favoreçam a 
sua formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional como para o 
desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. Como se pode ver na tabela abaixo, a 
UFBA tem seis grupos PET, que envolveram 50 estudantes bolsistas até setembro, atingindo 72 a 
partir de outubro, orientados por seis tutores, além de contarem com a participação de 
colaboradores, regulares ou eventuais, tanto professores quanto alunos da graduação ou da pós-
graduação.  
 

 Grupos PET/UFBA  

Número de Bolsistas – 2005 Grupos 

 PET / UFBA  
Até setembro A partir de outubro 

Agronomia 11 12 
Comunicação 08 12 
Enfermagem 09 12 
Letras 08 12 
Medicina 06 12 
Odontologia 08 12 

Total (06 grupos) 50 72 
Fonte: PROGRAD  

 
O PET teve alguns avanços em 2005. No âmbito nacional, o Programa foi, finalmente, 

regulamentado pela Lei nº 11.180, aprovada pelo Congresso Nacional, em 25 de setembro de 2005, e 
pela Portaria nº 3.385, do Ministro da Educação, de 29 de setembro de 2005. Outra iniciativa geral 
foi a ampliação do número de bolsistas para 12, em cada grupo, o que possibilitou um aumento de 
22 bolsas, como se pode observar na tabela acima. No âmbito da UFBA, além da divulgação, análise 
e eventuais ajustes às normas aprovadas, deu-se continuidade às ações que já vinham sendo 
desenvolvidas desde o ano anterior, dirigidas à melhoria do funcionamento dos seis grupos: 
dinamização do comitê gestor, com reuniões mensais, realizando cada reunião no local de 
funcionamento de um dos grupos; interlocução regular com a SESu/MEC; comunicação permanente 
com os participantes do Programa, via rede; promoção de encontros regulares e participação em 
eventos promovidos pelos grupos. Além dessas ações, foram desenvolvidos os procedimentos 

http://www.prograd.ufba.br/proj_especiais.asp
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necessários ao cumprimento de prazos para a seleção de novos bolsistas, ao pagamento das bolsas 
estudantis e das bolsas dos tutores, assim que liberados os recursos pelo MEC, e foram levantadas as 
demandas dos grupos e definida, em conjunto com os estudantes e tutores, a utilização dos recursos 
disponibilizados, pelo MEC, em 2005, para material de consumo.  

 
Espera-se, em 2006, uma definição mais precisa, pela SESu, quanto às possibilidades de 

ampliação do Programa PET, com o aumento do número de grupos em cada IES. Há interesse 
expresso de algumas unidades de ensino da UFBA, atualmente não participantes, de se integrarem 
ao Programa de Educação Tutorial, uma das raras iniciativas de órgãos federais voltadas para a 
melhoria do Ensino de Graduação. 
 
Planejamento Acadêmico 

As ações desenvolvidas em 2005 foram voltadas para o aperfeiçoamento das rotinas já antes 
adotadas na interlocução e parceria com os colegiados de cursos e departamentos e na adoção de 
novos procedimentos, com vistas à otimização dos recursos disponíveis para a oferta dos 
componentes curriculares dos cursos de graduação. As ações abrangeram, principalmente: 

• realização de reuniões periódicas com os gestores acadêmicos das unidades de ensino – 
coordenadores de colegiados de curso e chefes de departamento - para divulgação de 
novas rotinas e do cronograma de atividades para o planejamento acadêmico;  

• realização dos procedimentos para alocação de professores substitutos em 95 
departamentos da UFBA, com elaboração e publicação de 19 editais de convocação para a 
contratação, análise e parecer em pedidos dos Departamentos e autorização de 
contratação e renovação de contratos; 

• análise da distribuição de encargos docentes no ensino de graduação pelos diversos 
Departamentos da UFBA, com base em relatórios do SIAC e com o apoio do CPD na 
correção de algumas incoerências nos dados gerados pelo sistema. A importância dos 
resultados é, principalmente, subsidiar decisões quanto à autorização de contratos de 
professores substitutos e à distribuição de vagas para concurso docente entre os 
Departamentos. 

 
A equipe da graduação participou diretamente, em 2005, no desenvolvimento de análises e 

proposições de aperfeiçoamento da Resolução 01/05, do antigo Conselho de Coordenação, atual 
CONSEPE, que vem sendo aplicada para Alocação de Vagas de docentes do Magistério Superior aos 
diversos departamentos da UFBA, com base na pontuação de todas as atividades docentes, 
apresentadas no formulário Perfil do Departamento. Uma nova resolução já foi aprovada pelo 
CONSEPE, no mês de dezembro. 
 

Qualificação de Pessoas para o Ensino de Graduação 

Desde 2004, a Superintendente Acadêmica e a Diretora da Secretaria Geral dos Cursos e 
alguns servidores dos órgãos que dirigem, juntamente com funcionários do CPD, vêm participando 
diretamente, como docentes, de treinamentos dos servidores técnico-administrativos recém-
aprovados em concursos. As ações de qualificação são desenvolvidas em parceria com a Pró-Reitoria 
de Desenvolvimento de Pessoas. 
 

Em 2005, o Módulo I do Programa de Qualificação dos Servidores da UFBA (PROQUALI), 
denominado “Procedimentos e Práticas do Apoio Administrativo e Acadêmico nas Unidades de 
Ensino”, teve também a participação direta da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Esse Módulo 
foi realizado no período de julho a novembro, consistindo de aulas teóricas e práticas, totalizando 
80 horas. Participaram do trabalho 26, das 29, Unidades de ensino da UFBA, com 50 docentes chefes 
ou vice-chefes de Departamento e 26 docentes Coordenadores ou Vice-Coordenadores de Colegiados 
de curso, além de 108 servidores técnico-administrativos – 52 de Departamentos e 56 de Colegiados 
de curso. Uma turma específica foi oferecida para a Escola de Agronomia, em Cruz das Almas. 

 
Pelos resultados positivos quanto ao funcionamento dos Departamentos e Colegiados de 

cursos, esse trabalho deve ter continuidade nos próximos anos. Espera-se enfocar, além dos 
aspectos relacionados com a gestão acadêmica, conteúdos de natureza pedagógica, relacionados 
com a gestão do ensino-aprendizagem.  
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Gestão de Sistemas Informatizados 
 

O Sistema Acadêmico (SIAC), cuja gestão está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 
Graduação / Superintendência Acadêmica, vem sendo progressivamente aperfeiçoado. Em 2005, o 
investimento maior foi no desenvolvimento de uma nova plataforma: a Internet. O objetivo do 
projeto é proporcionar a docentes e estudantes o acesso a informações acadêmicas de forma 
remota. Na sua primeira fase, o público alvo é o estudante, para o qual serão colocados disponíveis 
três grupos de funções para prover: Consulta – a ser disponibilizada em janeiro de 2006; Matrícula, 
já disponibilizada em 2005.2, em projeto piloto; Solicitação de Documentos – a ser disponibilizada 
durante o semestre 2006.1, dependendo exclusivamente da geração de GRU (Guia de Recolhimento 
da União) - compensação. 
 

Cumpre detalhar, mais especificamente, a matrícula WEB, uma das funções inseridas no 
Sistema SIAC. Seu principal objetivo é reduzir o número de alunos que se dirigem aos Colegiados de 
curso durante o período de matrícula, fornecendo mais elementos para que Departamentos e 
Colegiados possam ajustar o planejamento da oferta de turmas. Espera-se, assim, melhorar o nível 
de satisfação de toda a comunidade envolvida com o processo de matrícula, reduzindo o número de 
vagas não utilizadas e possibilitando ao aluno o acesso a um maior número de componentes 
curriculares de seu interesse. 
 

O Plano Piloto WEB foi concebido para ser iniciado na matrícula para o semestre 2005.2. Dos 
nove cursos convidados, oito participaram desse Plano, com um total de alunos atendidos de, 
aproximadamente, 1.400. Para 2006.1, ampliou-se o universo de cursos convidados, atingindo, 21 
Unidades de Ensino, 31 cursos e, aproximadamente, 10.000 alunos. Cada etapa de implementação 
da matrícula WEB é precedida de reuniões, com coordenadores e secretários dos cursos 
participantes e com a participação de estudantes, visando ao fornecimento de orientações para 
torná-los agentes multiplicadores/facilitadores do desenvolvimento do trabalho. Os coordenadores 
de cursos foram também recebidos, individualmente, pela Superintendente Acadêmica, para tratar 
de atualização e correção de grades curriculares e de dados cadastrais dos alunos, requisito 
imprescindível de acesso ao Sistema.  
 

No que se refere à modernização das rotinas acadêmicas, algumas iniciativas podem ser 
destacadas, em 2005, dentre outras: criação de novos relatórios de gestão no SIAC, para chefes de 
Departamentos e coordenadores de Colegiados de curso; implantação das Normas Complementares 
para Pós-Graduação no SIAC, o que implicou na regularização do cadastro dos alunos ativos e 
inativos de pós-graduação; desenvolvimento do sistema de “Perfil do Departamento” no CPD, 
visando automatizar o processo de avaliação dos Departamentos para alocação de vagas docentes. 
 
Rotinas e Registros Acadêmicos 
 

Entre as ações desenvolvidas em 2005 podem ser destacadas: 
 

• implantação de novas rotinas acadêmicas, para reduzir o tempo de tramitação de 
documentos; 

• implantação das normas previstas no Regulamento de Ensino de Graduação; 
• registro de cursos novos, de Especialização, Mestrado e Doutorado; 
• atendimento diário de uma média de 70 estudantes no SAE – Serviço de Atendimento ao 

Estudante; 
• registro de diplomas de graduação de Escolas isoladas, Faculdades e Universidades 

privadas de todo o Estado da Bahia; 
• regularização do cadastro de alunos regulares e especiais, de graduação e de pós-

graduação. 
 
Todas essas e diversas outras ações desenvolvidas de modo articulado com os demais setores 

envolvidos, certamente possibilitarão uma maior confiabilidade e uma mais ampla utilização dos 
registros acadêmicos. 
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Informações Complementares 
 

É também de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a administração de 
três pavilhões de aula: PAF I, PAF II e PAC. Esses pavilhões têm uma média de público circulante de 
29.360 alunos/dia, em aulas regulares de graduação e de extensão, atendendo também à 
comunidade externa e interna, durante a realização de eventos. Com os eventos para a comunidade 
externa, essas Instalações Especiais de Ensino conseguiram arrecadar, em 2005, o montante de 
R$23.417,00. Os recursos foram utilizados para a melhoria das condições de trabalho e oferta de 
recursos didáticos, como compra de equipamentos para as salas de aula e para os auditórios. 
 

Pode-se mencionar também o elevado nível de integração entre os membros da equipe 
gestora da graduação, que vem atuando, internamente, de maneira articulada e que vem 
experimentando um amplo leque de relacionamentos com as Unidades de Ensino e com outros 
setores da UFBA e com diversos órgãos externos. A integração interna e as busca de parcerias têm 
viabilizado o desenvolvimento dos projetos, o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas 
estabelecidas pela atual gestão. 

 
2.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 Desde sua criação, em 1976, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), tem 
cuidado da política de qualificação docente e coordenado as atividades de ensino de pós-graduação 
na Universidade, cujos primeiros cursos em Stricto Sensu, foram criados em 1968. Suas ações são 
normatizadas e acompanhadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e seguem as 
diretrizes traçadas pelo Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), coordenado pela CAPES, 
buscando ainda adequar-se ao conjunto das políticas traçadas pelas agências de fomento à pesquisa. 
Junto aos programas de pós-graduação, são desenvolvidas as principais atividades de pesquisa, as 
quais se organizam também em grupos temáticos, que reúnem pesquisadores, alunos e técnicos. 
Esses grupos, cadastrados no Diretório Geral de Pesquisa do CNPq, são acompanhados pela PRPPG, 
que os certifica junto àquela agência. 
 
 Particular destaque merece o fato de que, entre 2004 e 2005, a instituição ampliou de 17 
para 24, o número de cursos de doutorado, período em que também credenciou mais seis cursos de 
mestrado e ampliou nitidamente a oferta de cursos com caráter multi e interdisciplinar. Ainda que 
demandando consolidação em algumas áreas, as quais têm merecido acompanhamento especial da 
PRPPG, o sistema de pós-graduação da UFBA destaca-se no panorama nacional, englobando 
programas que se projetam dentre os melhores do país. 
 
 No decorrer do ano de 2005, a PRPPG ampliou a capacidade de acompanhamento e gestão 
de suas atividades de ensino e pesquisa, sobretudo buscando desenvolver novos sistemas 
informatizados a saber: (i) Plataforma Lato Sensu (para cadastro, análise e acompanhamento dos 
cursos de especialização e aperfeiçoamento); (ii) SiLab (infra-estrutura de laboratórios da UFBA ); 
(iii) Integra (integração das bases de dados UFBA disponíveis no CNPq e na CAPES, com os próprios 
sistemas institucionais); (iv) Sistema Gestor de Bolsa/SGB (Programa Demanda Social CAPES) e 
Software do Núcleo de Propriedade Intelectual . Esses novos sistemas deverão somar-se àqueles 
já disponíveis como o Sistema Gestor de Recurso/SGR (Programa Demanda Social) e Plataforma 
PIBIC. 
 
 Ainda no ano de 2005, foi implantado o Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI) com apoio 
do CNPq/Fundo Verde e Amarelo, em projeto compartilhado com outras IES da região. 
 
Metas 
 
 As diretrizes que nortearam as ações da PRPPG em 2005 alinham-se às metas e objetivos 
traçados no Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2004-2008 e incorporam 
também as orientações recentes do Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), bem 
como, aquelas advindas da permanente avaliação do comportamento institucional nas atividades 
em apreço. 
 
 No cumprimento de sua missão institucional, a PRPPG estipulou como metas para o 
exercício, a expansão e o fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; o 
redesenho e o aprimoramento das propostas dos cursos (considerando, sobretudo, a realidade cada 
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vez mais presente da multi e da interdisciplinaridade); a implantação do programa de 
acompanhamento de cursos de pós-graduação Lato-Sensu; a capacitação docente continuada; a 
busca de mecanismos de institucionalização das atividades de pesquisa; o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão de pesquisa; a recuperação e ampliação da infra-estrutura para pesquisa; o 
apoio a grupos emergentes; a indução à captação de recursos; o estímulo ao empreendedorismo e 
à inovação seguido da disseminação das atividades de registro de propriedade intelectual; a 
ampliação dos indicadores de produtividade em pesquisa; a expansão do PIBIC.  
 
Ações 
 
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 As ações que daí decorreram em 2005, podem ser resumidas e sistematizadas da seguinte 
forma: 
 
 Planejamento do sistema de pós-graduação como um todo, identificando suas 
fragilidades, pontos de estrangulamento, potencialidades e desafios, de modo a permitir a 
ultrapassagem de suas limitações, a ampliação de suas chances de sucesso e o seu 
desenvolvimento harmônico. De uma maneira geral, pode-se considerar que este esforço de 
planejamento do sistema baseia-se nos seguintes pontos: 
 

• Observância e adequação às prioridades definidas no Plano Nacional de Pós-Graduação 
2005-2010, considerando em especial a prioridade à formação de doutores, os novos 
formatos e modos de funcionamento dos cursos e a diversificação da matriz de sustentação 
financeira para a pós-graduação, com particular destaque para a política de indução à 
criação de doutorados, praticada pela agência estadual de fomento, FAPESB; 

 
• Estreitamento das relações entre a PRPPG e os cursos de pós-graduação, considerando 

que um atento e contínuo acompanhamento do desempenho dos mesmos leva a correções 
necessárias de trajetória em tempo oportuno, prevenindo assim a eclosão de problemas 
que poderiam colocar em risco a situação do curso, além de levar a um melhor 
aproveitamento de seu potencial. A PRPPG apoiou ainda infra-estrutura dos programas de 
PG, adquirindo para os mesmos microcomputadores e outros materiais de informática, com 
recursos do CT-INFRA (Projeto COMPESQ), bem como, intermediou junto ao Núcleo de 
Home Page do CPD, a adequação das respectivas páginas dos programas no portal UFBA; 

 
• Estreitamento das relações entre a PRPPG e as agências federais e estadual de fomento 

e regulação, considerando que a sintonia da UFBA com o sistema nacional e estadual 
repercute muito favoravelmente no desempenho dos cursos e, conseqüentemente, em suas 
condições de competição em um sistema cada vez mais consolidado; 

 
• Estreitamento da interlocução entre PRPPG e Câmara de Ensino de Pós-Graduação e 

Pesquisa (CEPGP), considerando a necessidade de agilizar e aprimorar a avaliação 
acadêmica de cursos Lato e Stricto Sensu (incluindo aí a etapa de avaliação das propostas 
para encaminhamento à CAPES, a revisão das atuais normas de funcionamento da Pós-
Graduação e a regulamentação de novas práticas acadêmicas, a exemplo da co-tutela; a 
análise dos 10 projetos submetidos em junho à CAPES, mereceu  minucioso 
compartilhamento dos critérios das áreas de avaliação e discussões estabelecidas entre 
proponentes, PRPPG e CEPGP. Em dezembro, técnica da PRPPG e Presidente da CEPGP, 
representaram a UFBA na oficina de trabalho sobre elaboração de projetos de novos cursos, 
organizada pela CAPES na UFMG. 

 
Ampliação do Sistema de Pós-Graduação da UFBA 
 
Stricto Sensu 
 
 O sistema de pós-graduação Stricto-Sensu da UFBA conta hoje com 24 cursos de doutorados 
(com aluno matriculado 20 cursos), 46 mestrados acadêmicos (em funcionamento, 39 cursos) e 4 
mestrados profissionais sendo 03 com aluno matriculado e 01 com previsão para 2006. Esses 
números representam um crescimento de 41%, 12% e 3%, em relação ao exercício anterior, 
expansão considerável em relação aos indicadores da própria instituição e aqueles do país. Em 
2005 foram oferecidas 792 vagas para os cursos de mestrado e 203 para os cursos de doutorado, 
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perfazendo um total de 995 vagas. Em 2005, foram matriculados nesses cursos 3.976 alunos, 
conforme dados abaixo. 
  
 

Alunos matriculados nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu 
 

Tipos de Matrícula Total de Alunos 
Aluno Especial – Pós Graduação 1.467 
Mestrado -2º semestre* 1.722 
Doutorado – 2º semestre** 787 

Total 3.976 
Fonte: CPD-SIAC 
*Com os MP 
** Com o Dinter 

 
 Nesse mesmo ano, foram encaminhados a CAPES 10 propostas de criação de novos cursos de 
Mestrado e Doutorado, a saber: 
 

 Doutorado em Enfermagem; 
 Doutorado em Ciências Agrárias; 
 Doutorado em Engenharia Elétrica; 
 Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências; 
 Mestrado em Ciência de Alimentos; 
 Mestrado em Dança; 
 Mestrado em Zootecnia; 
 Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social; 
 Mestrado e Doutorado em Antropologia; 
 Mestrado e Doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. 

 
 Deste conjunto de propostas, foram aprovados os seguintes cursos e programas, aos quais 
juntaram-se aqueles apresentados em 2004, mas que só receberam a decisão final favorável da 
CAPES em 2005: 
 

 Doutorado em Energia e Ambiente; 
 Doutorado em Enfermagem; 
 Mestrado e Doutorado em Cultura e Sociedade; 
 Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências; 
 Mestrado e Doutorado em Estudos Étnicos e Africanos; 
 Mestrado e Doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo; 
 Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde; 
 Mestrado em Dança; 
 Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão Social. 

 
 Ainda se encontram em tramitação na CAPES (com previsão de divulgação do resultado em 
janeiro de 2006) propostas de criação dos seguintes cursos: 
 

 Doutorado em Ciências Agrárias; 
 Doutorado em Engenharia Elétrica; 
 Mestrado em Ciência de Alimentos; 
 Mestrado em Zootecnia; 
 Mestrado e Doutorado Antropologia. 

 
 Também houve ampliação do número de bolsas de Mestrado e Doutorado, passando de 418 
(em 2004) para 453 as bolsas concedidas pelo Programa de Demanda Social (DS) da CAPES, num 
processo que vem se acentuando a cada ano, em função do crescimento do sistema como um todo. 
Além das bolsas alocadas junto aos cursos, o Programa DS da CAPES concedeu quota adicional de 14 
bolsas de mestrado e 6 bolsas de doutorado a PRPPG, as quais foram alocadas junto a mestrandos e 
doutorandos dos diversos cursos, mediante critérios estabelecidos pelo Programa de Capacitação 
para o Ensino Superior – PROCES.  
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Número de bolsas de Mestrado e Doutorado, por agência financiadora (2003-2005) 
 

Mestrado Doutorado Total 
M + D Agência/Ano 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
CAPES 
(DEMANDA SOCIAL) 274 284 309 116 134 144 390 418 453 

CAPES 
(DS cota PRPPG /PROCES) 13 14 14 03 6 06 16 20 20 

CNPq 82 115 55 64 75 31 146 190 86 
FAPESB (PROCES) 20 - - 15 - - 35 0 - 
FAPESB (DS) 20 27 123 15 9 21 35 36 - 

Total 409 440 501 213 224 202 622 664 559 
  Fonte: PRPPG.  
 
Lato-Sensu 
 
 Em 2005 foram oferecidos 121 cursos de pós-graduação Lato-Sensu; destes 56 foram 
implementados, com a matrícula de alunos, sendo que 50 são de Especialização e os outros  06 sob 
forma de Residência o  que representa uma ampliação de aproximadamente 20,05% em relação a 
2004.  
 
 Neste ano, procedeu-se ainda ao cadastramento de todos os cursos de pós-graduação Lato 
Sensu oferecidos na UFBA, em atendimento à solicitação de envio dos respectivos projetos 
pedagógicos ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP, do 
qual recebemos a certificação referente ao 1º Semestre 2005, atestando que a UFBA havia 
cumprido o que estabelece a Portaria MEC 328/2005. 
Portaria MEC 328/2005 
 
 A implantação do sistema eletrônico de tramitação dos projetos e relatórios referentes aos 
cursos Lato Sensu representará um extraordinário diferencial da UFBA no tocante a esse segmento 
de sua pós-graduação. 
 
Plano Estratégico para Cursos e Programas de PG com conceito 3 (CAPES)  
 
 O número expressivo de cursos que não evoluíram ou mesmo regrediram de conceito na 
última avaliação trienal da CAPES levou a PRPPG a elaborar um criterioso plano de fortalecimento 
de seus cursos e programas com conceito 3, de modo que possam alcançar melhor resultado na 
avaliação trienal que acontecerá em 2007. Aproximadamente 33% dos cursos e programas da UFBA 
possuem hoje esse conceito, que representa o patamar mínimo para credenciamento pela CAPES. 
Mesmo considerando que esse conceito pode recobrir situações muito diferenciadas – indo de cursos 
recém criados, porém dinâmicos e promissores, àqueles que decaíram ou que se mantêm nessa 
situação limite há vários anos – considera-se que a competitividade atual do sistema tornará cada 
vez mais difícil a sobrevivência de um curso com tal conceito. Ademais, o conceito três (03) 
bloqueia a expansão do sistema, na medida em que não permite a criação de novos doutorados. 
 

Número de Cursos de Mestrado e Doutorado da UFBA, por conceito CAPES (2005) 
 

Conceito CAPES 2005  
Cursos/Programas 

6 5 4 3 2 Total 

 Mestrado + M Profissional 3 8 14 20 1 46 

 Doutorado 2 7 12 3 - 24 

Total 5 15 26 23 1 70 

Fonte: PRPPG 
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 Nesse sentido, exigiu-se desses cursos a elaboração de um Plano Estratégico que levasse, de 
maneira direta e vigorosa, ao enfrentamento de suas debilidades, bem como lhes foram oferecidas 
condições  para aumentar sua interação com as áreas de avaliação a que pertencem e para  trazer 
a Salvador os representantes das mesmas, nas agências de fomento, e particularmente na CAPES. 
Este investimento, cujos frutos só deverão ser colhidos um pouco mais adiante, tem levado a uma 
interação constante entre a PRPPG e as coordenações dos cursos. Nos casos mais complexos, 
incluiu-se também a interação com as direções das unidades a que pertencem; disso resultaram 
proveitosas visitas de consultores externos, definições de diretrizes para (re) credenciamento do 
corpo docente, reajustes nas estruturas curriculares e nas linhas de pesquisa, além da definição de 
políticas de divulgação dos resultados das pesquisas docentes, a fim de aprimorar os indicadores de 
produção científica dos docentes, o que é, de uma maneira geral, o problema central de boa parte 
dos cursos e programas com conceito 3. 
 
Novos formatos e desafios do sistema de PG 
 
 Os desafios colocados para a pós-graduação e a conseqüente busca de novos formatos para 
seu funcionamento vêm merecendo particular atenção da PRPPG. Considera-se que o “modelo” de 
pós-graduação aprimorado pela CAPES ao longo de sua existência, cumpriu, e continua cumprindo, 
um importante papel na consolidação de um sistema que se tornou referencial em termos 
internacionais. Porém, ele exige novas respostas às quais as IES devem estar atentas, como o 
rápido desenvolvimento de programas inter, multi e transdisciplinares, com a conseqüente busca 
das formas de sua inserção institucional.  
 
 Outros desafios incluem os limites e possibilidades do trabalho em rede e as cooperações 
inter-institucionais, bem como as possibilidades abertas pelas novas tecnologias da informação e da 
comunicação para o desenvolvimento do ensino à distância.  No tocante ao primeiro destes 
aspectos, a UFBA é hoje, ao lado da UFRGS, a IES que mais submeteu (e aprovou) propostas de 
criação de programas inter e multidisciplinares, destacando-se por programas de temática inédita, 
como Cultura e Sociedade; Estudos Étnicos e Africanos; Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, 
Gênero e Feminismo; Energia e Ambiente; e Gestão Social do Desenvolvimento, todos praticamente 
recém implantados.  
 
 Com relação aos novos formatos de cooperação, por indução da PRPPG, foi encaminhada à 
CAPES, no APCN 2005, proposta de criação de um Doutorado em Engenharia Elétrica, em parceria 
com a Universidade Federal de Campina Grande, que é uma referência nacional na área. 
 
 Em 2005 a UFBA foi co-signatária, junto à CAPES, do Projeto de Doutorado em 
Biotecnologia, no formato em rede, compartilhado com outras IES da região Nordeste.   
 
 Ainda com relação a projetos especiais de cursos de PG, a PRPPG subscritou juntamente 
com a UFRJ, pedido de apoio para a oferta de turma fora de sede do Programa de Pós-graduação 
em Ciências Morfológicas – UFRJ junto ao ICS-UFBA, tendo captado recursos no valor de R$ 
134.790.000,00, os quais facilitaram missões de docentes da UFRJ na UFBA e estágios de alunos na 
instituição proponente, além de apoio à aquisição de material de consumo para os trabalhos de 
dissertação em andamento, sob orientação de docentes do PCM/UFRJ e co-orientação de 
pesquisadores lotados na UFBA.   
 
 Deve-se mencionar ainda que, dos 121 cursos Lato Sensu oferecidos pela UFBA em 2005, 
três foram na modalidade à distância: o Curso de Especialização para Professores de Língua Alemã; 
o Curso de Especialização em Saúde e Segurança no Trabalho; e o Curso de Especialização em 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Foi dado início ao processo de credenciamento da UFBA para 
oferecimento de cursos nessa modalidade, com o objetivo de analisar as condições de 
funcionamento desses cursos e as condições gerais para o credenciamento da UFBA. Os cursos 
existentes receberam um parecer favorável, embora tenha sido solicitado um Projeto Institucional 
a ser encaminhado ao MEC em janeiro de 2006, com o qual a UFBA deverá receber o 
credenciamento institucional para oferecimento de cursos Lato Sensu nessa modalidade. 
 
Capacitação docente continuada 
 
 A ação da PRPPG neste aspecto pauta-se pelo Programa de Qualificação Docente - 
PROQUAD, criado em 2003 e regulamentado através da Resolução CONSEPE 04/03. No decorrer de 
2005, a Comissão de Qualificação Docente, criada por esta Resolução, analisou 130 processos de 
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afastamento de docentes, dos quais aproximadamente 31,5% referentes à qualificação na própria 
UFBA. Considerando o elevado percentual de professores que optam por qualificar-se na própria 
instituição, o PROQUAD prevê uma qualificação complementar na forma de estágios “sanduíche” no 
exterior (ou no país, cuja proposta para criação de um programa especial encontra-se em 
elaboração para encaminhamento a CAPES), de modo a minorar os efeitos da endogenia. 
 

Número de Docentes UFBA em Qualificação – 2005 
 

Nível UFBA País Exterior Total 
Mestrado 04 04 00 08 
Doutorado 37 13 07 57 

Pós-Doutorado 00 05 05 10 
Total 41 22 12 75 

Fonte: PRPPG 
 
 Capacitação de pós-graduandos para a docência 

 
 Dando continuidade a ações semelhantes nos anos anteriores, com vistas à capacitação de 
mestrandos e doutorandos para a docência, foram alocadas no Programa de Capacitação para o 
Ensino Superior (PROCES), um total de 18 bolsas, destinadas a pós-graduandos com projetos de 
particular interesse para a inovação de práticas de ensino na UFBA. Essas bolsas foram originadas 
da quota PROAP da PRPPG, sendo 14 de Mestrado e 4 de Doutorado. Elas contemplaram 12 cursos e 
programas de pós-graduação. Este programa conta com a colaboração de uma comissão com 
representantes das diversas áreas, responsável pela seleção dos candidatos, e foi objeto, na 
realização do VI Seminário de Pesquisa e Pós-graduação (VISEMPPG), de uma avaliação parcial dos 
resultados já obtidos pelos trabalhos em curso. 

 
Concessão de Bolsas do PROCES por Curso em 2005 

 
Cursos de Pós-Graduação Concessão 

 Mestrado Doutorado 
Artes Cênicas 1 - 
Cultura e Sociedade 1 - 
Ecologia e Biomonitoramento 2 - 
Filosofia 1 - 
Geografia 1 - 
História 1 - 
Letras e Lingüística 1 - 
Medicina 1 - 
Medicina Veterinária Tropical 4 - 
Música - 3 
Odontologia 1 - 
Patologia Humana - 1 

Total 14 4 
Fonte: PRPPG 
 

2.2 PESQUISA 

Caracterização da Pesquisa na UFBA 

 Desde sua criação, há sessenta anos, a UFBA tem merecido destaque em suas atividades de 
pesquisa, especialmente nas áreas de Saúde, Humanidades, Química e Geologia. Nos últimos dez 
anos, ampliou seus horizontes de pesquisa e hoje também desponta no cenário nacional, na área de 
Letras e Artes. Com o advento dos Fundos Setoriais, vários projetos voltados para a infra-estrutura 
de pesquisa (CT-INFRA) e outros projetos temáticos, favoreceram a consolidação de alguns grupos e 
o surgimento de outros. A análise dos dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (Censo 
2004), quando comparados com o biênio anterior, evidencia um crescimento significativo dos 
registros de novos grupos, pesquisadores, alunos e técnicos, mostrando que não somente as 
atividades se expandem, mas, também a comunidade se ajusta à prática sistemática de 
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alimentação dessa e de outras bases de dados. O fato da pós-graduação também se expandir e 
mostrar um bom grau de consolidação em alguns Programas se reflete nos indicadores de 
produtividade, os quais situam a UFBA no ranking das 15 maiores IES do país, incluindo-a no 
privilegiado grupo de “Universidades de Pesquisa”. 

 Entre 2000 e 2004, o Estado da Bahia viu nascer 398 novos grupos de pesquisa, passando a 
totalizar 728 grupos, representando um incremento de 121% e taxas de crescimento acima de 30% a 
cada ano. Esses dados constam de recente pesquisa do reitor Naomar de Almeida Filho, no qual 
destaca a contribuição da UFBA para os atuais avanços de Ciência & Tecnologia no âmbito baiano. 
Esse incremento segundo o reitor, fez a Bahia ganhar duas posições no ranking nacional, passando 
do 9º para o 7º lugar em 2005, ”ultrapassando rivais tradicionais como Pernambuco e Distrito 
Federal”.  

Principais Indicadores 

Bolsistas de Produtividade em Pesquisa (CNPq e FAPESB) 
  
 O percentual de pesquisadores da UFBA, com bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) 
obtidas junto ao CNPq e a FAPESB, no último quadriênio, têm se ampliado: 103 bolsistas em 2001, 
106 em 2002, 128 em 2003, 147 em 2004 e 144 em 2005. 
 
Grupos de Pesquisa 
 
 O levantamento dos grupos de pesquisa nas diferentes instituições de ensino e pesquisa do 
país vem sendo realizado pelo CNPq, de forma sistemática, desde 1993 e os dados obtidos têm sido 
tratados de forma a subsidiar ações de fomento e, ao mesmo tempo, hierarquizar estes grupos 
quanto às suas atuações, privilegiando a geração de conhecimento científico e a orientação de 
estudantes (doutorado, mestrado, iniciação científica). 
 
 Durante o ano de 2005, a PRPPG, ao final de cada semestre, analisou a base de dados dos 
grupos de pesquisa cadastrados na UFBA, identificando pendências (ex: casos atípicos e grupos não 
atualizados por mais de 12 meses), notificando os lideres destes grupos acerca dessas pendências e 
orientando sobre os procedimentos para eliminá-las. Ao todo de 73 novos grupos de pesquisa foram 
submetidos à certificação pela PRPPG em 2005. 
 
 A Base Corrente sobre os dados de Grupos de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia no 
CNPq, quando comparada com os dados do último censo em 2004, revela uma expansão importante 
em todos os parâmetros considerados: grupos, linhas de pesquisa, pesquisadores, estudantes e 
técnicos, o que denota que a comunidade acadêmica na UFBA tem tomado iniciativa de cadastrar-
se de forma sistemática na Plataforma Lattes e se conscientizado acerca da importância da 
estruturação formal de Grupos de Pesquisa. 
 

Dados comparativos dos Grupos de Pesquisa da UFBA nos anos 2002, 2004 e 2005 
 

Status do grupo Grupos Pesquisadores Doutores Estudantes Técnicos Linhas de 
pesquisa 

Censo 2002 225 1.060 638 1.114 264 784 
Censo 2004 348 1.060 638 1.114 453 961 

Base corrente (2005) 
Certificado 242 1.488 946 2.041 311 904 
Não-atualizado 138 640 439 741 192 486 
Aguardando 
certificação 5 21 16 14 2 13 
Em preenchimento 36 140 89 139 11 72 
Certificação negada 1 1 1 0 0 1 

Total 2005 422 2290 1491 2935 516 1476 
Fonte:PRPPG http://lattes.cnpq.br/, acesso em 20/12/2005. 

 
 Apenas no dia 23 de dezembro de 2005, o Censo 2004 do CNPq disponibilizou à comunidade 
os primeiros resultados da estratificação dos grupos, os quais evidenciam preliminarmente que a 
UFBA ampliou o número de grupos considerados consolidados, em 2004. Constata-se também que os 

http://lattes.cnpq.br/
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grupos das áreas da Saúde e das Humanas passam a ocupar as posições 9o e 12o no ranking nacional. 
Considerando-se a distribuição dos Grupos de Pesquisa nas oito áreas do conhecimento constata-se 
ainda que houve incremento em grupos na maioria das áreas. 
 
Diagnóstico dos Grupos de Pesquisa da UFBA (Censo 2004), com a posição da UFBA por área de 
conhecimento (posição UFBA/total de grupos no país) e grau de consolidação (consolidados, em 
consolidação, em formação).  
 

Áreas Grupos Posição 
UFBA Consolidados Em 

consolidação 
Em 

formação 
Ciências Agrárias 20 23/123 1 10 9 
Ciências Biológicas 30 26/164 4 14 12 
Ciências Exatas e da Terra 41 20/158 10 22 9 
Engenharias e Ciências da 
Computação 35 47/167 1 15 19 

Humanidades 139 12/208 63 60 16 
Ciências da Saúde 83 9/170 22 39 22 

Total 348  101 160 87 
Fonte:PRPPG http://lattes.cnpq.br/, acesso em 20/12/2005 
 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AS AGÊNCIAS DE FOMENTO 
 
 Em 2005, a captação de recursos pelos pesquisadores da UFBA junto às agencias de fomento 
(FINEP, CNPq, FAPESB, etc.) foi bastante ativa, tendo superado em cerca de 10% o número de 
projetos aprovados no ano anterior. 

a) Projetos custeados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
 
 Atualmente a PRPPG-UFBA gerencia 5 projetos institucionais de infra-estrutura apoiados 
pela FINEP: CT-Infra 01/01 (COMPESQ), iniciado em 2002;  CT-Infra 03/01 (INMOTEC), iniciado em 
2003 e com complementação de recursos em 2005; CT-ENERG 03/01 iniciado em 2003;  CT-Infra 
01/03 (INFRA-UFBA), cujos recursos liberados para dois centros interdisciplinares, ainda não foram 
dispendidos e, finalmente, CT-INFRA 01/04, cuja primeira parcela liberada, começou a ser 
utilizada em novembro de 2005. Todos os Projetos, a exceção do CT-ENERG, são coordenados e 
acompanhados por Comitês Gestores, dos quais fazem parte pesquisadores envolvidos com sub-
projetos e as titulares das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-graduação e de Planejamento e 
Administração. 
 

 CT-Infra 01-01 [Informação e Comunicação para Pesquisa]: Com a resposta positiva às 
várias solicitações de remanejamento financeiro e à implementação do segundo Aditivo de 
Tempo por 12 meses, enviado em novembro 2005, executou-se, até o momento, cerca de 
95% do orçamento inicial de R$ 3.935.292,00. No segundo semestre de 2004 solicitou-se a 
FINEP, com o aval do Comitê Gestor, a utilização dos recursos oriundos das aplicações 
financeiras em duas ações de infra-estrutura para a pesquisa (apoio à infra-estrutura de 
cursos de Pós-Graduação e Edital de Manutenção de Equipamentos), tendo-se recebido a 
sua aprovação em novembro de 2004, e iniciado a aquisição dos equipamentos no primeiro 
semestre de 2005.  

 
 CT-Infra 03-01 [Informação e Modernização Tecnológica]: teve seu convênio assinado em 

junho de 2003, com recurso total de R$ 1.540.000,00 cuja primeira parcela, no valor de R$ 
500.000,00, foi disponibilizada no segundo semestre de 2003. Após adequações da sua 
execução às necessidades atualizadas dos grupos de pesquisas envolvidos (pedidos de 
remanejamento ao longo de 2003 e 2004), verifica-se o cumprimento de 95% das metas e 
sendo efetuada a solicitação para liberação da segunda parcela.  A construção da 
Biblioteca Setorial de Saúde foi iniciada em outubro de 2005 e mereceu recursos adicionais 
no valor de R$ 100.000,00, liberados em dezembro de 2005. 

 
 CT-Infra 03-03 [Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da UFBA]: Este 

projeto, no valor de R$ 560.000,00, teve sua primeira parcela disponibilizada em outubro 
de 2004. O objetivo do projeto é a construção de dois (02) prédios (com área de 400 m2 
cada). A primeira construção visa abrigar o Centro em Ciências da Tecnologia da 
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Informação e a segunda, o Centro Interdisciplinar de Estudos do Desenvolvimento Social 
(CIEDS). Após reunião os coordenadores dos projetos, e representante da Pró-Reitoria de 
Planejamento, a PRPPG estabeleceu junto à FAPEX os procedimentos a serem adotados 
para a sua execução. De imediato, deliberou-se sobre o início das sondagens preparativas 
para a edificação do CIEDS na área da Faculdade de Ciências Humanas.  

 
 CT-Infra 01-04 [Segurança, Integração e Recuperação da Infra-Estrutura para a Pesquisa na 

UFBA]: Este projeto, no valor de R$2.326.000,00, teve a sua primeira parcela, no valor de 
R$1.086.000,00, liberada em outubro de 2005. O objetivo do projeto é a construção de 
prédios e recuperação de laboratórios e a aquisição de equipamentos. A primeira 
construção visa dar continuidade a as obras da Biblioteca Setorial de Saúde. A segunda, a 
reforma do Teatro Martim Gonçalves e a terceira, a construção do Módulo A do Centro 
Interdisciplinar de Energia e Ambiente. Instituiu-se o Comitê Gestor, que reúne 
pesquisadores e representantes das pró-reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, e de 
Planejamento, quando se analisou a documentação dos sub-projetos de obras, deliberando-
se o inicio das obras da reforma do Teatro Martim Gonçalves (R$ 750.000,00) e a aquisição 
dos equipamentos para os sub-projetos das Escolas de Dança e Música. 

 
 Projetos aprovados junto a FINEP em 2005 - No ano de 2005 a FINEP lançou vários editais, 

nos quais foram aprovados 17 projetos da UFBA.  
 
b) Projetos aprovados junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq 
 
 Em 2005, o CNPq lançou editais que contemplaram diversas áreas do conhecimento em 
parceria com vários fundos setoriais e ministérios. Nestes, foram aprovados 17 projetos de 
pesquisadores da UFBA. 
 
c) Projetos aprovados junto a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia - FAPESB. 
 
 Em 2005, a FAPESB apoiou solicitações de pesquisadores para participação e organização de 
reuniões científicas, editoração de periódicos científicos, livros e projetos de pesquisa, através do 
sistema de fluxo contínuo. Foram lançados igualmente outros editais voltados para: bolsas (IC, 
Mestrado, Doutorado, Desenvolvimento Científico Regional, Apoio Técnico). Editais voltados para a 
Infra-Estrutura e Temáticos foram igualmente lançados no ano de 2005. Os pesquisadores da UFBA 
obtiveram significativa aprovação de seus pleitos. 
 
EXPANSÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 O ano de 2005 representou para a UFBA a consolidação de um Programa de Iniciação 
Científica mais abrangente que o PIBIC. Isto ocorreu com a incorporação de bolsistas CNPq balcão e 
iniciantes voluntários ao grupo de iniciantes acompanhados pelo Comitê Institucional (CInst), além 
da inclusão no programa de bolsistas de Iniciação Científica Júnior (estudantes do segundo grau). 
Isto foi possível devido ao engajamento completo dos integrantes do CInst e à conclusão da 
informatização da gestão do programa. A gestão ocorreu pela primeira vez de forma totalmente 
informatizada, após aperfeiçoamento dos mecanismos de inscrição, avaliação de 
projetos/relatórios e emissão de pareceres, totalmente on line. Também foi possível ampliar a 
participação da comunidade acadêmica, através da inclusão de assessores ad hocs, não 
pertencentes ao Comitê Institucional, quando da apreciação de pedidos de bolsa e na análise de 
relatórios. 
 
 Como conseqüência da modernização administrativa e acadêmica no programa na UFBA, foi 
possível obter-se a expansão da cota de bolsas concedidas pelo CNPq, que alocou em 2005 um total 
de 350 bolsas na UFBA, numero que vem crescendo ano a ano (incremento total de 40%, de 2003 
para 2005). O PIBIC/UFBA ainda contabiliza 150 bolsas alocadas pela FAPESB (25% de incremento, 
em relação a 2003) e 10 bolsas com recursos orçamentários, o que perfaz atualmente um total de 
510 bolsas de iniciação científica. Além dessas bolsas, o sistema administra ainda 35 bolsas balcão 
CNPq e planos de trabalhos de 27 iniciantes voluntários. Atualmente, nossa base de dados gere, 
portanto, 572 planos de trabalho de IC. 
 
 O PIBIC/UFBA é avaliado por Pesquisadores Nível I do CNPq, os quais acompanham a seleção 
e a realização do Seminário Estudantil de Pesquisa.  
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 Programa IC Jr: A FAPESB, neste ano de 2005, criou cotas institucionais para as 
universidades e centros de pesquisa, e delegou a responsabilidade pela seleção e pelo 
acompanhamento dos planos de trabalho às próprias instituições. Na UFBA, a responsabilidade da 
gestão de uma cota de 40 bolsas coube ao Programa de Iniciação Científica tradicional. O Programa 
IC Jr tem peculiaridades que exigiram algumas adaptações por parte da coordenação: os estudantes 
não pertencem ao corpo discente da universidade, não são universitários, não tem vivência na 
academia e, para a maioria, este foi o primeiro contato com o meio universitário/científico. 
 
Mecanismos de Institucionalização da pesquisa 
 
 Dando prosseguimento às ações iniciadas no ano de 2004, visando a melhor 
institucionalização da pesquisa na UFBA, a PRPPG continuou difundindo informações sobre editais, 
eventos e reuniões científicas, bem como, incentivou a comunidade à prática de atualização de 
registro de dados (grupos de pesquisa, pesquisadores, bolsistas, projetos, etc.). Foram também 
promovidos alguns eventos de divulgação e discussão das atividades de pesquisa, envolvendo a 
comunidade dos pesquisadores, a Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa e agências de 
fomento. Além disso, grupos de pesquisa emergentes foram identificados e, sempre que possível 
apoiados pela PRPPG. 
 
 Decidiu-se pelo desenvolvimento de um sistema de integração das respectivas bases 
(INTEGRA) com recursos técnicos do CPD e apoio material da PRPPG. Foi assinado um convênio com 
o CNPq, que a seguir liberou senha de acesso a suas bases de dados, as quais serão disponibilizadas 
mensalmente, a fim de que sejam captadas para os sistemas UFBA as informações do Diretório de 
Grupos de Pesquisa (DGP) e da Plataforma Lattes, ambas alimentadas pelos próprios usuários. 
 
 A esse instrumento de gestão juntar-se-á aquele do SiLab (Sistema de infra-estrutura de 
laboratórios de pesquisa), desenvolvido a partir de um censo de infra-estrutura e equipamentos da 
UFBA, iniciado em maio de 2004 (identificação dos dados pessoais do coordenador do laboratório, 
cadastro dos principais equipamentos existentes, seu estado de conservação, valores, órgão 
financiador, etc). Em 2005, com a aprovação pela FINEP da utilização de parte dos recursos oriundos 
das aplicações financeiras do projeto CT-Infra 01, contratou-se serviços de empresas de informática 
para o desenvolvimento de software que permitisse disponibilizar, atualizar e gerar relatórios 
gerenciais via internet sobre os laboratórios da UFBA, além de comunicar-se com outros sistemas 
operacionais utilizados pela mesma instituição.  
 
 Para atenuar prejuízos e suprir alguns dados inerentes a cursos e grupos de pesquisa, a 
PRPPG elaborou um Diretório de Pesquisa e Pós-graduação em CD ROM, lançado em novembro de 
2005. Esse instrumento oferece um panorama do ensino de PG e dos grupos de pesquisa, por áreas 
do conhecimento ou por unidades de lotação na UFBA, permitindo ainda ao usuário um sistema de 
buscas temáticas de grupos ou pesquisadores, assim como de projetos em andamento.  
 
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (NPI) 
 
 Em dezembro de 2004, o CNPq/Fundo Verde e Amarelo aprovou um projeto de criação de 
Núcleos de Propriedade Intelectual (NPI), submetido pela UFBA, UFPB, UFS e o CEFET - Bahia. A 
partir de março de 2005, as IES instalaram seus respectivos núcleos, de acordo com a Lei de 
Inovação promulgada em dezembro do ano anterior. Na UFBA, as diretrizes do NPI para o ano em 
curso incluíam a contratação de bolsistas, a publicação de Edital conjunto para a marca do NPI, a 
realização de cursos sobre propriedade intelectual (PI), o desenvolvimento do software a ser 
utilizado em comum e a regulamentação da PI nas instituições de ciência e tecnologia envolvidas 
(ICT). Em abril, foi instalado o Conselho Consultivo do Projeto, composto pelos Pró-reitores das 
quatro instituições e representantes da SECTi/FAPESB e FIEB/IEL, sendo presidido pela pró-reitora 
da UFBA; em julho foram instalados o Conselho Científico e Tecnológico (CCT/UFBA/CEFET) e o 
Comitê Executivo (CExe), o primeiro destes composto por representantes de diversas áreas do 
conhecimento, os quais julgarão o mérito dos pedidos de registros e patentes, atribuindo-lhes 
inclusive prioridades. O CExe, por sua vez, reuniu-se de forma intinerante, nos Estados da Bahia, 
Sergipe e Paraíba. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

 REALIZAÇÃO DO VI SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (VI SEMPPG) E DO XXIV 
SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA. O SEMPPG é o principal evento de pesquisa e pós-
graduação na UFBA e ocorreu, no período de 09 a 12 de novembro, pela sexta vez 
consecutiva, de maneira integrada, envolvendo a comunidade acadêmica da UFBA em 
atividades de debate e exposição de temas e de materiais de pesquisa nas diversas áreas do 
conhecimento. Assim, o VI SEMINÁRIO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (VI SEMPPG) e o XXIV 
SEMINÁRIO ESTUDANTIL DE PESQUISA (XXIV SEMEP) cumpriram os seus objetivos de promover 
a integração de professores e estudantes, além de divulgar os projetos de pesquisas 
científicas, culturais e artísticas; divulgar os grupos de pesquisa, os programas de pós-
graduação; ampliar o conhecimento sobre as atividades de pesquisa desenvolvidas na UFBA 
e complementar a formação científica dos estudantes de graduação e pós-graduação.  
Chamou a atenção o aumento da freqüência em todas as atividades programadas, bem como 
a freqüência nas sessões temáticas, tanto de alunos quanto de orientadores, o que foi bem 
avaliado pelos consultores do CNPq. Foram inscritos 218 ouvintes e 170 alunos em 3 mini-
cursos oferecidos durante o evento.  
A realização do VI SEMPPG contou ainda com a presença do Professor Dr. Evando Mirra 
(CGEE), ex-presidente do CNPq, que proferiu a palestra de abertura versando sobre “A 
Aventura da Pesquisa e o Desafio da Inovação”. 

 
 WORKSHOP SOBRE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS (28 e 29 de abril) visando discutir a 

implementação de sistemas integrados da UFBA (SIAC, SIDOC, SIP, Lato sensu) com aqueles 
do CNPq e da CAPES (Plataforma Lattes, Diretório de Grupos e Coleta). A seguir, foi 
assinado convênio CNPq / UFBA para que aquela agência possa disponibilizar mensalmente a 
base de dados bruta da instituição, a qual será captada pelos sistemas em desenvolvimento 
no CPD UFBA. 

 
 DEBATE SOBRE TABELA DE ÁREAS DO CONHECIMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO 

COM PROPOSTAS DA ÁREA DE ARTES ("Carta de Salvador") em 9 e 10 junho. O debate 
serviu para incentivar a aproximação de alunos e pesquisadores da UFBA de consultores 
externos, tendo contado também com a participação de docentes da Escola de Dança. 

 
 SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE C&T Por decreto presidencial, foi instituída no país uma 

semana dedicada a Ciência e Tecnologia, da qual a UFBA participou, motivando seus 
pesquisadores a implementarem atividades de divulgação da ciência.  Assim, durante os dias 
03 a 09 de outubro, desenvolveu o projeto “Criatividade, Ciência e Tecnologia: UFBA para 
todos”, onde foram realizadas visitas a laboratórios com realização de experiências 
científicas, lançamentos de livros de autoria de crianças (série Novos Construtores), 
atividades culturais e conferências. Crianças e adolescentes do ensino Fundamental e médio 
puderam visitar os Museus da UFBA através de um circuito de ônibus, com a monitoração de 
estudantes de graduação de museologia. 

 
 WORKSHOP SOBRE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA REITORIA: a PRPPG apresentou os 

indicadores institucionais de pesquisa e pós-graduação, no Seminário promovido pela 
Comissão Permanente de Avaliação, em 06/10/05. 

 
 A pesquisa na UFBA é movida pela ação de seus pesquisadores que obtêm os recursos através 
da submissão de projetos junto aos órgãos de fomento (FINEP, CNPq, FAPESB, etc). São 
desenvolvidos Projetos de Pesquisa em todas as Unidades de Ensino, onde estão vinculados não só 
pesquisadores-docentes da UFBA, mas também pesquisadores visitantes (PPV/CAPES) do país ou do 
exterior, recém-doutores (PRODOC/CAPES) e pesquisadores aposentados da própria UFBA 
(PROPAP/UFBA). 
 

2.3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
As informações que se seguem, apresentam em linhas gerais um mapeamento das principais 

ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) no ano de 2005. Trata-se de uma 
descrição detalhada de ações realizadas segundo o plano de metas da extensão; constante do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA, com uma análise breve dos processos através dos 
quais estas ações se desencadearam ao longo do ano. 
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Em linhas gerais, a maior parte das metas previstas para o ano de 2005 foi alcançada. 

Contudo, em função do turbulento ano administrativo da PROEXT, marcado pela mudança da 
Coordenação Geral de Extensão e pelo afastamento por motivos de saúde do Pró-Reitor, algumas 
importantes ações previstas para o ano de 2005 deixaram de ser cumpridas. Entre estas ações 
destacam-se: a criação do Fórum Permanente de Extensão da UFBA. A revisão das disposições 
normativas referentes à extensão e a elaboração do inventário geral de toda produção artística e 
cultural da UFBA. 

 
Para a criação do Fórum Permanente de Extensão foi criado um termo de referência e 

elaborado um projeto inicial que, por falta de financiamento para viabilização da sua coordenação 
ficou em suspenso ao longo do ano. A revisão das disposições normativas da extensão foi iniciada na 
Câmara de Extensão, gerou uma minuta de texto com algumas sugestões, mas, em razão do 
afastamento do Pró-Reitor os trabalhos foram suspensos e devem ser retomados no início do ano de 
2006. 

 
Quanto à elaboração do inventário artístico, foi impossível a sua realização em função da 

escassez de recursos materiais e humanos para a sua organização. Contudo, com o apoio do 
Ministério da Cultura, o Centro de Processamento de Dados da UFBA elaborou um programa de 
cadastramento das atividades culturais produzidas pela Extensão Universitária. Este programa está 
em fase de implantação para utilização em caráter experimental na UFBA e deverá estar em pleno 
funcionamento no ano de 2006. 

 
Para a organização deste relatório foram utilizados dados da Gerência Administrativa da 

PROEXT, do Setor de Registro e Certificação, da Coordenação Geral da Extensão e das coordenações 
dos principais programas e projetos institucionais da extensão. 

 
Em alguma medida, os dados apresentados a seguir respondem às metas previstas para o ano 

de 2005 ao mostrar avanços e conquistas que não tinham sido projetadas, mas que compuseram 
transformações significativas na gestão da PROEXT neste ano. 

 
 Apoio á atividades de extensão 
 

A PROEXT mantém uma política de apoio às atividades extensionistas, viabilizando o custeio 
de pequenas despesas com elaboração de material de divulgação, estrutura para eventos e bolsas 
de curta duração para ações que demandem a participação de estudantes. 
 
  
 Política de Representação Externa 

 
Através da participação, organização ou mesmo articulação de eventos de natureza local, 

regional e nacional a PROEXT tem marcado presença de forma sistemática, seja na divulgação das 
suas ações extensionistas, na celebração de formas de cooperação interinstitucional ou, ainda, na 
apresentação de conceitos e metodologias dos seus fazeres extensionistas. 

 
É importante destacar a relevância do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, instância que congrega na sua totalidade as Instituições Públicas de Ensino 
Superior no Brasil, que desenvolvem formalmente atividades de extensão. 

 
No XXIII Fórum Nacional, realizado em São Luís do Maranhão no mês de abril, a UFBA 

mereceu dois destaques. O primeiro deles, referente à experiência com o Programa de 
Flexibilização Curricular ACC (Atividade Curricular em Comunidade). O segundo pelo 
desenvolvimento do SIEX Cultura (Sistema de Informação das Atividades de Extensão), programa que 
visa realizar o cadastramento nacional de todas as atividades de produção cultural e centros de 
referência cultural vinculados às Pró-Reitorias de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. O 
programa piloto já está em fase de implantação na UFBA e na Universidade Federal de Ouro Preto. 

 
Vale ressaltar que no mês de outubro o Pró-Reitor em exercício, a convite da Universidade 

do Estado do Mato Grosso, foi ao Campus de Sinop apresentar a experiência com ACC para 
professores e alunos desta universidade. Após o encontro os participantes deram início à 
organização das bases locais para a implantação da ACC e, segundo relato encaminhado à PROEXT, a 
UNEMAT já está em vias de implantação das suas atividades curriculares em comunidade. 
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A PROEXT também teve uma participação importante no Comitê da Região Nordeste de 

Avaliação das Melhores Práticas Sociais da Caixa Econômica Federal, no mês de agosto de 2005. 
Nesta ocasião, o Pró-Reitor em exercício foi indicado e eleito por aclamação presidente do Comitê.  
 
Principais Eventos de Representação Externa 

 
• Encontro no Xingó com as Pró-Reitorias da UFAL, UFRPE, UFPE, UEFS, UNEB, UFSE. 
• Encontros em Salvador com UNICEF, Circo Picolino Instituto Gambá, FTC e Fundação 

Gregório de  Matos. 
• Fórum da Região Nordeste dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (Ilhéus). 
• Encontro da SECAD/MEC/BRASÍLIA/DF. 
• Encontro com a Fundação Banco do Brasil na Superintendência do Banco do Brasil 

em Salvador. 
• XIII Fórum Nacional dos Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras – São Luís 

-MA. 
• Prefeitura Municipal de Salvador, Fundação Gregório de Matos. 
• Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA). 
• Encontro na Pró-Reitoria de Extensão da UNEB em Salvador. 
• Seminário de Agroecologia da UFBA. 
• Encontro com a Fundação Gregório de Matos. Salvador. 
• Encontro com o PNUD, Fundação Palmares e Fundação Gregório de Matos. 
• Encontro na Reitoria da UFBA. 
• Encontro Estadual de Assistência Estudantil, Universidade do Estado da Bahia - em 

Salvador. 
• Encontro com o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Salvador. 
• Encontro com a Gerência Nacional de Projetos Sociais da Caixa Econômica Federal. 
• Encontro Regional do PRADEM em Alagoinhas (BA). 
• Universidade do Sudoeste da Bahia, Jequié (BA). 
• Encontro Regional do PRADEM – Cruz das Almas (BA). 
• Visita para apresentação da política de Extensão da UFBA – Campus Sinop - 

Universidade do Estado do Mato Grosso. 
• Encontro Regional do PRADEM – Salvador. 
• Vista ao núcleo de Tecnologia Solidária para apresentação da política de Extensão 

da UFBA - Escola Politécnica - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• I Encontro Ibero-Americano de Extensão Universitária, Conferência Municipal de 

Cultura - Rio de Janeiro Reunião com o MEC para renovação do convênio SECAD - 
Conexões de Saberes e celebração do convênio com a Escola Aberta. 

• Encontro na Faculdade de Comunicação da UFBA. 
 

 
 Consolidação dos Programas Institucionais 
 

No ano de 2005, além dos dois grandes Programas já existentes, a UFBA através da PROEXT 
foi contemplada com mais um grande programa institucional – o Conexões de Saberes. 

 
Os programas desenvolvidos no âmbito da PROEXT - O Movimento Universitário de 

Alfabetização (MUDA), conveniado com a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação; a 
ACC, em parceria com a FAPESB, Fundação Gregório de Matos e Prefeitura de Nazaré e o mais novo 
Conexões de Saberes em convênio com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade do MEC - em seu conjunto, significaram um investimento da ordem de R$ 551.064,00 
reais, distribuídos da seguinte forma: 

 
• ACC: R$299.764,00 (recursos captados com os convênios acima mencionados); 
• Conexões de Saberes: R$ 168.000,00 (recursos disponibilizados pela SECAD/MEC); e 
• MUDA: R$ 83.300,00 (recursos oriundos do convênio SESu/MEC). 

 
Estes programas orientam as principais ações da Pró-Reitoria de Extensão em três campos 

temáticos da política acadêmica: flexibilização curricular, alfabetização de jovens e adultos e 
permanência de alunos oriundos das camadas populares na universidade. Para a implantação dos 
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mesmos foram realizados encontros com importantes instituições públicas das esferas federal, 
estadual e municipal, envolvendo o Reitor da UFBA e o Pró-Reitor de Extensão, além, é claro, dos 
dirigentes das instituições que financiam as atividades. 

 
No caso da ACC é importante lembrar que durante o processo de captação de recursos 

foram realizadas várias reuniões com a equipe de coordenação do programa juntamente com a 
equipe da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) no sentido de promover reformulações 
na estrutura formal desta ação de extensão. As principais mudanças realizadas foram: duração 
anual de cada disciplina oferecida pelo programa e subdivisão do programa em subprogramas 
(Estação Cultura, Experimentações Metodológicas e Nazaré). Está sendo anunciada para o ano de 
2006 a formação de um Comitê de Avaliação para seleção de projetos propostos. A idéia é que esta 
comissão seja formada por representantes da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, Câmara de Extensão, Câmara de Ensino de Graduação e Coordenação do Programa. 
Além desta reformulação sugere-se a seleção de projetos por edital ampliando as condições de 
participação de todas as unidades de ensino que desejem integrar a ACC. 

 
O Programa Conexões de Saberes foi implantado seguindo as orientações do MEC no que diz 

respeito à política de permanência de estudantes universitários oriundos das camadas populares da 
comunidade baiana. Contudo, a construção local do programa levou em conta a política de 
vizinhança da Pró-Reitoria de Extensão implantando as bases comunitárias de suas ações em 
comunidades vizinhas aos campi da UFBA, destacam-se entre estas comunidades: Ferreira Santos, 
Gantois e Calabar. Ao todo são 35 estudantes e 04 professores desenvolvendo atividades de natureza 
acadêmica nas comunidades citadas. 

 
O MUDA incorporou turmas de alfabetização de jovens e adultos nos municípios de Salvador 

(14 turmas) e Alagoinhas (16 turmas). Além dos trabalhos com a alfabetização propriamente dita, o 
programa realizou dois importantes encontros culturais, um na comunidade de São João do Cabrito 
e outro na comunidade de Pernambués. Estes encontros tiveram como propósito, a troca de 
experiências pedagógicas bem como promover maior integração entre professores e alunos 
participantes do programa. É importante destacar a formação de jovens educadores entre os 
estudantes acadêmicos como um dos principais aspectos do processo de alfabetização encetado pelo 
MUDA. 

 
Além do acúmulo de experiência e do avanço conceitual na definição de programas de 

extensão, a PROEXT através dos seus programas institucionais tem estabelecido importantes 
relações de troca com outras instituições públicas de ensino superior. No mês de março, integrantes 
da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas realizaram uma visita técnica à 
PROEXT/UFBA para conhecer a experiência por aqui desenvolvida. No mês de setembro a 
experiência em extensão da UFBA, foi apresentada num congresso realizado na cidade de Jequié 
(BA) pela Universidade do Sudoeste da Bahia. No mês de outubro, a convite da Universidade do 
Estado do Mato Grosso, a PROEXT apresentou a sua experiência entre os mato-grossenses e no mês 
seguinte o Pró-Reitor em exercício esteve no Rio de Janeiro com a mesma missão. 

 
Desde o mês de junho de 2005 uma doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Geovânia Toscando, tem dedicado a sua 
pesquisa a ACC, o que mostra a importância das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela 
PROEXT bem como o interesse nacional nestas experiências, demandando importantes situações de 
troca e cooperação interinstitucional. 

 
Ainda no ano de 2005 foi criado o termo de referência para a implantação de um Programa 

de Produção e Gestão de Saberes em Extensão, texto que foi elaborado pela Professora Doutora 
Acylene Maria Cabral e que está em fase de captação de recursos. O Detalhamento da quantidade 
de alunos, professores e comunidades atendidas pelos programas ACC, Conexões de Saberes e 
MUDA, encontram-se, respectivamente, nos quadros abaixo: 
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Programa ACC - UFBA em Campo 

 
Nome 

do 
Subprograma 

N.º 
de 

ACCs 

N.º 
Profs 

N.º 
Alunos 
aprox. 

N.º 
bolsistas 

Comunidades 
parceiras Financiador Valor em 

R$* 

 
Estação Cultura 

 
11 

 
18 

 
110 

 
11 

Estações de 
transbordo: 
Lapa, Iguatemi, 
Mussurunga e 
Pirajá 

Fundação 
Gregório de 

Matos 

98.964,00 

 
Nazaré 

 
03 

 
06 

 
30 

 
3 

Distritos do 
município de 
Nazaré 

Prefeitura 
Municipal de 

Nazaré 

48.000,00 

 
Experimentação 
Metodológica 

 
 

18 

 
 

22 

 
 

180 

 
 

17 

Alunos da Escola 
oficina, Cairu, 
acampamento de 
MST no 
Recôncavo 
Baiano,Vale do 
Capão,  distritos 
de municípios na 
bacia do Rio São 
Domingos, 
Pelourinho e 
feiras livres, 
Municípios de 
Santo Amaro, 
Conde, Ilha de 
Maré, distrito de 
Oliveira dos 
Campinhos(Sto 
Amaro), bairros 
do Curuzu(SSA), 
Nordeste de 
Amaralina, 
Assentamento 
Nova Aliança, 15 
bairros na 
RMS(em sete 
distritos),  
Subaúma, alunos 
das escolas 
públicas e 
privadas da RMS 

 
 

FAPESB 

 
 

152.800,00 

Programa ACC - 
UFBA EM CAMPO 

32 46 320 31 Ver os locais 
colocados no 
quadro acima. 

 299.764,00 

* previsto para os semestres 2005.2 e 2006.1 
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Programa Conexões de Saberes 
 

Atividades 

Extensão Realização de atividades junto às comunidades do Calabar, Ferreira 
Santos e Gantois. 

Mapeamento de 
estudantes oriundos de 
camadas populares 

Aplicação do censo, digitação, análise dos dados e produção de 
relatório.  
Total da coleta UFBA –5.917 estudantes; 
Resultado da Pesquisa –371 estudantes de origem popular. 

 
Produção do Memorial 

Oficinas de leituras e produção de textos; 
Produção do Memorial; 
Livro “Caminhada escolar de jovens de origem popular”- Lançamento 
em junho de 2006. 

Pesquisa 

Grupos temáticos(discussão dos temas): •Desigualdade e diferença: 
gênero, etnia e grupos sociais populares na universidade; 
•Juventude e políticas públicas (direitos humanos, culturais, 
educacionais e lazer); •Práticas pedagógicas e a lógica meritocrática 
na universidade; 
•As representações da universidade nos espaços populares e as 
representações dos espaços populares na universidade; 
Lançamento do Livro Temático em outubro de 2006. 

Seminário 

• Seminário Grupos Temáticos - UFBA; 
• I Seminário Nacional do Programa Conexão do Saberes – UFPE; 
• Encontro dos Programas de Ações Afirmativas – UFBA; 
• Seminário de Produção Textual – UFBA; 
• Seminário das Comunidades – UFBA. 

Produção Cultural  I Seminário Nacional do Programa Conexões do Saberes -Leitura 
Dramática – “A Caravana não para! Cotas! Repara!” 

 
 

Movimento Universitário de Alfabetização – MUDA 
 

Bolsistas 30 alunos da graduação (variados cursos) 
Público Alvo Trabalhadores jovens e adultos não 

escolarizados, analfabetos absolutos ou 
funcionais da Região Metropolitana de Salvador 
e do município de Alagoinhas-Ba. 

Número de pessoas atendidas pelo 
Programa 

750 pessoas 

Duração do Programa 08 meses (fevereiro a outubro de 2005) 
1° Encontro Cultural do MUDA Comunidades: São João do Cabrito – Plataforma 

/Subúrbio Ferroviário de Salvador 
Total de Participantes: 280 pessoas 

2° Encontro Cultural do MUDA 
 

Comunidade: Pernambués – Bairro Periférico de 
Salvador. 
Total de Participantes: 370 pessoas 

Publicação Lançamento do informativo do MUDA: 
ALTERALFABETIZAÇÕES – setembro 2005 

VI Congresso Internacional de 
Alfabetização de Jovens e Adultos do 
programa Alfabetização Solidária - SP 

Apresentação de trabalho na sessão oral, sobre 
o Programa MUDA. 

VIII Congresso Ibero-Americano de 
Extensão Universitária - RJ 

Apresentação de trabalho na sessão pôster, 
sobre o Programa MUDA. 

 
 
É importante destacar a participação da Câmara de Extensão na instauração do debate 

acerca da natureza conceitual das atividades de extensão, bem como no acompanhamento e 
avaliação de algumas atividades. Na seleção de projetos e programas para o Edital 
PROEXT/MEC/SESu, a participação da Câmara tem sido decisiva para o encaminhamento de 
demandas da UFBA para este edital. Tanto assim que após dois anos consecutivos tendo aprovado 
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apenas um projeto e um programa, no ano de 2005 com previsão de investimento para 2006, a 
Câmara selecionou quatro textos dos quais 03 foram aprovados: o MUDA (para recondução) o Projeto 
Sorridente (Escola de Teatro) e o Crescer com Saúde (Escola de Enfermagem). Além das 
contribuições das discussões na Câmara de Extensão, a própria cultura de elaboração de projetos de 
extensão tem melhorado a sua qualidade ao longo dos anos na UFBA. 

 
Outro destaque que merece atenção é a participação da PROEXT na discussão de diretrizes 

de financiamento de projetos de pesquisa e extensão na FAPESB. Esta importante instituição tem 
buscado ouvir a Pró-Reitoria de Extensão no que diz respeito ao delineamento temático e 
operacional das suas linhas de financiamento. Prova disto foi o convite feito a essa Pró-Reitoria para 
participar das discussões do edital temático da FAPESB para o ano de 2005. 

 
Tudo isto representa uma importante conquista no campo teórico-prático da organização 

das bases do fazer extensão na UFBA, uma vez que testemunha o salto qualitativo no ano de 2005 na 
construção de ferramentas como maior resolução conceitual na construção dos paradigmas 
extensionistas da Universidade Federal da Bahia. 

 
 

Projeto de Aprendizagem para Jovens e Adultos em Ciclos - PRAJAC 
 

Público Alvo 
Professores de Educação de Jovens e Adultos; Gestores 
das escolas; Coordenadoras das escolas e Coordenação 
Pedagógica da SEDUC. 

Objetivo do Projeto 

Redimensionar o projeto de aprendizagem para jovens 
e adultos em Ciclos - PRAJAC, a partir dos princípios 
norteadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
pautados nos pressupostos legais nacionais, estaduais e 
municipais, oportunizando assim, o desempenho de 
competências e habilidades necessárias a atuação do 
professor em classe.  

Número de pessoas capacitadas 100 pessoas 

Carga Horária 80 horas/aula 

Módulo I - Núcleo de Estudos 
Módulo II - Oficinas Pedagógicas 

Agosto a setembro de 2005.  
Outubro a Novembro de 2005 

 
 

A Política de Incentivo à Participação e Protagonismo Estudantil nas Atividades de Extensão 
 

A PROEXT tem se dedicado ao investimento em projetos desenvolvidos por alunos da UFBA, 
valorizando a participação e o protagonismo estudantil na condução de atividades que tenham como 
alvo a inserção no debate de questões sociais relevantes à formação dos seus discentes. O Projeto 
Quadro Negro é um exemplo disto. 

 
Em dezembro de 2004 a banda Simples Rap’ortagem realizou no Salão Nobre da Reitoria da 

UFBA, em parceria com a PROEXT, o evento “Hip-Hop Pelas Cotas: Uma Reação Afirmativa”. 
Nesta ocasião foi lançado o CD Quadro Negro, que está sendo distribuído em todo o país. Este CD é 
um single (única música) que integra o Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal da 
Bahia. O evento contou com o apoio da Fundação Palmares, Centro de Estudos Afro-Oriental - 
CEAO e UNICEF, além das presenças de diversas personalidades do meio acadêmico e do 
Movimento Negro. 

 
A partir da necessidade de ampliação da proposta inicial foi que a banda de rap Simples 

Rap’ortagem elaborou o Projeto Quadro Negro, cuja realização se deu no ano de 2005. O projeto, 
que teve duração de seis meses, correspondeu ao desenvolvimento de ação educativa utilizando 
elementos da cultura Hip-Hop (rap, break e grafite) em debates, oficinas, exibição de vídeo e 
shows objetivando sensibilizar educandos e educandas da rede pública quanto aos temas: “cotas”, 
“universidade pública”, “movimento hip-hop” e “racismo”, contribuindo assim para a superação 
da discriminação racial. As ações aconteceram sempre aos sábados durante todo o dia em seis 
escolas situadas nas periferias da cidade: Renan Baleeiro (Águas Claras), Clériston Andrade 
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(Itacaranha), Noêmia Rego (Valéria), Alberto Valença (São Gonçalo), Cidade de Curitiba (Eng. 
Velho de Brotas) e Bertholdo Cirilo (São João do Cabrito). 

 
“Para um projeto experimental, o saldo foi bastante positivo” comenta Jorge Hilton, que 

afirma ser impossível não continuar o Projeto em 2006 em virtude do bom resultado que tiveram e 
da grande demanda de outras unidades escolares pelo Projeto. Um vídeo documentário sobre as 
ações do Projeto está sendo finalizando junto a TV UFBA e será distribuído às Escolas 
participantes. “A idéia é que através da Pró-Reitoria de Extensão, se viabilize parceria junto à 
rede Municipal e Estadual de ensino para distribuição do vídeo como material educativo em 
conformidade com a Lei 10.639, Lei que estabelece o ensino das africanidades no currículo 
escolar” afirma Ana Paula Oliveira. 

 
O Projeto Quadro Negro teve a coordenação de Jorge Hilton, graduando em Ciências Sociais 

e a Supervisão de Ana Paula Oliveira, graduanda em Pedagogia, ambos pela Universidade Federal 
da Bahia. Articulou, em sua equipe, nove membros atuantes da Rede Aiyê Hip-Hop, todos oriundos 
das periferias com o mesmo histórico de vida, marcada por uma educação que não via o ensino 
superior como possibilidade. O interessante que desses nove educadores, seis atualmente são 
estudantes da UFBA: Edicássio Avelino (Geografia), Wilson Aragão e Marcos Costa (Desenho), 
Simone Gonçalves (Dança), além de Jorge Hilton (Ciências Sociais) e Ana Paula Oliveira 
(Pedagogia). O fato atesta que o Movimento Hip-Hop baiano não se espelha no Hip-Hop norte 
americano quando, muitas vezes, ler, cursar uma universidade é visto negativamente, 
interpretado como “coisa de branco”. O perfil da equipe fortaleceu muito o incentivo aos jovens a 
encararem a universidade como possibilidade e assumirem sua negritude.  

 
A Simples Rap’ortagem não parou por aí. Como desdobramento do Projeto Quadro Negro e 

em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão/UFBA, articularam durante o todo o mês de outubro a 
Temporada Quadro Negro no Teatro Gregório de Mattos. Um evento de shows e manifestações 
artísticas variadas com o propósito de afirmação da negritude. Dentre os saldos positivos do 
evento, foram arrecadados 230 livros (na troca de 10 livros por um CD) para o Centro de Cultura 
do Presídio Lemos de Brito, onde a banda Simples Rap’ortagem desenvolve atividades junto ao 
pavilhão 03.  

 
O Projeto Quadro Negro assim como, os programas Conexões de Saberes e Movimento 

Universitário de Alfabetização compõem um importante conjunto de atividades que buscam 
consolidar o Programa de Ações Afirmativas da UFBA. Os resultados do Projeto no ano de 2005 
devem ser destacados no que diz respeito à importante interface que se estabelece entre a UFBA 
e as escolas públicas de ensino médio, uma vez que valoriza o papel do estudante na construção 
das vias de acesso discente à universidade, tomando as realidades locais como instrumento de 
atuação e afirmação da presença estudantil dentro da UFBA.  

 
Ao longo do ano de 2005 foram registradas 444 Atividades de Extensão e até o dia 16 de 

dezembro foram emitidos 19.200 Certificados. Discriminadas segundo as modalidades de 
atividades de extensão definidas pelo regimento em vigência, as práticas extensionistas são 
apresentadas no registro pelas áreas de conhecimento acadêmico que configuram a universidade. 

 
Do Registro das Atividades de Extensão - 2005 

 

Itens Área I Área II Área III Área IV Área V Órgão 
Suplementar Total 

Curso 39 76 40 24 35 32 246 

Evento 13 24 40 06 32 13 128 

Programa 06 11 07 - 03 02 29 

Projeto 02 07 03 - 01 - 13 

Serviço 01 20 01 01 04 01 28 

Total 61 138 91 31 75 48 444 
Fonte: PROEXT-Setor de Registro e Certificação 

 
Apesar das inúmeras dificuldades e contingências administrativas do ano de 2005, a PROEXT 

apresentou uma significativa expansão no número de programas e projetos implantados, no número 
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de bolsas oferecidas e, sobretudo, na densidade institucional da Pró-Reitoria na construção de 
importantes políticas acadêmicas como um todo. A aproximação com novos parceiros financiadores 
como Prefeitura Municipal de Nazaré, Prefeitura Municipal de Salvador e Ministério da Educação, 
além dos avanços na construção de uma parceria com a Caixa Econômica Federal, apontam para a 
possibilidade de novas e significativas conquistas no ano de 2006. 
 
 O empenho na construção sistêmica de consolidação das Ações Afirmativas através da 
articulação de programas e projetos que priorizem a expansão do número de bolsas de extensão 
também é um esforço que merece destaque. 
 
 Entre as ações que ainda são merecedoras de maior atenção, destacam-se a política de 
produção de conhecimento na extensão e a consolidação de uma matriz de gestão que ofereça 
maior organicidade entre aquilo que a Pró-Reitoria propõe e aquilo que ela realiza, à medida que 
busca cumprir a importante missão de tornar mais aprofundado o diálogo e a participação da 
Universidade na vida da comunidade baiana. 
 
 Estes são os desafios que anunciam o prosseguimento das ações da PROEXT para o ano de 
2006 e, por que não afirmar, para os anos vindouros da vida administrativa e acadêmica da UFBA. 
 
 
Arte e Cultura 
 
Calourosa Recepção 
 

Organização da programação artística da Calourosa Recepção voltada para a temática afro-
brasileira em função de ter sido o ano da implementação vitoriosa do sistema de cotas raciais na 
UFBA. A aula inaugural foi pronunciada pelo Profº Ubiratan Araújo, Presidente da Fundação 
Palmares, durante o evento, realizado em 18 de maraço. Além da recepção aos caluoros, a Reitoria 
promoveu uma recepção aos pais desses calouros, na Reitoria, apresentado a eles a Universidade 
onde seus filhos iriam estudar. A Assessoria de Arte e Cultura promoveu a divulgação do evento 
através de campanha produzida pela TV UFBA e veiculada na TV Bahia. Público estimado: 6.000 
pessoas 
 
Concertos Populares da Orquestra Sinfônica da UFBA 
 

Projeto patrocinado pela Coelba/Minc através da lei Rouanet. Renovação do mesmo projeto 
de 2004 com ampliação do patrocínio de R$250.000,00 para R$350.000,00. Foram realizados 03 
concertos entre os quais destacaram-se os concertos nas cidades do interior do estado (Alagoinhas, 
Jequié, Cachoeira) e em Salvador o concerto do dia das mães realizado no Farol da Barra. Para a 
edição 2005, com a ampliação do patrocínio houve uma evidente melhoria da estrutura de 
palco/som/luz do projeto. No mês de junho de 2005 a coordenação dos Concertos Populares foi 
transferida para o diretor da Escola de Música por motivos operacionais. Nº de Espectadores: 5.500 
 
Correspondência Musical 
 

Projeto patrocinado pelos Correios através de edital de concurso. Esse projeto possibilitou a 
realização de 09 concertos de grupos de câmera em espaços culturais de comunidades como o Ilê 
Axé Opô Afonjé, ou a Igreja da Lapinha. Participaram diversos grupos de câmera ligados à Escola de 
Música da UFBA.  Nº de Espectadores: 2.250 
 
TV UFBA 
 

No ano de 2005, a TV UFBA produziu 1320 minutos de programação inédita dispostos em 87 
matérias e 21 especiais. Produziu, também, 552 depoimentos de pesquisadores, artistas, 
intelectuais, profissionais liberais, políticos e integrantes da comunidade acadêmica e exibiu 11 
vídeos produzidos por diretores baianos. 
 
Seminário Internacional de Cinema - SENCINE 
 

Apoiado pela Eletrobrás e Ministério da Cultura, o SENCINE em suas edições contou com a 
presença de grandes nomes do cinema mundial como Costa Gavras (diretor e roteirista), Robert 
Stam (estudioso americano), Gustavo Dahl (diretor da Ancine), Orlando Senna (Secretário do 
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Audiovisual - Minc), e muitos outros realizadores e estudioso. O SENCINE teve ampla repercussão na 
imprensa nacional recebendo matérias nos principais veículos de comunicação brasileiros, tanto em 
jornais, revistas e TVs. Além disso, o Seminário foi transmitido em “tempo real” pela internet 
através do sistema montado pela CPD/TV UFBA. O SENCINE apresentou ainda a pré-estréia 
americana do último filme do premiado diretor Costa-Graves em sessão para convidados no Teatro 
no Castro Alves. O SENCINE teve um público estimado em 3.500 pessoas.  
 
DVD Roberto Mendes 
 

A partir de um pequeno apoio do Banco Nordeste - BNB a TV UFBA apoiou as gravações e a 
edição do DVD Roberto Mendes a ser lançado nacionalmente em fevereiro de 2006.  
 
Projeto Óperas 
 

Patrocínio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas com apoio do Teatro Castro Alves. 
Realização de 06 récitas da ópera Il Taburro e Suor Angelica na Reitoria da UFBA com a participação 
da OSUFBA do Madrigal e apresentando alunos do curso de Canto como solistas. Recita especial 
realizada em Lauro de Freitas no ginásio de esportes com entrada franqueada ao público. O Projeto 
Óperas teve um público estimado de 5.000 pessoas. 
 
II UNIFEST - Festival Universitário de Música da Bahia 
 

O II UNIFEST – Festival Universitário de Música da Bahia, realizado no período de 
setembro/2004 a Fevereiro de 2005, promovido através da Universidade Federal da Bahia em 
parceria com diversas instituições de Ensino Superior baianas, visa integrar o meio universitário 
através da música. O Festival teve como objetivo incentivar a troca de idéias e conhecimento sobre 
a produção artístico-musical, agindo como um importante mecanismo no processo de formação da 
atual música popular brasileira, revelando novos talentos musicais e sendo um difusor da nova MPB. 
Neste processo, estiveram envolvidos cerca de 200 mil alunos de Universidades Públicas e 
Instituições Privadas de todo o Estado. Além disso, o UNIFEST proporcionou ao público a 
oportunidade de conhecer e apreciar novos talentos da música popular produzida na Bahia. Publico 
atingido: 200 mil.  
 
Cidades Invisíveis – Potlach 
 

Cidades Invisíveis é um grande projeto artístico interdisciplinar e multimídia sobre o tema 
da cidade com artistas provenientes de diversas partes do mundo, coordenados pelo grupo italiano 
de teatro Potlach.  

 
Promovido com o apoio da Universidade Federal da Bahia, através de intercâmbio cultural 

com artistas locais envolvendo seminário de intercâmbio; oficinas de artes; apresentações prévias 
do Potlach em espaços públicos e associações comunitárias e, finalmente, a realização do grande 
espetáculo “As Cidades Invisíveis” com mais de 100 artistas locais e estrangeiros. Nº de 
apresentações: 03. N° de espectadores: 1.500.  
 
Príncipe Constante de Grotowski 
 

A cópia recém-restaurada do único filme existente sobre a obra de Grotowski, o mitológico 
diretor de teatro da Polônia, foi apresentada pela primeira vez na América Latina em exibição única 
e histórica ocorrida na Escola de Teatro da UFBA. A projeção ocorreu no Teatro Martim Gonçalves 
no dia 14 de dezembro às 19h com entrada franca. Depois da exibição eventuais questões e 
comentários foram conduzidos pelos professores Ferruccio Marotti e Luisa Tinti da Universitá di 
Roma.O evento foi uma realização conjunta da TV UFBA e do Programa Interdisciplinar de Cultura e 
Sociedade da Faculdade de Comunicação da UFBA. Nº de espectadores: 200 
 
Atividade Editorial 
  

A Editora da Universidade Federal da Bahia - EDUFBA, no ano de 2005 deu continuidade as 
suas atividades editoriais contribuindo para uma maior visibilidade da Instituição, através da 
difusão da produção científica dos pesquisadores da Universidade. 
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Buscou-se, ainda, ampliar as relações de comercialização e distribuição, bem como a 
participação em 35 (trinta e cinco) Eventos Nacionais e Internacionais destacando-se a 
participação na X Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de 12 à 25/05 e a VI Bienal Internacional do 
Livro da Bahia de 02 a 11/09/05. 

  
Além do aumento da produção editorial (36 novos títulos), com inquestionável melhoria de 

qualificação de suas publicações, foram bastante proveitosas as parcerias com os cursos de Pós-
Graduação da UFBA. 
 
 
2.5 INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
 
Missões e Acordos de Cooperação com Instituições Estrangeiras 
 

A Assessoria para Assuntos Internacionais identificou que, uma das formas de incrementar as 
atividades de cooperação internacional da UFBA seria a visita prospectiva a entidades internacionais 
com possibilidade de interação acadêmica.  
  

Com recursos obtidos junto a fontes externas de financiamento, foram realizadas as 
seguintes missões: 
 

• Visita a universidades, instituições culturais e acadêmicas de países da América do Sul 
(Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai) 
Como resultado foram celebrados diversos novos convênios e reforçados os laços de 
cooperação acadêmica com universidades com as quais a UFBA já possuía vínculo formal. 
 

• Missão à Universidade Tor Vergata, em Roma, chefiada pelo Reitor da UFBA, Professor 
Naomar Monteiro de Almeida, contou com a presença do Assessor e do Vice-Asssessor para 
Assunto Internacionais (Professores Emilio Silva e Roberto Andrade) além de professores da 
Escola de Administração (Francisco Teixeira e Carlos Federico), da Escola Politécnica (Asher 
Kiperstok), do Instituto de Física (Iuri Pepe), da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(Livio Sansone), e de um representante da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, o 
Sr. Maurício Campos. 
Como resultado será incrementada a colaboração acadêmica interinstitucional em diversas 
áreas. Um expressivo ganho é a concessão, por parte da Universidade Tor Vergata, de cinco 
bolsas de estudo para alunos de graduação por semestre, que compreenderá alojamento, 
refeições e a liberação de um uma pequena mesada como forma de ajuda aos estudantes da 
UFBA em intercâmbio com aquela instituição italiana. 
 
Durante o ano de 2005 foram assinados 28 novos acordos de cooperação com instituições 

acadêmicas, governamentais ou empresariais estrangeiras, conforme lista abaixo: 
 

País Universidade Total 
Universidade Osnabruck  Alemanha 
Universidade de Giessen 02 
Universidade Nacional de Córdoba  
Universidade Nacional de Mar Del Plata  

Argentina 

Universidade Nacional de Quilmes 03 
Pontifícia Universidade Católica do Chile  
Universidade Finis Terrae  

Chile 

Universidade de Concepción 03 
Colômbia Universidade de Antioquia 01 
Espanha Universidade Alcalá de Henares  
 Universidade del País Vasco  
 Universidade de Salamanca 03 

Universidade da Califórnia, San Diego  
Universidade Carolina do Sul - Columbia  
Universidade Carolina do Norte - Charlotte  

Estados Unidos 

Winston Salem State University  
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Fisk University  
California State University, Sacramento 06 
Université Charles-de-Gaulle – Lille 3  França 
Escola de Arquitetura de Lille 02 
Università di Modena e Reggio Emilia  
Università de Veneza  
Università la Sapienza  

Itália 

Università de Napoli 05 
México Universidad Autônoma Metropolitana – Unidad 

Iztapalapa 
01 

Nova Zelândia Universidade de Massey 01 
Portugal Universidade Nova de Lisboa 01 

Total 28 
 
 

Visando captação de recursos para a otimização das atividades da Assessoria para Assuntos 
Internacionais, foi assinado acordo específico com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Governo do Estado da Bahia para financiamento da Missão UFBA à Universidade Tor Vergata.  
 

Intercâmbio Acadêmico 

  
O intercâmbio acadêmico expresso através da participação de estudantes da UFBA em 

universidades estrangeiras e no recebimento de estudantes de outros países em nossa 
Universidade está registrado nos quadros a seguir. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2005 

Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras – 2005 

País Instituição Curso Nº de Alunos 
Administração 6 Hochschule Bremen 
Eng. Química 3 

Universität Passau Psicologia 2 
 Artes plásticas 1 
 Eng. Elétrica 3 
 C. Computação 1 

Alemanha 

Universität Jena Letras 1 
McGill University Eng. Elétrica 1 
 Economia 1 

Canadá 

 História 1 
Chile Pontifícia Universidad Católica do Chile Comunicação 1 

Direito 1 Universidad Alfonso X 
Arquitetura 1 
Direito 3 Universidad de Cantabria 
Administração 1 

 Eng. Civil 1 
Administração 10 
Letras 1 
Psicologia 1 
Medicina 2 
Direito 12 

Univ. de Santiago Compostela 

Comunicação 1 
Civil 4 
Artes Plásticas 1 
Arquitetura 8 

Univ.  Politecnica de Valencia 

Eng. Ambiental 1 
Universidad de Granada Nutrição 1 

Espanha 

 Comunicação 1 

Temple University Educ. Física 1 
 Fonoaudiologia 1 

Estados Unidos 

Louisiana University Veterinária 5 
Université Henri Poimaré Nutrição 1 França 
Université Jean Moulin - Lyon 3 Direito 1 
Universitá Politécnica de Milano Arquitetura 1 
Universitá di Bocconi Administração 2 
Università de Pavia Comunicação 1 

Itália 

Università La Sapienza Psicologia 1 

 - 40 - 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2005 

 

País Instituição Categoria Unidade Duração 
(em semestre) 

Quant. 
de 

Alunos 
Univ. de 
Passau 

Convênio FFCH 1 3 

Univ. de 
Passau 

Convênio Economia 1 1 

Hoch. 
Bremen 

Convênio Letras 1 1 

Univ. de 
Berlin 

Especial Comunicação 1 1 

H Univ. Zu 
Berlin 

Especial Música 1 1 

Friedrich 
Universität 

Especial Letras 1 1 

F Schi. 
Univ. Jena 

Convenio Direito 1 1 

Alemanha 

Witten 
University 

Especial Letras 1 1 

Argentina Univ. de B. 
Aires 

Convênio Teatro 1 1 

Áustria Univ. de 
Viena 

Especial Comunicação 1 1 

Bélgica Univ. 
Catholique 
de Louvain 

Especial Psicologia 2 1 

Canadá Univ. 
Toronto 

Convênio Teatro 1 1 

 Univ. 
Montreal 

Convêno FFCH 2 1 

CUBA Univ. las 
Artes 

Especial Teatro 1 1 

 
 

Fonoaudiologia 1 Universidade de Aveiro 
Eng. Civil 1 

Universidade do MInho Comunicação 3 
Universidade Nova de Lisboa Administração 1 

Elétrica 2 
Direito 5 
Arquitetura 3 
Civil 1 
História 1 

Universidade de Coimbra 

Educação 1 
Psicologia 3 
Arquitetura 3 
Farmácia 2 

 
 
 
Portugal 

Universidade do Porto 

Medicina 2 

Suécia Jönköping University Administração 1 

T o t a l 115 

Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras – 2005 
Continuação 

País Instituição Curso Nº de Alunos 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2005 
Continuação 

País Instituição Categoria Unidade Duração 
(em semestre) 

Quant. 
de 

Alunos 
Colombia Univ. de los 

Andes 
Especial Belas Artes 1 1 

  
Pont. Univ. 
Catolica do 
Chile 

Convênio Desenho 
Industrial 

1 1  
Chile 

Pont. Univ. 
Catolica do 
Chile 

Convênio Física 2 2 

Dinamarca Aarhus 
Univ. 

Convênio História 1 2 

Univ. C. 
Madri 

Especial Letras 1 1 

Univ. 
Barcelona 

Especial FFCH 1 1 

Univ. A. X 
el Sábio 

Convenio Farmácia 1 1 

S. de 
Compostela 

Convênio Administração 1 3 

S. de 
Compostela 

Convênio Economia 1 1 

S. de 
Compostela 

Convênio FFCH 1 1 

Univ. P.de 
Valencia 

Convênio Arquitetura 2 1 

Univ. P.de 
Valencia 

Convênio Biologia 1 2 

Univ. P.de 
Valencia 

Convênio Belas Artes 1 1 

Espanha 

Univ. la 
Laguna 

Especial Música 3 1 

George 
Washington 
University 

Especial Economia 1 1 

Univ.do 
Estado de 
Nova York 

Convênio FFCH 1 1 

Univ. da 
Califórnia 

Especial Engenharia 1 1 

Univ. N. 
Orleans 

Convênio FFCH 1 1 

Univ. 
Texas, 
Austin 

Convênio Letras 1 1 

Temple 
University 

Convênio Administração 1 1 

EUA 

Temple 
University 

Convêno Geografia 1 1 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2005 

Continuação 

País Instituição Categoria Unidade Duração 
(em semestre) 

Quant. 
de 

Alunos 
Univ. 
Helsinki 

Especial FFCH 2 1 

Univ. 
Bordeaux IV 

Convênio Administração 2 2 

Univ. Paris 
8 

Convênio Teatro 1 1 

Finlândia 

Escoal de 
Arquit. De 
Paris 

Especial Arquitetura 2 1 

Inglaterra Univ. Essex Convênio FFCH 1 2 

Israel Holon Acad. 
Institute 

Especial Dês.Industrial 2 1 

Itália Univ. de 
Veneza 

Especial Teatro 1 1 

Japão Kyoto Seika Especial Belas Artes 2 1 

México Inst. Tec. 
Aut. Mexico 

Especial Direito 1 1 

 Univ. 
Guadalajara 

Convênio Psicologia 1 2 

Nigéria Univ. O. 
Awolowo 

Convênio Letras 3 2 

Univ de 
Coimbra 

Convênio Comunicação 2 3 

Univ. 
Coimbra 

Convênio Direito 1 1 

Univ. 
Coimbra 

Convênio Edc. Física 1 03 

Univ.Porto Convênio Medicina 1 2 

Univ. Porto Convênio Eng. Elétrica 1 2 

Univ. Minho Convênio Comunicação 1 2 

Portugal 

Univ. 
Aveiro 

Convênio Eng. Química 1 2 

R. Tcheca Pal. U. 
Olomovc 

Convênio Letras 1 1 

Suécia Univ. de 
Estocolmo 

Especial Cien.Computação 1 1 

T o t a l 73 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA 
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
 O êxito de uma gestão está condicionado a sua capacidade de implementar ações que dêem 
suporte às atividades que são o objeto mesmo de sua existência. No caso da instituição 
universitária, entidade complexa pela multiplicidade e diversidade de ações que desenvolve – 
produção e socialização de conhecimento, formação de quadros para as mais diversas áreas do 
conhecimento, prestação de serviços, etc. - a atividade administrativa, compreendida como meio 
para o alcance dos fins institucionais, assume caráter vital para a consecução dos seus objetivos. 
Esse tem sido o entendimento que tem balizado a condução da Universidade pelos seus atuais 
gestores: organizar o aparato administrativo de modo que os meios sirvam para viabilizar os 
objetivos da Universidade. Assim, os objetivos e metas cumpridos na área acadêmica não estão 
descolados daquilo que se conseguiu realizar através dos órgãos de apoio administrativo, conforme 
registrado neste Relatório. 

 Cumpre enfatizar que o esforço desta Gestão está também centrado em aperfeiçoar os 
procedimentos administrativos, otimizar a aplicação dos recursos orçamentários, e, principalmente, 
contribuir para construir uma cultura organizacional que tenha como elementos marcantes, o 
compromisso com a função pública, o comprometimento com a qualidade do trabalho e o 
engajamento com a implementação dos objetivos institucionais. 

3.1 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 O planejamento institucional é construído com base no PPA e nas diretrizes definidas para a 
Gestão, expressando-se nos documentos institucionais que orientam a ação gestora. Nesse sentido, 
a execução das ações que integram o PPA e que articulam a Universidade a um plano mais amplo, o 
do executivo federal, deve ser inicialmente objeto de análise. 

 As ações desenvolvidas pela UFBA, em número de dezenove, integram o conjunto de ações 
sob a responsabilidade do Ministério da Educação. A seguir, essas ações são apresentadas e 
comentadas de modo a permitir a avaliação da sua execução. 
 

 Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis – quando da elaboração do 
orçamento para o exercício de 2005 previu-se que esta ação teria como produto o 
beneficiamento de 5.849 indivíduos. Ao finalizar o exercício, 5.268 pessoas haviam sido 
beneficiadas, quantidade abaixo do previsto, o que se justifica por ser esta uma 
estimativa do número possível de concessão de aposentadorias e pensões. 

 
 Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados – estimou-se que 

692 servidores, com crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, fariam jus a este benefício. A 
meta foi ampliada, para atender 750 servidores, pois com os concursos uma população 
mais jovem ingressou na Universidade. 

 
 Auxilio – transporte aos servidores e empregados, a meta prevista era de atender 3.629 

servidores, mas a meta foi ultrapassada beneficiando-se 3.742 servidores. 
 
 Auxilio-Alimentação aos servidores e empregados, estimava-se beneficiar 5.135 

servidores e ao final do exercício foram beneficiados 5.613. 
 
 Assistência ao educando do ensino de graduação, quando da elaboração do orçamento 

para o exercício de 2005, estimou-se que 501 alunos receberiam assistência por parte da 
Universidade, no entanto, com a implantação do Programa de Ações Afirmativas a meta 
foi  superada beneficiando-se 507 alunos 

 
 Serviços à comunidade por meio da extensão universitária, a meta de 18.760 pessoas 

beneficiiadas foi superada tendo a UFBA registrado 19.200  certificados pela 
participação em atividades de extensão. 

 
 Acervo bibliográfico: a meta inicialmente fixada foi a aquisição de 3.570 volumes, no 

entanto, a elevação do preço dos livros reduziu o número de aquisições para 2.746 
volumes, assim distribuídos: 372 volumes para a área de ciência exatas, 770 para as 
ciências da saúde, 915 para as ciências humanas, 306 para a área de letras e 283 para a 
área de artes. 
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 Funcionamento dos cursos de graduação: a meta inicialmente prevista era de 19.231 
alunos matriculados. Ações diversas da Administração (conforme relatado no item Ensino 
de Graduação) possibilitaram a matrícula de 20.187 alunos. 

 
 Funcionamento de cursos de pós-graduação: a meta definida para o exercício era de 

3.119 alunos matriculados; também nessa atividade houve um aumento da meta, 
finalizando-se o exercício com 3.450 alunos. 

 
 Modernização e recuperação da infra-estrutura física: estimava-se recuperar 4,447 m2 

com os recursos disponíveis para essa atividade. Ações da Prefeitura do Campus no 
sentido de reduzir os custos com a manutenção predial possibilitaram ampliar a meta 
para a recuperação de 5.720 m2.  

 
 Modernização e recuperação da infra-estrutura física (recursos provenientes de emendas 

de bancada e parlamentares e individuais) 
 

 A Escola de Agronomia foi contemplada com recursos para: a) recuperação de um 
campo de pesquisa, cumprindo-se a meta de 117 m2 a serem recuperados, b) 
construção e implantação do posto de aqüicultura, também se cumpriu a meta de 
75 m2 de área implantada. 

 
 A Biblioteca Universitária de Saúde, em construção, recebeu recursos de modo que 

foi possível dar continuidade aos trabalhos e cumprir a meta de 100 m2 de área 
construída. 

 
 O Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, ora em implantação previa 

agregar à área construída 800 m2, mas como só foi liberada metade dos recursos 
aprovados para tal fim, a meta foi reduzida para 400 m2. 

 
 O Centro de Estudos Avançados em Cultura, ora em implantação, na Faculdade de 

Comunicação, cumpriu a meta proposta, com a adaptação do espaço para sua 
implantação e aquisição de equipamentos. 

 
 A Faculdade de Farmácia cumpriu a meta adquirindo equipamentos para os 

laboratórios da Unidade. 
 

 A UFBA, beneficiada com uma emenda parlamentar de bancada, aplicou 
integralmente os recursos liberados, segundo as diretrizes definidas pelo Conselho 
Universitário, cumprindo a meta de equipar os laboratórios de informática, o Centro 
de Processamento de Dados, veículos para o ensino de graduação e equipamentos 
para sala de aula. 

 
 A Faculdade de Farmácia cumpriu a meta de equipar um laboratório de informática, 

para apoiar o ensino de graduação. 
 

 Além do PPA, a Administração conduz a gestão balizada pelas diretrizes traçadas pelos 
Conselhos Superiores da Instituição e pelas propostas constantes do seu plano de trabalho 
apresentado à comunidade quando da eleição dos novos dirigentes da UFBA. Assim, cabe o registro 
de algumas dessas ações desenvolvidas no ano de 2005, conforme exposto a seguir. 
 

 Plano Diretor do Campus: elaborado documento inicial contendo diferentes alternativas 
para sua execução. Esse documento foi apresentado ao Conselho Universitário, em sessão 
aberta, e discutido em diversas Unidades de Ensino. Estão programadas oficinas para 
discussão e análise das propostas antes de ser formalmente encaminhado à deliberação 
do Conselho Universitário. 

 
 Reforma Patrimonial: a PROPLAD ainda está elaborando estudos sobre o patrimônio que 

poderá ser objeto de futura alienação. De qualquer sorte, o estudo só poderá ser 
finalizado após decisão do Conselho Universitário sobre a alternativa que deverá ser 
adotada para implementação do Plano Diretor do Campus. Cumpre ainda informar que 
foi encaminhada à Procuradoria Federal junto à UFBA relação de bens que integram o 
patrimônio da Universidade e que necessitam de registro nos cartórios. 
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 Revisão dos documentos legais da Universidade: Encontra-se em suspenso a continuidade 
da elaboração do Regimento Geral da UFBA devido a possibilidade anunciada pelo 
Governo Federal de implantar a reforma universitária. Por outro lado, deu-se prioridade 
à revisão do Regimento da Reitoria, aprovado em 1971, de modo a fazer as adequações 
necessárias para incorporar a nova realidade organizacional da Reitoria. 

 
 Deu-se continuidade ao processo de estudo da organização administrativa da UFBA, 

elaborando-se, com a participação do ISP, o projeto de modernização administrativa da 
Procuradoria Federal junto à UFBA. 

 
 Racionalização de procedimentos para utilização dos recursos orçamentários: essa 

atividade é contínua, destacando-se em 2005 a implantação da compra centralizada de 
bens de uso comum através da Divisão de Material. Tal procedimento possibilitou à UFBA 
atender as determinações legais que proíbem o fracionamento da despesa e permitiu a 
realização de compras com menor custo, através da realização de pregões eletrônicos.  

 
 Planejamento das compras: é digno de registro a realização através da Divisão de 

Material de registros de preços que permitiram à Administração, apesar da greve de 
noventa (90) dias, realizada pelos servidores técnico-administrativos, aplicar 
integralmente os recursos oriundos da emenda parlamentar de bancada, liberados no 
final do exercício de 2005. Assim, pode-se adquirir equipamentos para o novo 
restaurante universitário, ar condicionado para o Centro de Processamento de Dados, 
equipamentos de informática também para o CPD e Unidades de Ensino, micro-ônibus 
destinados a atividades acadêmicas e outros bens necessários a equipar as salas de aula. 

 
 Planejamento orçamentário: para aprimorar a elaboração da proposta orçamentária e a 

distribuição de recursos para as unidades de ensino, a PROPLAD construiu instrumento de 
coleta de dados que subsidiou o plano de compras de equipamentos e material 
permanente com recursos da emenda parlamentar de bancada e a formulação da 
aplicação dos recursos do orçamento de 2006. Além disso, buscou-se junto ao MEC/SPO 
ampliar os limites da receita própria para o orçamento de 2006 visando dispor-se de 
crédito orçamentário para atender às demandas das unidades e oógãos ao longo desse 
exercício. 

 
 Interiorização da UFBA: conforme já exposto no item “Ensino de Graduação” a UFBA 

integra o Plano de Expansão do Ensino Superior conduzido pelo MEC/SESU. Nesse sentido, 
a PROPLAD/Coordenação de Planejamento do Espaço Físico elaborou os projetos para 
implantação dos novos campi, Anísio Teixeira e Reitor Edgard Santos, além do projeto da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Os projetos foram acompanhados dos 
Planos de Trabalho o que permitiu à SESU assinar os respectivos convênios em 28 de 
dezembro de 2005 assegurando assim a transferência dos recursos necessários à 
viabilização das novas unidades de ensino e Universidade. 

 
 Socialização da informação: de modo a assegurar a transparência da gestão, a PROPLAD 

tem a responsabilidade de disseminar as informações contidas nos bancos de dados 
institucionais sejam aquelas que são dirigidas aos órgãos de controle externo, como os 
indicadores de desempenho, as que são encaminhadas ao MEC – SESU e INEP – e que são 
disponibilizadas para conhecimento da comunidade universitária e sociedade civil de 
modo mais amplo. Nesse sentido, o Setor de Informação e Documentação e o Setor de 
Planejamento e Projetos têm trabalhado para disponibilizar essas informações através de 
meio eletrônico, nas páginas da UFBA, folders (UFBA em números), documentos em que 
são analisados dados sobre os candidatos ao vestibular da Universidade, divulgação de 
atos extraídos do D.O.U. que dizem respeito à Instituição no portal da UFBA, dentre 
outras. 

 
 Plano de satisfação do cliente: iniciados os trabalhos visando conceber esse plano que 

será implantado gradualmente. 
 
 Elaboração de diretrizes para aquisição de equipamentos de informática: fruto de análise 

realizada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o CPD 
elaborou proposta para orientar a aquisição de micro computadores para os laboratórios 
de graduação, sugerindo a aquisição de “thin clients” e servidores de impressão de modo 
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a otimizar os recursos.  A partir dessas orientações, o CPD elaborou registro de preços 
que permitiu em curto espaço de tempo aplicar os recursos oriundos da emenda 
parlamentar de bancada, liberados no final do exercício. 

 
 

TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CPD EM 2005 
 
Ações para desenvolvimento tecnológico, gerencial e pessoal do corpo funcional 
  
• Realização de treinamentos técnicos e gerenciais: 
 

- participação de 02 funcionários no curso de Pós-graduação em Sistemas de Informação com 
ênfase em Componentes Distribuídos e WEB da Faculdade Ruy Barbosa; 

- conclusão de 03 funcionários no curso de Pós-graduação em Pesquisa de Mercado, Opinião e 
Mídia da UFBA; 

- participação de 01 funcionário no curso de Pós-graduação em Administração da UFBA; 
- participação de 04 pessoas da Divisão de Suporte no 11º Seminário de Capacitação Interna da 

Rede Nacional de Pesquisa (RNP); 
- participação de 03 funcionários nos cursos do Programa de Residência em Software; 
- Certificação Microsoft e Linux de 02 analistas de TI e 01 técnico de TI, terceirizados. 
 

• Ações para desenvolvimento organizacional: 
- elaboração e acompanhamento do planejamento de metas para o CPD em 2005; 
- continuidade do trabalho de Gestão da Rotina. 

 
Ações para a concepção e implantação de Sistemas de Informações Gerenciais, 
Estratégicas e Operacionais para a Universidade. 
 
• Participação no projeto de modelagem de dados do MEC, criado pelo Grupo de Gestores de TI 

das IFES, para padronizar o processo de transferência de informações das IFES para os órgãos 
do Ministério da Educação. 

• Contratação e implantação do novo Sistema de Automação do Acervo Bibliográfico da UFBA 
(PERGAMUM). 
 

• Modernização do processo de desenvolvimento de software: 
- migração do banco de dados para o SQL2000; 
- utilização da ferramenta de geração de código (CORDEL) construída pelo CPD, no 

desenvolvimento dos sistemas Lato Sensu e Gestão de Freqüência; 
- utilização de protótipo para validação de sistemas em desenvolvimento; 
- normatização da construção de interface de sistemas (sistemas TJBA, Lato Sensu e PIBIC). 

 
• Desenvolvimento de 08 novos módulos/sistemas: 

- Sistema de matrícula WEB para 08 cursos da UFBA; 
- módulo de carga de dados de alunos para avaliação do ENADE; 
- novo módulo de histórico escolar; 
- módulo de geração de indicadores para cálculo do perfil departamento com objetivo de 

contratação de docentes; 
- Sistema de Gestão de Freqüência na WEB; 
- módulo de relatórios gerenciais de Informações de Pessoal na Web; 
- módulo de relatórios para o Censo Educacional – INEP/MEC; 
- Sistema de Acompanhamento de Propostas de Curso Lato Sensu. 
 

• Manutenção evolutiva em 15 sistemas. 
• Correção de 03 concursos: Isentos, Docentes e Vestibular. 
• Implantação da Intranet do CPD utilizando o ZOPE. 
• Implantação de 08 novos sites e manutenção de 27 já implantados. 
• Disponibilização de 24 vídeos para WEB. 
• Criação de 19.000 logins, senhas e homes para alunos matriculados na UFBA. 
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Ações para a melhoria da qualidade do atendimento do CPD em todas as suas áreas de 
fronteira com a universidade. 
 
• Administração da operação do serviço de HELPDESK terceirizado da UFBA. 
• Elaboração do questionário para a pesquisa de satisfação do usuário a ser aplicado em 2006. 
• Atendimento e acompanhamento de 11.657 chamados através do sistema de gerenciamento de 

chamados (MAGIC). 
• Administração de 6.519 contas de e-mail ativas e 29.171 contas cadastradas no domínio da Rede 

UFBA. 
• Manutenção do laboratório de auto-atendimento para acesso público à Internet através de uma 

sala equipada com 08 (oito) computadores com funcionamento nos dias úteis das 08 às 18 horas. 
 
Ações para o desenvolvimento de convênios, projetos, parcerias e cooperações para 
transferência de tecnologia e captação de recursos. 
 
• REDECOMEP - Liderança e coordenação do CPD, através do POP-BA da RNP, nas ações de 

articulação e implantação na Bahia do projeto ReMeSSA, Rede Metropolitana de Alta 
Velocidade, envolvendo 20 instituições na formação de uma rede ótica, com topologia em 
anéis, fibra própria com redundância para dar suporte a aplicações avançadas. 

• MINC - Mapeamento dos recursos culturais das Universidades Públicas Brasileiras, iniciado em 
janeiro de 2005, parceria entre o Ministério da Cultura (MINC) e o Fórum de Pró-reitores de 
Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, sendo a UFBA a instituição executora. 

• Promoção dos eventos comemorativos aos 30 anos do CPD, com lançamento de Vídeo 
institucional, Revista Trilha Digital e realização de Videoconferência. 

• Renovação de Convênio de Cooperação com a Faculdade Ruy Barbosa e UNIFACS para 
provimento de acesso à Internet e desenvolvimento de projetos em conjunto. 

• Celebração de 05 novos convênios: CEDECA: Parceria com Hotline-BR – um serviço de combate à 
Pornografia Infantil na Internet; ONDA DIGITAL: Participação em editais; Eletrocooperativa 
(Parceria CPD/DCC); INFOJR; Residência em Software (Parceria com DCC e financiamento da 
DELL Computadores); 

• Celebração de 04 novos convênios: CEDECA: Parceria com Hotline-BR – um serviço de combate à 
Pornografia Infantil na Internet; ONDA DIGITAL: Participação em editais; Eletrocooperativa 
(Parceria CPD/DCC); INFOJR. 

• Desenvolvimento de competências em Educação à Distância através da consolidação do uso do 
moodle na UFBA, do convênio com o ISC no projeto Saúde para Todos na América Latina, e da 
parceria com o ISP no projeto PROGED. 

• Apoio estatístico a 07 projetos de pesquisa da UFBA: Cadastramento dos Quilombolas na Bahia; 
Representação social da violência entre estudantes de Salvador (FACDEB/ FAPESB); Perfil das 
Mulheres Assentadas do MST/ BA; Programa Conexões de Saberes (MEC/ SECAD e Pró-Reitoria de 
Extensão); Perfil sócio-econômico dos candidatos ao Vestibular da UFBA; Projeto da ONG Ágata 
Esmeralda; e Projeto DRT – Estudo sobre a Terceirização das Empresas do Pólo Petroquímico. 

• Aprovação em 02 projetos de infra-estrutura em parceria com o DCC e UEFS (Mestrado e Rede 
Colaborativa em ES) e 01 de Iniciação Científica. 

• Participação no CT-INFRA/04. 
• Desenvolvimento de portais e sistemas para a comunidade externa: 

¯ Portal de Gestão Social – Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social da 
Escola de Administração da UFBA; 

¯ ADAB - Controle Sanitário Animal da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia; 
¯ EBDA - Controle de ações promovidas pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A 

com apoio da Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais; 
¯ IH / FMTPDS / MBTC - Projetos que visam o desenvolvimento de portais para promoção do 

turismo a nível nacional e internacional; 
¯ Portal da Cultura e Arte – Projeto Eletrocooperativa, parceria com o DCC e InfoJr; 
¯ Capacitação de 12 alunos da UFBA e de outras instituições através dos projetos especiais. 

 
Ações para consolidação e/ou revisão de ações estratégicas e de infra-estrutura de 
Tecnologia da Informação na UFBA 
 
• Sistema de Refrigeração de Ar Condicionado do CPD: 

¯ execução de serviços de manutenção no sistema de ar condicionado central; 
¯ contratação do serviço de avaliação do sistema de ar-condicionado do CPD; 
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¯ aquisição do sistema central de ar-condicionado; 
¯ automação do sistema de ar-condicionado com vistas à redução de custos. 
 

• Aquisição de novas plataformas de processamento e armazenamento. 
• Aquisição de sistema de backup com maior capacidade de armazenamento de informações. 
• Expansão e manutenção da Rede UFBA: 

¯ ampliação do nível de segurança da Rede UFBA com Firewall, IDS e controle de acesso à WEB; 
¯ ampliação do grau de disponibilidade da Rede através de redundância de vários serviços; 
¯ interligação da rede de fibra ótica dos prédios da Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus 

e da Maternidade Climério de Oliveira; 
¯ contratação dos serviços de Telecomunicações de Dados; 
¯ expansão de conectividade da UFBA para Internet através da RNP para 5GB por segundos. 

 
• Estatísticas de utilização da Rede UFBA: 

¯ volume de e-mails trafegados na Rede UFBA: entre 600 Mb e 700 Mb por dia (dias úteis), 
totalizando 179,09 Gb no ano; 

¯ mensagens de correio eletrônico enviadas: entre 6.000 e 7.000 mensagens por dia (dias úteis), 
totalizando aproximadamente 1.660.000 mensagens válidas no ano (que não foram SPAM ou 
contaminadas por vírus); 

¯ mensagens de correio eletrônico recebidas: entre 200.000 e 250.000 mensagens por dia (dias 
úteis), totalizando mais de 60.740.000 mensagens no ano, das quais, em média 73% foram 
bloqueadas em função de contaminação por vírus ou por serem identificadas como SPAM, e 
27% foram entregues aos destinatários; 

¯ sites disponibilizados pelos servidores da UFBA, totalizando aproximadamente 337.330 
páginas; 

¯ manutenção de 98 bancos de dados administrativos e 74 bancos de dados de pesquisa e 
extensão, ocupando um espaço total de aproximadamente 55 Gb de disco; 

¯ em média 11.000 acessos por dia ao portal da UFBA, num total de 596,5 Gb de trafego de 
rede e 3,6 milhões de visitas no ano. 

 
Ações para aproximação da organização das esferas de decisão da Universidade 
 
• Elaboração da 1a. Versão do documento de Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PETIC) da UFBA. 
• Participação no Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação na UFBA. 
• Participação no encontro anual de Gestores de Órgãos de Tecnologia da Informação das IFES no 

Rio de Janeiro. 
 
Ações para manutenção e melhoria da infra-estrutura e do ambiente de trabalho do CPD 
 
• Reforma do espaço físico do CPD: 

¯ instalação da sala da coordenação da DIVAT no mesmo espaço do atendimento presencial e 
Helpdesk; 

¯ reforma geral da Divisão de Projetos (dados, elétrica e mobiliário). 
 

• Melhoria do ambiente de trabalho interno e de segurança: 
¯ Aquisição de sistema de detecção e combate a incêndio para a sala dos servidores; 
¯ Implantação do uso de crachás, instalação do sistema de câmeras e aquisição do sistema de 

controle de acesso. 
 

Destaques 
 
• Promoção dos eventos comemorativos aos 30 anos do CPD, com lançamento de Vídeo 

institucional, Revista Trilha Digital e realização de Videoconferência. 
• Elaboração da 1a. versão do documento de Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (PETIC) da UFBA. 
• Expansão de conectividade da UFBA para Internet através da RNP para 5 GB por segundos. 
• Participação no projeto de modelagem de dados do MEC, criado pelo Grupo de Gestores de TI 

das IFES, para padronizar o processo de transferência de informações das IFES para os órgãos do 
Ministério da Educação. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema de matrícula WEB para 08 cursos da UFBA. 
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• Desenvolvimento e implantação do módulo de carga de dados de alunos para avaliação do 
ENADE. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema de Gestão de Freqüência na WEB. 
• Contratação e implantação do novo Sistema de Automação do Acervo Bibliográfico da UFBA 

(Pergamum). 
• REDECOMEP - Liderança e coordenação do CPD, através do POP-BA da RNP, nas ações de 

articulação e implantação na Bahia do projeto ReMeSSA, Rede Metropolitana de Alta 
Velocidade, envolvendo 20 instituições na formação de uma rede ótica, com topologia em 
anéis, fibra própria com redundância para dar suporte a aplicações avançadas. 

• Desenvolvimento de competências em Educação à Distância através da consolidação do uso do 
moodle na UFBA, do convênio com o ISC no projeto Saúde para Todos na América Latina, e da 
parceria com o ISP no projeto PROGED. 

• Participação no Projeto Residência em Software em parceria com DCC e financiamento da DELL 
Computadores; 

• Aquisição de novas plataformas de processamento e armazenamento. 
• Aquisição de sistema de backup com maior capacidade de armazenamento de informações. 
• Aquisição de sistema central de ar-condicionado. 
• Instalação do sistema de câmeras e aquisição dos sistemas de controle de acesso ao órgão e de 

detecção e combate a incêndio para a sala dos servidores. 
• Criação de 19.000 logins, senhas e homes para alunos matriculados na UFBA. 
• Atendimento e acompanhamento de 11.657 chamados através do sistema de gerenciamento de 

chamados (MAGIC). 
• Administração de 6.519 contas de e-mail ativas e 29.171 contas cadastradas no domínio da 

Rede UFBA. 
 
 
3.2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
  
Reestruturação e Funcionamento da Superintendência Administrativa 
 
           O grande desafio da Superintendência Administrativa -SAD no exercício de 2005 foi a 
implantação do novo modelo de gestão, com redefinição de seus objetivos e estruturação de suas 
unidades de trabalho, o que significaria melhores condições de funcionamento e gerenciamento do 
Órgão de Administração.  Esse trabalho foi iniciado no final de 2004 quando a SAD aderiu ao Projeto 
Busca da Eficácia Administrativa, com apoio técnico da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas 
– PRODEP e da Vice-Reitoria.  O novo modelo foi implantado em 01.09.2005 com a fusão /criação de 
novas estruturas administrativas – Núcleo de Gerenciamento de Contratos Administrativos; Núcleo 
de Gerenciamento dos Serviços de Transporte; Núcleo de Documentação e Arquivo e o Núcleo de 
Logística.      
      
          A partir da implantação da nova estrutura e na busca da eficácia administrativa, a SAD, 
articulada com ações de planejamento, tem envidado esforços visando à melhoria dos seus 
processos de trabalho, redução de despesas com o custeio da Instituição e aumento da arrecadação 
com receitas próprias.  Nesse sentido, destacam-se as seguintes ações: 
 
Gestão de Contratos Administrativos 
 
 Nesta área foi eliminada a fragmentação do processo de trabalho em relação aos contratos 
visando à implantação de um processo de gerenciamento contínuo e completo (desde o 
planejamento até a avaliação e o replanejamento) possibilitando maior agilidade e eficácia, além 
de adequação e atendimento às normas da administração pública que regem este tipo de relação.  
Também, vêm sendo adotadas novas estratégias visando à redução das despesas e a ampliação das 
receitas, possibilitando assim maior adequação entre as despesas e as receitas disponíveis. 
 

• Fornecimento de Água: a redução de despesas com esse item exigiu uma estreita relação 
de parceria com a empresa pública concessionária desse serviço.  Nesse sentido, foram 
identificados e negociados débitos do exercício anterior junto ao órgão fornecedor do bem, 
com pagamento da dívida em valores históricos.  A partir de então, deixou-se de pagar 
multas e juros, que vinham sendo cobrados sistematicamente, sobre faturas vencidas não 
quitadas ou pagas fora do vencimento.  Além disso, foi estabelecido um rígido 
acompanhamento na crítica das faturas mensais visando corrigir não só possíveis erros de 
leitura do consumo, mas também sua quitação na data de vencimento.  Articulado com 
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esses procedimentos convém mencionar a implementação do Projeto Água Pura.  Esse 
Projeto Especial da UFBA objetiva a redução do consumo de água minimizando desperdícios 
e implantando tecnologias limpas.  Nessa direção, houve crescente adesão de Unidades e 
Órgãos ao Projeto o que permitiu intervenções preventivas e corretivas imediatas nas 
situações de vazamentos, além de conscientizar a comunidade universitária para o uso 
racional desse insumo.   Através dessas ações resultados positivos já são visíveis para a 
economia do custeio da Instituição. 

 
• PROGRAMA ÁGUAPURA - Programa de Uso Racional da Água tem como objetivo reduzir o 

consumo de água na UFBA, através da minimização das perdas e desperdícios, e 
implantação de Tecnologias Limpas, dentre os objetivos alcançados no ano de 2005, 
destacam-se: 

                                                                                                                                                                    
− Implantação e acompanhamento dos sistemas de informação “Águapura Vianet”, 

"De Olho na Água" - Os sistemas podem  ser acessados pelos públicos internos e 
externos à UFBA através da  página http://teclim.UFBA.br/aguapura ou pelo link  na 
página da principal desta instituição através do link Projeto Água Pura. Nessa página 
pode ser acompanhado o consumo de água de todas as unidades que estão participando 
do projeto. O acompanhamento pela Internet se revelou não só um importante 
instrumento de planejamento de manutenção corretiva e preventiva, como também um 
parâmetro sobre o grau de consciência ambiental e respeito com o gasto público da 
comunidade universitária. O “De Olho na Água” é um sistema de análise gráfico das 
unidades cadastradas no “Aguapura Vianet”. 

 
− Consolidação e ampliação do trabalho da equipe de campo - Contratação de uma 

equipe de manutenção composta de quatro profissionais, os quais, sob a coordenação 
de uma equipe de pesquisadores da Escola Politécnica e dos servidores da  PCU, 
tornaram–se responsáveis por vistorias realizadas nas unidades, mediante ações de 
manutenção preventiva. Nas unidades já vistoriadas, a economia apresentada fica 
próxima dos 30% (trinta por cento). 

 
− Implantação de tecnologias que economizam água - Foram instalados vasos sanitários 

de baixo fluxo, torneiras automáticas e restritores de vazão que possibilitam uma 
redução dos desperdícios que são inerentes aos equipamentos antigos. Em dezembro 
iniciou-se a troca em grande quantidade de vasos sanitários e torneiras automáticas nas 
unidades da Universidade. 

 
− Consolidação do Ecotime - Grupo composto por servidores da universidade que são 

multiplicadores da conscientização sobre o uso racional da água no âmbito das unidades 
e responsáveis pelo fornecimento dos dados sobre o consumo de água.  

 
• Fornecimento de Energia Elétrica: a redução das despesas com esse item não avançou em 

2005 na medida esperada.  Ainda que tenha havido disponibilidade de recursos captados 
através do CT–Infra/Energia/FINEP, limitações operacionais e de consolidação de uma 
equipe de trabalho, aliados ao longo período de greve dos servidores técnico-administrativos 
das IFES, fizeram com que o Projeto Poupe Luz, outro Projeto Especial da UFBA, não 
apresentasse resultados significativos na redução de custos já nesse exercício.  Contudo, 
através desse Projeto, foi realizado o acompanhamento do perfil de consumo das 
Unidades/Órgãos abastecidos com rede de alta tensão o que permitiu análise e alterações 
contratuais com a concessionária local, vigentes a partir de 02.01.2006, que possibilitarão 
uma diminuição dos custos com o consumo de energia desta Universidade, estimada em     
R$ 130.000,00/ano. 

 
• POUPELUZ -  A implantação do Programa de Racionalização do Uso de Energia Elétrica da 

UFBA é de fundamental importância para otimizar o uso da energia, de modo permanente, 
para evitar o desperdício e promover, de um lado a redução de custos para a instituição e, 
do outro, a proteção ambiental. 

 
Os aumentos sucessivos das tarifas nos últimos anos, a falta de recursos para substituição de 
equipamentos antigos e a utilização cada vez maior de aparelhos elétricos tornaram o gasto 
com energia elétrica a maior despesa da UFBA.  O projeto poupe luz foi concebido com o 
objetivo de reduzir essa despesa e racionalizar o consumo de energia no ambiente 

http://teclim.ufba.br/aguapura
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universitário. O financiamento é feito através dos recursos do convênio CT-INFRA/ FINEP e 
em 2005, foram tomadas as seguintes medidas: 

  
− Melhoria do sistema de iluminação - Foi substituído o conjunto de lâmpadas 

fluorescentes e reatores convencionais das unidades  (Politécnica, Instituto de  Física 
Geociências Química e Reitoria) por um outro conjunto que possui maior eficiência 
energética. A modificação efetuada possibilitou uma redução do consumo de energia 
das unidades beneficiada da seguinte magnitude: 

 

Unidade/Órgão Redução de Energia 
Kwh/ano 

Economia Anual 
(R$) 

Escola Politécnica 101.100 34.742,00 

Instituto de Geociências 67.800 23.319,00 
Reitoria 21.500 7.375,00 
Instituto de Física 62.400 21.431,00 
Instituto de Química 48.000 16.502,00 

Total 300.800 103.369,00 
 

− Melhoria nas centrais de ar-condicionado da Reitoria /CPD - O projeto de automação 
das centrais está em fase de montagem do sistema e prevê uma redução de 20% no 
consumo de energia nos equipamentos após a conclusão dos serviços.   

 
− Correção do fator de potência do HUPES - Está em fase de licitação a instalação do 

conjunto de banco de capacitores no Hospital das Clinicas que permitirá ajuste do fator 
de potencia aos valores estabelecidos pela concessionária de energia  que representará 
uma redução estimada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano na conta de energia 
elétrica. 

 
− Sistema de energia fotovoltaico - O edital deste projeto, que utiliza fonte de energia 

alternativa, está em fase final de elaboração e será implantado na Escola Politécnica. 
 
− Ampliação das ações em parceria com o FINEP - Com base nos resultados alcançados 

foi solicitado à FINEP o acréscimo de mais onze unidades a serem beneficiadas pela 
melhoria do sistema de iluminação. Quanto à correção do fator de potência, serão 
incluídas mais seis unidades. 

 
− Análise e revisão contratual do fornecimento de energia - Após acompanhamento do 

perfil do consumo de energia das unidades abastecidas em alta tensão foram solicitadas 
à concessionária, alterações nas condições contratuais que possibilitem diminuir o custo 
de energia elétrica cuja vigência dos termos contratuais  se iniciará em janeiro de 
2006, possibilitando assim uma redução dos custos estimada em R$ 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais)/ano. 

 
• Serviço de Telefonia: a realização de um novo Processo Licitatório incluindo os serviços de 

telefonia fixa, móvel e de manutenção de rede no final do exercício foi o grande salto para 
a contratação de melhores condições de prestação daqueles serviços à UFBA.  Esta ação 
significou competitividade nas questões técnicas e, sobretudo de custos entre as propostas 
apresentadas cujos resultados serão visíveis no próximo exercício. 

 
• TELEUFBA – Em 2005 foram feitos 584 Atendimentos Técnicos (OS), ampliação do Sistema 

no Biotério e no ISP, interligação de 03 Unidades/Órgãos ao sistema (Escola de 
Administração, Hospital Medicina Veterinária Renato de Medeiros Neto e Escola de Medicina 
Veterinária), além de ampliação da rede primária e secundária. 

 
• Contratos de Receita: a arrecadação com a utilização de espaços da UFBA em 2005 foi de 

R$688.116,63 (seiscentos e oitenta e oito mil cento e dezesseis reais e sessenta e três 
centavos).  Portanto, este resultado já reflete o conjunto de ações adotadas pela SAD com 
foco no gerenciamento dos contratos de receita, que repercutiram na resolução de questões 
relacionadas à vigência dos contratos e/ou quitação de débitos existentes, além da 
implantação de uma nova cultura de relacionamento com os parceiros que utilizam os 
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espaços da Universidade visando maior valorização da ocupação desses espaços pelos 
mesmos.   

 
•  Gestão dos Serviços de Transporte - Com o redesenho da estrutura da SAD essa área 

passou a gerenciar não só o transporte de pessoas e cargas, mas também o transporte de 
documentos – serviços de correio interno e externo, além do acompanhamento e controle do 
uso de combustível e da manutenção de veículos.   Com essa premissa, foram criados e 
serão implantados até março de 2006 os procedimentos de planejamento, execução, 
acompanhamento e avaliação dos serviços de cadastramento, de licenciamento, de 
realização de seguro e de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da UFBA, 
com vistas ao uso racional, menor custo e maior apoio às atividades fins da Universidade. 

 
           Espera-se para 2006 a consolidação do projeto, envolvendo a conclusão da implantação do 
novo modelo de gestão nas unidades já iniciadas e a implantação das mudanças na unidade de 
Documentação e Arquivo, além do fortalecimento das equipes de trabalho dos núcleos e o incentivo 
à obtenção de uma visão global do papel e da atuação do Órgão.  Nesse sentido, além de 
desenvolver sua rotina de trabalho, a SAD deverá se debruçar na capacitação e treinamento de seus 
servidores.  
 
• MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

O Núcleo de Manutenção de Equipamentos - NUMEP realizou em 2005, 1385 atendimentos 
efetivamente de manutenção, somando-se clientes internos e clientes externos, como mostramos a 
seguir: 

 
Item Equipamento Quantidade 
01 Monitor 205 
02 Impressoras 260 
03 Microcomputador 653 
04 Projetor de Slides 13 
05 Retroprojetores 66 
06 Microscópios 28 
07 Lupas 01 
08 Scanners 06 
09 Dataloger 09 
10 Pluviógrafo 04 
11 Videocassete 05 
12 Estabilizador 10 
13 Estação Meteorológica 01 
14 Pront-o-labor 03 
15 Gerador de função 01 
16 Piranômetro 01 
17 Contador de pulso 02 
18 Espectrofotômetro 01 
19 Microsystem 01 
20 Magnetômetro 02 
21 Drive de CD-Rom 02 
22 Projetor Multimídia 06 
23 Caixa de som 01 
24 Conversor 03 
25 Nobreak 12 
26 Banho Maria 01 
27 Notebook 03 
28 Fonte de Alimentação 05 
29 Centrimicro 03 
30 Aparelho de Fax 04 
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31 Ultra-som 01 
32 TV 05 
33 Estufa 05 
34 Mouse 01 
35 Fotômetro de Chama 01 
36 Agitador Magnético 01 
37 Prensa Hidráulica 01 
38 HUB 01 
39 Unidade Geradora de Imagem 02 
40 DVD 01 
41 Banho Refrigerado 01 
42 Medidor de Temperatura 02 
43 Gravador de CD 01 
44 Osciloscópio 03 
45 Fluxo Laminar 01 
46 Transformador 02 
47 Balança Analítica 03 
48 Mesa de Som 01 
49 Outros equipamentos 40 

TOTAL 1385 
Fonte: NUMEP 

 
Outras Atividades 
 

• Testes de aceite nos diversos equipamentos adquiridos ou recebidos pela UFBA, junto a 
Divisão de Material. 

• Parecer sobre alienação de equipamentos. 
• Consultoria as diversas unidades quando da aquisição e instalação de equipamentos. 
• Recebimento, distribuição e coordenação das instalações dos equipamentos adquiridos pelo 

Programas de aparelhamento no âmbito do Ministério da Educação/SESu. Programa de 
Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais de 
Ensino Superior e Hospitais Universitários. 

 
• LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

No ano de 2005 a Coordenação de Material e Patrimônio deu prosseguimento às ações para 
redução de custos nas aquisições de materiais / serviços e aumento de eficiência no setor. Dentre 
as realizações podemos destacar: 
 

• a qualificação  dos servidores  do Núcleo de Licitações através de treinamentos de 
capacitação para novos  pregoeiros e reciclagem dos antigos  pregoeiros através da Escola 
Nacional de Administração  Publica (ENAP); 

• a centralização das compras de material permanente de toda Universidade na Coordenação 
de Material e Patrimônio; 

•  a alienação de bens móveis inservíveis que resultou em uma arrecadação de R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais) para instituição; 

• a implantação do programa  de  recadastramento de bens móveis com intuito de regularizar 
os registros das Unidades de Ensino e Órgãos Administrativos; 

• a realização de  46 pregões  - As licitações efetuadas por esta modalidade representam uma 
economia em 20% comparada com outras modalidades tradicionais. Durante o ano de 2005 
foram assim distribuídos: 

•  
Tipo Pregão Quantidade 

Registro de preços 20 
Serviços 13 
Convencionais 13 

Total 46 
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• MANUTENÇÃO DA PLANTA FÍSICA 
  
 Compete à Prefeitura do Campus Universitário a responsabilidade pela execução ou 
acompanhamento das construções e reformas, manutenção e conservação dos espaços e da planta 
física da Universidade Federal da Bahia. Em 2005, a PCU ecebeu R$718.892,76 para aplicação em 
serviços visando a manutenção do campus e prédios da UFBA. 
 
 O quadro abaixo apresenta dados sobre os atendimentos realizados pela PCU, indicando que 
cerca de 70% das solcitações foram atendidas em que pese o valor reduzido aplicado nessa tividade. 
 
 

Atendimento por Ordem de Serviços 
Serviços Solicitada Pendente Atendida 

Projeto água-pura 151 14 137 
Carpinteiro 342 135 207 
Eletricista 759 283 475 
Encanador 588 163 425 
Jardineiro 116 7 109 
Pedreiro 204 80 124 
Pintor 84 29 55 
Refrigeração 72 10 62 
Serralheiro 99 35 64 
Vidraceiro 88 16 72 

Total 2.503 772 1.731 
Percentual de atendimento 100 % 30,84 % 69,16% 

 
 
 
• PROGRAMA DE SEGURANÇA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
 

Através da Coordenação de Segurança dos Campi - COSEC, a UFBA  implementou uma série 
de ações com intuito de reduzir ocorrências de sinistros. Dentre as ações, pode-se destacar: 
 
Açôes Implementadas 
 

• Instalação de um sistema com quatro câmeras, sendo duas no portão principal, uma na 
parte externa do Banco do Brasil e outra na Caixa Econômica Federal, em atendimento aos 
termos do contrato assinado entre a Universidade e as referidas instituições financeiras. 

• Instalação de sistemas de monitoração por câmeras na  Biblioteca Central e entrada e saída 
do portão principal do campus de Ondina. Esta sendo implantados mais dois sistemas de 
monitoração, um no Instituto de Geociências e outro no Instituto de Química.  

• Instalação de sistema de alarme na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
• Autorização e instalação de dois sistemas com oito câmeras cada, sendo um baseado no 

Instituto de Geociências e o outro no Instituto de Química.  
• Criação de novos postos de vigilância (HUPES, Química. Odontologia, parte baixa da 

escadaria da Faculdade de Arquitetura). 
• Designação de grupo de trabalho interno para supervisionar as atividades de porteiros e 

vigilantes das empresas terceirizadas para prestação de serviços.   
 

Além das ações já descritas foi firmado Convênio de Cooperação Técnica n° 04418 entre a 
UFBA, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Real e a Fundação de Apoio a Pesquisa e 
Extensão - Fapex que tem por objeto viabilizar a implantação do sistema de segurança do campus 
universitário da Federação /Ondina. Com os recursos provenientes deste Convênio, foi possível a 
aquisição de: 

 
• um automóvel para fiscalização dos serviços de portaria e vigilância, o que tem contribuído 

quatro binóculos para uso na atividade de segurança(dois já estão sendo utilizados na 
vigilância da Escola Politécnica); 

• duas bicicletas para emprego na vigilância do campus de Ondina; 
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• uma motocicleta para emprego no campus de Cruz das Almas; 
• cinco mil cartões para implantação do sistema de controle de acesso  de veículos no campus  

Ondina / Federação e na Escola Politécnica   que será implementado em 2006. 
 
3.3 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 
 A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) é uma estrutura da UFBA em 
formação, que se iniciou tendo como base dois órgãos da administração central já existentes, 
Superintendência de Pessoal - SPE e Serviço Médico Universitário Rubens Brasil – SMURB, e as suas 
atribuições; além do  acréscimo de outras competências e amplas expectativas quanto a 
implantação de políticas que dessem conta de carências institucionais históricas relativas a RH, com 
a denominação moderna de desenvolvimento de pessoas.  As outras competências diziam e dizem 
respeito a atividades da área de gestão de pessoas assumidas difusamente e de forma aleatória por 
outras estruturas da UFBA, sobretudo os assuntos pertinentes ao segmento docente tratados pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).  
 
 A consolidação da estrutura, organização e infra-estrutura da PRODEP foi colocada como 
meta a ser atingida ao final de 2004, cujo significado seria a reestruturação da SPE e do SMURB, a 
criação da Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), da Central de Atendimento e a 
absorção de todas as atribuições e atividades de sua competência. A realidade mostrou que foi uma 
meta ambiciosa, porém passível de alcance em mais dois anos de trabalho, ou seja, até 2007.  
 
 A seguir descrição do avanço na construção do Órgão e da sua identidade, bem como das 
suas realizações, a despeito de fatores restritivos que estiveram sempre presentes, como: 
 

• resistência das pessoas e da comunidade em geral às mudanças na cultura 
organizacional; 

• acúmulo histórico de problemas na estrutura e organização do trabalho; 
• falta de recursos financeiros para investimento na qualificação das pessoas; 
• escassez de recursos para investimentos em instalações, equipamentos e tecnologias 

essenciais, sobretudo para a área de desenvolvimento humano; 
• fragilidade do quadro de pessoal, em número e capacitação, para o desenvolvimento 

pleno das competências da PRODEP; 
• distância quase que intransponível entre as demandas de atenção à saúde de servidores e 

estudantes e a capacidade instalada do SMURB para atendê-las; 
• movimentos grevistas freqüentes.    
 

 Em contrapartida, vários fatores têm impulsionado a PRODEP na conquista de metas que têm 
levado a resultados positivos, sobretudo na modernização de gestão da UFBA, alguns deles a seguir 
mencionados: 
 

• integração e articulação da equipe da administração central em torno do Plano de 
Gestão do Reitorado; 

• apoio de diversos segmentos internos e externos ao projeto de construção da PRODEP; 
• adesão de outros órgãos da Administração Central ao Programa de Busca da Eficácia 

Administrativa da PRODEP; 
• ampliação e fortalecimento, nos servidores dos órgãos que compõem essa Pró-Reitoria, 

do sentimento de pertença e crença nos seus propósitos, competências e projetos. 
  
 As realizações de 2005 que mereceram destaques serão apresentadas a seguir, por bloco de 
objetivo conforme constou no plano operativo PRODEP/ANO III, algumas recebendo comentários e 
análises quando considerado pertinentes.  
 
OBJETIVO 1: CONSOLIDAR A IDENTIDADE DA PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  
 
 Para avançar no alcance desse objetivo, planejou-se para o ano de 2005: consolidar a 
estrutura e a organização da PRODEP; fortalecer as condições e a infra-estrutura necessárias ao 
funcionamento da Central de Atendimento (CAT) e das 3 Coordenações – Administração de Pessoal 
(SPE), Desenvolvimento Humano (CDH) e Atenção à Saúde (SMURB); viabilizar as demandas 
necessárias ao desenvolvimento do SIP. 
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 Conclusão e envio da proposta de estrutura organizacional e competências da PRODEP à Pró-
Reitoria de Planejamento, para compor o Regimento Interno da Reitoria. 
 
 Conclusão da reforma e inauguração das novas instalações da Central de Atendimento, da 
Superintendência de Pessoal e da Coordenação de Desenvolvimento Humano. Foi possível também 
dotar a CAT e a SPE de equipamentos de informática, aparelhos de ar condicionado e mobiliário, 
tornando-os assim melhor equipados para o desempenho de suas atribuições.  
 
 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Pessoal (SIP) – consolidando a parceria 
PRODEP/Centro de Processamento de Dados (CPD). Foram desenvolvidas várias atividades nesse 
sentido, merecendo destaques: 
 

• migração do gerenciador do banco de dados para uma versão mais atual, possibilitando 
uma série de dispositivos automáticos de segurança dos dados e de acesso ao SIP; 

• reformulação do módulo de acesso ao SIPWEB para melhorar a criação, alteração e 
distribuição de senhas;  

• adaptação do SIP  para incorporar em seus relatórios e consultas novas informações 
pessoais e funcionais atualizadas, disponíveis antes apenas na base de dados do SIAPE;  

• transferência total da parte da base de dados do SIP, localizada em um servidor no 
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público (ISP) para um servidor no CPD, 
aumentando assim o controle de segurança;  

• compatibilização dos dados funcionais contidos no SIAPE e no SIP de forma que os dois 
sistemas  contenham informações idênticas - as informações constantes do  SIP e do 
SIAPE não raramente diferiam bastante, mesmo se tratando de igual assunto ou 
ocorrência. Tal situação era mais grave no que se referia a estrutura organizacional da 
UFBA, com sérios comprometimentos nos registros de lotação de servidores ocupantes de 
cargos efetivos e de cargo de direção e função de confiança. Um exaustivo trabalho de 
levantamento das situações, verificação das informações e acertos nesses sistemas foi 
concluída pela SPE, dando maior fidedignidade às informações funcionais contidas nos 
dois sistemas; 

• finalmente, de maior relevância, a conclusão e implantação do módulo de Gestão de 
Freqüência, projeto pioneiro em termos de desenvolvimento de software com impacto 
significativo na modernização administrativa de pessoal. 

 
OBJETIVO 2: FORTALECER O APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE ENSINO  
 
 Para o alcance desse objetivo, foram planejadas quatro grandes ações: implantar a Gerência 
Técnica-Administrativa; promover treinamento dos servidores técnico-administrativos; implantar um 
processo de acompanhamento e avaliação de desempenho do apoio técnico-administrativo e 
prosseguir na dotação do quadro de Servidores Técnico-Administrativos.  
 
1. Implantação da Gerência Técnica-Administrativa – Tendo em vista a otimização do quadro de 

servidores existentes e a busca da eficácia administrativa. A perspectiva inicial era implantar 
esse modelo de estrutura e organização das atividades de apoio técnico-administrativo das 
Unidades de Ensino proposto pela PRODEP em 8 Unidades em 2005, mas só foi possível trabalhar 
em quatro Unidades: Instituto de Biologia, Escolas de Belas Artes, de Teatro e de Música, sendo 
que no processo, apenas a Direção do Instituto de Biologia decidiu por adotar a Gerência. A 
Direção da Escola de Belas Artes ainda está para deliberar e as demais decidiram por não 
implantar a nova estrutura. 

 
 Na Escola de Dança, cuja implantação ocorreu em 2004, foram feitas reuniões específicas 
com os dirigentes acadêmicos, as chefias da Gerência e o corpo docente no sentido de 
fortalecimento e consolidação da nova estrutura.     
 
 Lamentáveis as decisões de não concluir os trabalhos nessas 3 Unidades, sobretudo devido ao 
esforço despendido e recursos mobilizados; um número expressivo de oficinas de trabalho com 
servidores técnico-administrativos e dirigentes, (8 em Biologia, 9 em Belas Artes, 7 em Música e 12 
em Teatro), abrangendo cerca de 85 servidores e uma equipe de profissionais mobilizada para 
desenvolver a atividade, constituída por 3 técnicos do quadro da PRODEP (duas psicólogas e um 
administrador); 6 estudantes ( 4 de psicologia organizacional e 2 de administração), contando com o 
apoio de uma Professora do Departamento de Psicologia da UFBA. 
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 Apesar de não se ter atingido a meta prevista, a avaliação que se faz da experiência é 
positiva, contribuindo para  aprendizagem da equipe e fortalecimento da diretriz adotada para a 
qualificação dos técnico-administrativos,  atrelada ao desenvolvimento organizacional. Conclui-se 
então que a decisão sobre a implantação ou não da Gerência Técnico-Administrativa nas Unidades 
depende de fatores como, o modus operandi já existente na própria Escola, a maneira como a 
Direção venha a se posicionar frente às mudanças propostas, a disponibilidade de funcionários e 
professores em repensar suas práticas de trabalho, a coesão do grupo (já existente ou instituída), e 
a relevância dada à necessidade de reformulações na área administrativa. 
 
 Entendemos que a implantação da Gerência Técnica-Administratativa é um projeto de 
grande relevância para a comunidade universitária, pois tem foco no desenvolvimento 
organizacional e dos servidores que trabalham nas Unidades que desenvolvem as chamadas 
atividades fim (ensino, pesquisa, extensão). Objetivamente busca a eficiência administrativa, pois 
analisa os fluxos dos processos de trabalho, reúne os servidores técnico-administrativos em uma 
estrutura orgânica, explicita e define suas competências, e os direciona para as capacitações 
específicas e necessárias.  
 
 Com a implantação desta Gerência em duas Unidades de Ensino, Escola de Dança em 2004 e 
Biologia em 2005, ainda que subjetivos, resultados expressivos podem ser observados como: 
mudança de percepção do pensamento organizacional da comunidade atendida; fortalecimento dos 
vínculos institucionais do servidor e de suas relações pessoais no trabalho; desenvolvimento do 
sentimento de pertença grupal; discussão de sua identidade como profissional da área em que atua 
e também como servidor público de uma Instituição Federal de Ensino; integração direção-gestores-
servidores técnico-administrativos; criação de novas perspectivas de trabalho e de capacitação para 
os servidores.  
 
 Contribuíram ainda para o não alcance da meta o número insuficiente de técnicos para 
desenvolver um trabalho dessa envergadura, uma vez que envolve mudanças organizacionais e 
culturais profundas, aliadas a pouca experiência da equipe técnica (dois dos técnicos eram recém 
ingressos na UFBA), falta de recursos financeiros e estrutura precária da CDH para implementar as 
capacitações demandadas e, por fim, três meses de greve do segmento técnico-administrativo. 
 
2. Dotação do módulo mínimo de Servidores Técnico-Administrativos das Unidades de Ensino - 

Não houve ampliação do número de servidores, uma vez que não foi autorizada a realização de 
concurso. Apenas se procedeu à reposição dos concursados exonerados e o reordenamento 
interno através de remoções, geralmente a pedido do servidor ou do dirigente, sendo as 
lotações dirigidas para as unidades com maior déficit de pessoal.  

 
OBJETIVO 3: CONSOLIDAR A BUSCA DA EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SPE  
 
 Foram previstas as seguintes ações para o alcance desse objetivo: acompanhar e avaliar o 
tempo de tramitação de processos, desde a entrada do processo na CAT até o resultado final; 
revisar, atualizar e disseminar os procedimentos de administração de pessoal; dotar a SPE de 
equipamentos compatíveis com as suas atividades; consolidar o Núcleo de Documentação e 
Informação; viabilizar a educação continuada dos servidores da SPE.  
 
1. Acompanhamento e avaliação de processos na SPE - Foram adotados inicialmente dois 

parâmetros de avaliação, o tempo de tramitação de processos na SPE e a qualidade do conteúdo 
dos processos, em seguida definida e aplicada à metodologia de avaliação.  

 
 Encontra-se em fase de análise uma amostra de processos concluídos nos meses de junho, 
julho e agosto deste ano, cujo resultado deverá servir para direcionar ações de educação 
continuada no seio da SPE e também compor o relatório final para o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES). Mesmo sem a conclusão do relatório dessa primeira experiência de 
avaliação interna, este procedimento já está se constituindo em instrumento de gestão importante 
para o acompanhamento da eficácia e eficiência dos Núcleos da SPE.  
 
2. Revisão, atualização e disseminação dos procedimentos de administração de pessoal – Além 

da revisão e atualização dos manuais de procedimentos, adotou-se a divulgação e atualização 
sistematizada, no âmbito da SPE, de legislação e normas da área de administração de pessoal, 
como forma de educação continuada dos servidores; o próximo passo será a divulgação para os 
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dirigentes e setores de RH das Unidades / Órgãos. Visando a disseminação e descentralização, 
destacamos: 

 
• informatização e descentralização do acompanhamento de registro da freqüência dos 

servidores da UFBA – Para ressaltar o avanço dessa medida, é necessária a descrição sucinta 
do procedimento anterior: mensalmente a SPE solicitava e o CPD disponibilizava, em papel, 
as folhas de freqüência dos servidores ativos, que, então, eram separadas e grampeadas na 
SPE e encaminhadas,  através da Superintendência Administrativa (SAD), às 
Unidades/Órgãos da UFBA. Estes preenchiam os dados e devolviam os formulários à SPE, que 
calculava em valores as faltas, horas extras, adicionais noturnos e demais ocorrências para, 
somente a partir de então, lançá-las no SIAPE e SIP.  Com a implantação do módulo de 
gestão de freqüência no SIP, as informações são fornecidas pelas Unidades/Órgãos, via WEB, 
e são calculadas e lidas diretamente pelos sistemas de pessoal, levando a uma economia 
ainda não mensurada de equipamento, papel, tinta, pessoal e tempo, além da redução das 
margens de erros e desvios; 

 
• adaptação dos sistemas e das rotinas de trabalho para a utilização do sistema Férias WEB do 

SIAPENET - A programação anual das férias ainda exige a mesma articulação acima relatada 
para a freqüência, mas até 31/12/2005 estarão concluídos os trabalhos de adaptação do 
SIAPE e SIP para a marcação de férias, também, via WEB, o que trará maior flexibilidade, 
celeridade, possibilidade de acompanhamento e controle  e redução de custos ao 
procedimento.   

 
3. Consolidação do Núcleo de Documentação e Informação – NDI da SPE – Foram iniciados os 

trabalhos para implantação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, com o 
apoio de um projeto do Instituto de Ciências da Informação (Profª. Terezinha Fróes e Profª. 
Gilda Iêda Sento Sé), através de um piloto com uma amostra determinada de 100 prontuários de 
servidores docentes. O trabalho está sendo feito pela própria equipe do NDI, com a orientação 
das Professoras acima mencionadas. 

 
4. Viabilização de ações de educação continuada dos servidores da SPE – Foi possível a 

participação de quatro (04) servidores da SPE em cursos de atualização nos Sistemas de 
Cadastramento de Ações Judiciais e de Administração de Recursos Humanos – Cadastro e 
Legislação; e da Superintendente de Pessoal no Encontro Nacional dos Dirigentes de Recursos 
Humano.  

 
5. Outras ações e informações relevantes da área de administração de pessoal, relacionadas à  

acumulações históricas  superadas no presente exercício. 
 

• Regularização de cento e quatro (104) processos de progressão funcional de Servidores 
Técnico-Adminsitrativos pendentes. Lamentavelmente não houve superação total do 
problema, devido à permanência de um número expressivo de processos na CPPTA para 
apreciação. 

 
• Inclusão de setecentos e trinta e nove (739) processos de exercícios anteriores cujos 

pagamentos foram regularizados. 
 

• Atualização do Rol dos Responsáveis - módulo específico do SIAFI onde constam registros dos 
ocupantes de Cargos de Direção e de Função Gratificada, cuja atualização deveria caber à 
SPE, mas que não estava ocorrendo devido ao descompasso da administração da UFBA, 
gerando sérios transtornos, sobretudo devido à urgência e ao lapso de tempo de que se 
dispunha para as correção das situações. A partir de julho de 2005 a Superintendência de 
Pessoal passou a ter acesso ao módulo SIAFI e a manter os dados atualizados o que deverá 
dar pronto atendimento aos normativos oriundos da Controladoria Geral da União (CGU) e 
do Tribunal de Contas da União (TCU) que exigem essas informações por ocasião da 
apresentação da prestação de contas anual da UFBA, ou sempre que solicitada.  

 
• Acumulação de cargos - das setecentas e sessenta e uma (761) notificações de servidores em 

situação de acumulação de cargos, recebidas pela UFBA entre dezembro de 2003 e maio de 
2004, procedentes da Controladoria Geral da União, Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão e Ministério da Educação, restam trezentas e noventa e sete (397) ainda em 
processamento cuja síntese encontra-se no quadro apresentado a seguir: 
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DEMONSTRATIVO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS 2005 

Situação Quantidade 

Regularizada por exoneração do outro vínculo ou comprovação de licitude 108 
Regularizada com mudança de regime de trabalho 09 
Aguarda parecer do MPOG, conforme orientação da Controladoria Geral 
/Bahia 

07 

Aguarda conclusão de pedido de exoneração O3 
Iniciado Processo Administrativo Disciplinar 32 
Aguarda resultado da Defesa Administrativa 32 
Em fase de análise 206 

Total 397 
 
6. Volume de atendimento na área de administração de pessoal - foram cerca de 5.200 (cinco 

mil e duzentos) atendimentos realizados pela Central de Atendimento e 12.601 processos 
tramitados na SPE. 

                   
 Comparados aos dados de 2004, cujo total foi 14.377 e, considerando que, do total de 
processos tramitados em 2005, 6.564 (52%) foram referentes ao enquadramento dos servidores ao 
Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos (PCCTAE), constata-se uma 
redução expressiva de processos, cujo significado deverá merecer uma análise cuidadosa. Em 
princípio pode ser resultado do novo modelo de gestão adotado na SPE, repercutindo na necessidade 
das pessoas de entrarem com solicitações, às vezes repetidas, para obterem resultados. 
 
7. Enquadramento no Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Técnico-Administrativos – 

PCCTAE, instituído pela Lei n° 11.091/05 de 6564 servidores ativos, inativos e pensionistas – foi 
uma atividade que mobilizou um grande contingente de órgãos, pessoas e recursos da 
Universidade, merecendo citar: 

 
• contagem do tempo de serviço de 3.532 servidores ativos e análise da vida funcional de 

2.293 servidores inativos pela Superintendência de Pessoal;  
• emissão de segunda via de certificados para a quase totalidade dos treinamento oferecidos 

pela UFBA, na CDH; 
• planejamento e execução de treinamento dos membros da Comissão e de representantes 

das Unidades/Órgãos da UFBA para atendimento dos servidores optantes pelo 
enquadramento; 

• mobilização de 20 (vinte) servidores técnico-administrativos por um período de 4 meses 
para compor a Comissão de Enquadramento; 

• custeio de viagens para treinamento de membros da Comissão de Enquadramento;  
• elaboração, impressão e distribuição de cartilha, em parceria com a ASSUFBA Sindicato; 
• mobilização de espaço físico e aluguel de equipamentos para os trabalhos da Comissão por 

um período de 4 meses;  
• publicação do enquadramento no DOU gerando um custo elevado e não previsto. 
 

 
8. Informações sobre o Quadro de Pessoal 
                 
 Servidores nomeados em 2005 – foram 24 (vinte e quatro) para repor servidores em estágio 
probatório, exonerados a pedido, sendo 10 assistente de administração de Unidades de Ensino e os 
demais de órgãos administrativos/suplementares: 02 (dois) Administradores, 01 (um) Analista de 
Tecnologia da Informação, 01 (um) Arquiteto, 01 (um) Bibliotecário-Documentalista, 02 (dois) 
Médicos, 02 (dois) Assistentes em Administração, 03 (três) Técnicos em Contabilidade, 01 (um) 
Auxiliar de Enfermagem e 01 (um) Técnico de Laboratório.  
 
 Quanto à nomeação de novos, foram 40 (quarenta) docentes do magistério superior, 08 
(oito) médicos e 01 (um) técnico em telecomunicações, esses últimos complementando o 
provimento autorizado através de portarias de 2003 e que estavam no aguardo de vagas, 
possibilitadas por aposentadorias, as de médico e por redistribuição, a restante.  
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 A morosidade na liberação dos Certificado de Disponibilidade Orçamentária impossibilitou a 
nomeação ainda em 2005 de 20 (vinte) docentes do magistério superior e 50 (cinqüenta) técnico-
administrativos para os Hospitais Universitários, todos já habilitados em concursos. 

 
SERVIDORES ADMITIDOS EM 2005 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
Servidores Técnico-Administrativos 33 
Servidores Docentes do Magistério Superior 40 

Total 73 
                                    Fonte: SIP 
 
 Servidores aposentados - em 2005 foram aposentados 63 servidores da UFBA, gerando uma 
redução do quadro técnico-administrativo em 44 servidores – 11 de Apoio, 28 do nível Intermediário 
e 5 do nível Superior, o que certamente tem reflexo no desempenho das Unidades/Órgãos, vez que 
não houve reposição.  
 
 O quadro a seguir apresenta informações sobre os aposentados. Sua análise é importante 
também para fortalecer a necessidade de consolidar a adoção da seleção biopsicossocial como fase 
eliminatória nos concursos, introduzida pela PRODEP a partir de 2004, tendo em vista o índice de 
15,86% de aposentadoria por invalidez com menos de 20 anos de serviço.  
 

SERVIDORES APOSENTADOS 2005 
Categoria Tempo de Serviço (Anos) Total Circunstância 

 0-10 11-20 21-30 31-35 36 e +  Invalidez Voluntária Compulsória 
Docente 01 02 07 04 05 19 03 09 07 
Técnico 03 04 20 13 04 44 11 22 11 
Total 04 06 27 17 09 63 14 31 18 

   Fonte SPE/NAP, dez/2005 
 
 Visando dar ao ato formal de desligamento institucional do servidor que se aposenta uma 
conotação mais humanista, foi instituído, em 2005, um diploma de reconhecimento e 
agradecimento pelos serviços prestados à UFBA. A solenidade de entrega, presidida pelo Magnífico 
Reitor, ocorreu em dezembro no Salão Nobre da Reitoria, representando mais um passo na 
implantação de políticas voltadas para o desenvolvimento e valorização dos servidores. 
 
 
OBJETIVO 4: DAR CONTINUIDADE ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO  
 
 Estavam previstas as ações seguintes: avançar na construção de modelo de acompanhamento 
e avaliação de desempenho dos servidores; incrementar o Programa de Qualificação do Servidor; 
formular e implantar projetos de desenvolvimento pessoal e qualidade de vida; fortalecer a 
estrutura organizacional da Coordenação de Desenvolvimento Humano. 
 
1. Avançar na construção de modelo de acompanhamento e avaliação de desempenho dos 

servidores - As atividades que merecem destaque tiveram como foco principal os servidores 
técnico-administrativos em estágio probatório e com pedido de remoção. Foi possível concluir 
propostas de normas e procedimentos e implantação de mecanismos de acompanhamento e 
avaliação de desempenho dos novos servidores, tendo sido aprovada pelo CONSEPE a 
regulamentação da avaliação dos docentes de 1º e 2º graus proposta pela PRODEP. Por outro 
lado, tem-se procurado realizar reuniões regulares para orientação dos dirigentes de 
Unidades/Órgãos e responsáveis por RH.  

 
SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
Órgãos da UFBA Quantidade % 

Administração Central 55 11,1% 
Hospitais 374 75,6% 
Unidades de Ensino 66 13,3% 

Total 495 100% 
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 O conjunto de servidores em estágio probatório resulta de dois concursos autorizados para 
área hospitalar em 2002 e 2003 e um para a UFBA em geral em 2004.  

 
 INTERSTÍCIO DE AVALIAÇÃO 

 
 Primeiro Segundo Terceiro Total 

Quantitativo 23 373 99 495 
Percentual 4,6% 75,4% 20,0% 100% 

 
 Quanto aos servidores efetivados, intensificou-se a atuação técnica de mediação, visando a 
solução de conflitos interpessoais, sociais ou outros que afetam a relação servidor/administração, 
buscando-se atender a demanda institucional e a expectativa do servidor. O princípio é a 
manutenção do servidor na unidade/órgão de lotação, sendo a remoção o último recurso a ser 
seguido. Essa conduta tem possibilitado a redução gradativa do número de remoções efetivadas e o 
trabalho de acompanhamento dos servidores tem mostrado um ganho qualitativo, ainda que 
incipiente, na relação servidor/administração nesses casos.  
 
2. Incrementar o Programa de Qualificação do Servidor - Deu-se prioridade à capacitação 

corporativa, particularmente para os assistentes em administração novos na Instituição e os das 
Unidades de Ensino participantes do projeto da Gerência Técnica-Administrativa, com ênfase no 
conhecimento da estrutura e funcionamento administrativo e acadêmico das Unidades de 
Ensino, dos sistemas informatizados da UFBA e relativos à comunicação oficial. O quadro abaixo 
sintetiza a informação, valendo ressaltar a participação decisiva de docentes e técnico-
administrativos da própria Universidade.  

 
CAPACITAÇÃO CORPORATIVA / PRODEP / 2005 

Capacitações Servidores Instrutores C.H. Turmas Objetivos 

Seminário
Integração dos 
Novos Servidores 

15 Reitor, Pró-
Reitores, 
Dirigentes e 
Técnicos da 
PRODEP, 
Dirigentes 
Sindicais, Prof º 
Antônio Saja 
(FFCH) 

8h 01 Orientar os servidores nomeados em 
2005 para lhes possibilitar um 
conhecimento mais amplo da 
Instituição, dos compromissos 
esperados para com a mesma e com a 
sociedade, além de oportunizar a 
compreensão de seu papel de co-
responsável pelo processo de 
transformação e qualificação da 
Universidade.  

Curso 
Procedimentos 
Acadêmicos / 
Unidades de 
Ensino 

133 Profª Silvana 
Ribeiro (SUPAC) 
 
Profª Ana Regina 
(SGC) 
 

16h 05 
teóricas 

10 
práticas 

Orientar sobre a estrutura e 
funcionamento dos departamentos e 
colegiados, sistemas informatizados e 
procedimentos e práticas 
administrativas e acadêmicas 
(parceria PRODEP/SUPAC/SGC). 

Treinamento 
Procedimentos 
de Protocolo 

28 T.A. Beloianes 
Ribeiro (SAD) 

2h 07 Treinar os Assistentes em 
Administração recém admitidos para o 
uso do Sistema Informatizado de 
Documentação da UFBA - SIAD.  

Curso 
Comunicação e 
Redação Oficial 

171 T.A. 
Antonio Sousa 
(Vice-Reitoria) 
Susan Almeida 
(CDH) 

4h 07 
 

Oportunizar a reflexão sobre a 
elaboração de documentos técnicos e 
administrativos, objetivando a 
melhoria da comunicação oficial oral e 
escrita.  
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TREINAMENTOS ESPECÍFICOS - 2005 

Assunto Servidores Instrutores C.H. Turmas Objetivos 

Sistema de 
Gestão de 
Freqüência 

181 T.A. Luíza Braga, 
Saulo Aquino, 
Erico Ventura e 
Fernando Borges, 
(CPD) 

3h 10 Instrumentalizar dirigentes e 
servidores autorizados das 
Unidades/Órgãos para o uso do módulo 
de freqüência via Web. 

Marcação de 
férias via WEB 

85 
 

T.A. Maria Inês 
Pinto (SPE) 

2h 02 Informar e instrumentalizar os 
Dirigentes de Unidades / Órgãos sobre 
marcação de férias via WEB. 

Enquadramento 
no PCCTAE 

70 Técnicos da 
PRODEP 

4h 01 Capacitar representantes de 
Unidades/Órgãos para atender 
servidores optantes pelo PCCTAE 

Oficina 
Construindo o 
Plano de 
Desenvolvimento 
dos S.T.A. da 
UFBA 

69 T.A. Vera Vilas 
Boas e 
Martha Macedo 
(CDH) 

8h 01 Coletar dados para subsidiar a 
construção do Plano de Capacitação 
dos Servidores Técnico – 
Administrativos, dentro dos critérios 
do Novo Plano de Carreira. 

 
 

ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 2005 

Capacitações Servidores Instrutores C.H. Turmas Objetivos 

Workshop 
Relações 
Interpessoais 

14 T.A. Vera Vilas 
Boas e 
Martha Macedo 
(CDH) 

2h 01 Possibilitar aos servidores do HUPES 
uma reflexão sobre a dinâmica das 
relações interpessoais e os papeis 
desempenhados na Instituição. 

Palestra 
Planejamento 
das Finanças 
Pessoais 

31 Mário Flamiano  
( Banco Real) 

2h 01 Oportunizar ao servidor uma discussão 
sobre planejamento e execução de 
finanças pessoais e investimentos. 

Workshop 
Construindo o 
PPA na UFBA 

23  3h 01  

Seminário 
Planejando seu 
futuro. 

62 Convidados 8h 01 Oportunizar aos pré-aposentados um 
momento de reflexão sobre o 
desligamento da Instituição 

Palestra 
Alimentação 
Saudável 

12     

Cursos Extensão 
da Escola de 
Dança (Dança do 
Ventre, 
Alongamento, 
Capoeira de 
Angola, Salsa e 
Merengue, Dança 
Afro) 

22 bolsas    A parceria PRODEP/Escola de Dança 
visa estimular o servidor a desenvolver 
atividades que contribuam com a 
promoção de sua saúde. 

 
OBJETIVO 5: DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DE MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE  
 
 Ações previstas - Aumentar a capacidade de atendimento do Serviço Médico Universitário 
Rubens Brasil (SMURB); reestruturar e reorganizar o SMURB; dar continuidade à construção do 
modelo Sistema UFBA de Saúde.  
 
1 . Atendimento de Rotina - As ações de atenção à saúde e de assistência social são desenvolvidas 
no nível individual e/ou coletivo, através das especialidades de Clínica Médica, Dermatologia, 
Ginecologia, Psicologia, Ortopedia, Oftalmologia, Psiquiatria, Fisioterapia e Odontologia.  Tem-se 
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dado ênfase às atividades de cunho promocionais e de prevenção para a saúde, tanto no momento 
da atenção individual curativa, quanto através de programas específicos como, diabetes mellitus, 
hipertensão arterial, tuberculose, prevenção de câncer de colo de útero e de mama e planejamento 
familiar, sem descuidar das ações curativas. Desenvolve ainda o SMURB um programa de atenção 
domiciliar – PADI, que muito tem contribuído para a redução de complicações e de riscos inerentes à 
idade da população assistida e aos problemas de saúde acometidos. 
 

Perfil da Clientela Cadastrada no SMURB – 2005 
 

Cliente Nº % 
Alunos 28.173 65,70 
Funcionários Ativos 5.376 12,50 
Funcionários    Aposentados 2.700 6,30 
Dependentes 3.794 8,80 
Prestação Serviço 67 0,20 
FAPEX 195 0,50 
SUS 2.577 6,00 

Total 42.882 100,0 
   Fonte: Setor de Informática - SMURB 

 
Consulta por Especialidades – 2005 

Especialidade Nº % 

Clínica médica 4.853 24,60 
Clínica cirúrgica 327 1,70 
Clínica ginecológica 2.507 12,70 
Perícia médica/ SO 4.037 20,50 
Psiquiatria 323 1,60 
Dermatologia 1.081 5,50 
Psicologia 317 1,60 
Fisioterapia 1.004 5,10 
Oftalmologia 1.160 5,90 
Cardiologia 2.079 10,50 
Ortopedia 1.148 5,80 
Odontologia (consultas novas) 310 1,60 
Serviço social 293 1,50 
Endocrinologia 287 1,50 

Total 19.726 100,0 
Fonte: Setor de Informática SMURB 

 
 O maior percentual de atendimentos continua sendo realizado pelo Setor de Enfermagem 
(inclui os atendimentos de grupo, de enfermagem propriamente dita, atendimento domiciliar, 
consultas de enfermagem e atendimento básico, perfazendo um total de 53,80%, conforme tabela a 
seguir,  seguido de fisioterapia com 17,80%. Constatamos no serviço como um todo, um aumento de 
produção, sem, contudo haver aumento da cobertura. Este fato é observado principalmente na 
fisioterapia, psicologia e odontologia, que por demandar em média mais de uma sessão por 
paciente, restringe a possibilidade de novas adesões.Nesta perspectiva, se faz necessário refletir 
sobre os processos de trabalho, buscando maximizar os nossos recursos a fim de aumentar a 
cobertura.   
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Procedimentos por Especialidade  - 2005 

 
Procedimentos Nº % 

Atendimento de Grupo (Serviço Social e Enfermagem) 26 0,10 
Terapia Individual 2.703 9,10 
Teste Psicológico 27 0,10 
Ginecológicos (citologia,colposcopia, eletrocoagulação 1.736 5,80 
Oftalmológicos (tonometria/fundoscopia/mapeamento retina) 1.418 4,80 
Fisioterápicas (motoras, circulatórios contusões, entorses, 
doenças reumáticas, tendinosas e muscular, recuperação 
funcional pós-cirurgia) 

 
5.275 

 
17,80 

Cirúrgicos 81 0,30 
Odontológicos 2.440 8,20 
Saúde Bucal 31 0,10 
Enfermagem (glicemia, ECG, curativo, inalações, 
adm. medicamentos, atendimento sala repouso,  etc.) 

7.894 26,60 

Atendimento Domiciliar 293 1,00 
Consulta de enfermagem (enfermeiras) 2.623 8,80 
Atendimento básico de enfermagem (PA, peso/altura) 5.147 17,30 

Total 29.694 100,0 
Fonte: Setor de Informática SMURB 
 

 
Tratamentos Fisioterápicos – 2005 

 
Tipos de Tratamento N.º % 

Ultrassom 3.506 22,60 
Microondas 1.671 10,80 
Eletroterapia 2.511 16,20 
Crioterapia 1.899 12,30 
Ondas curtas 1.365 8,80 
Exercícios 3.392 21,90 
Fes 126 0,80 
Parafina 195 1,30 
Massoterapia 359 2,30 
Pompage 396 2,60 
Streching 78 0,50 

Total 15.498 100,00 
Fonte: Setor de Fisioterapia SMURB 

 
 
 O setor de perícia médica e saúde ocupacional realiza atividades de exames pré-
admissionais para servidores; avaliação para mudança de nível na estrutura; transferências entre 
universidades; emissão de laudos periciais para os diversos fins; avaliação médica social para os 
estudantes entrantes na Universidade, explicitados na tabela abaixo. Atende ainda a solicitação da 
perícia para diversos órgãos públicos tais como, Polícia Federal, IBAMA, Fiocruz, CEFET, incluindo 
casos judiciais. 
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Laudos Periciais – 2005 
 

Laudos Expedidos N.º % 
Avaliação de Aprendizagem 1.125 20,14 
Trancamento total 109 1,95 
Trancamento parcial 50 0,90 
Exercícios Domiciliares 63 1,13 
Pré Admissionais professores 91 1,63 
Pré Admissionais técnicos 16 0,29 
Licença Médica (Fapex) 83 1,49 
Licença Médica 3.889 69,62 
   
Limitação de Atividade 09 0,16 
Isenção do Imposto de Renda 32 0,57 
Aposentadoria por invalidez 17 0,30 
Atestado de Sanidade Física e Mental 30 0,54 
Readaptação funcional 02 0,04 
Outros 70 1,25 

Total 5.586 100,00 
Fonte: Setor Perícia/ SMURB 

 
2. Atendimento de Demandas Extras 
 

• Atendimento Médico no Concurso Vestibular 2005. 
 

Atendimento Médico / 1a. Etapa do Concurso Vestibular – 2005 
 

Local Nº % Problemas de Saúde 
Capital 441 83,0% 
Interior 90 17,0% 

Total 531 100% 

Hipoglicemia, trauma, curativo, 
gastroenterite, amigdalite, distensão 
muscular, cefaléia, dentre outras. 

 
• Reestruturação da atenção à saúde para os corpos discente e de funcionários para a Escola 

de Agronomia, em parceria com a Prefeitura de Cruz das Almas, culminando com a 
implantação do Programa de Saúde da Família na área e incorporação da população 
circunvizinha ao programa de assistência. 

• Avaliação de situação de riscos ambientais nas diversas Unidades para concessão de abono 
de insalubridade e periculosidade. 

• Implementação das ações para a criação da Superintendência de Saúde, destacando a 
participação junto ao Complexo HUPES para a elaboração do Projeto de criação do Instituto 
de Assistência à Mulher Climério de Oliveira (ISAMCO). 

• Atendimento médico e de enfermagem no processo seletivo para os cursos do programa de 
formação de professores da rede estadual de ensino. 

• Atendimento médico e de enfermagem no Encontro Nacional de Estudantes de Educação 
Física. 

• Acompanhamento dos servidores com limitação de atividades. 
• Elaboração de projeto para identificação de causas de licenças médicas para emissão de 

boletim mensal e proposição de ação promocional de saúde. 
• Ampliação do programa de atenção domiciliar. 
• Parceria com outros Órgãos Federais (CEFET, FIOCRUZ. IBAMA, POLÌCIA FEDERAL) para 

avaliação pericial. 
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4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
 A execução orçamentária e financeira no exercício de 2005 foi realizada segundo as 

diretrizes e normas que regulam a matéria, buscando-se cumprir as ações previstas no PPA e fixadas 
na LOA, conforme registrado no item “Planejamento Institucional”. 
 

 No relatório de gestão relativo ao exercício de 2004, comentou-se sobre o impacto do 
Decreto nº4.992, de 18 de fevereiro de 2004, que orienta a programação orçamentária e financeira, 
introduzindo a obrigatoriedade de empenho anual para despesas de funcionamento e discricionárias. 
Essa experiência contribuiu para que no exercício de 2005 o planejamento e a execução 
orçamentária fossem aprimorados, permitindo que a Instituição alcançasse resultados favoráveis, 
que serão apresentados e comentados posteriormente. Contudo, é importante já sinalizar que o 
orçamento destinado à Universidade Federal da Bahia, em que pese o incremento verificado no 
exercício, continua insuficiente para atender ao conjunto de suas demandas e necessidades de 
manutenção e investimento. 

 
 Nesse sentido, apresenta-se o orçamento inicial da UFBA, para o exercício de 2005, 

sancionado pela Lei nº11.100, de 25/01/2005, fixado em R$453.830.846,00 (quatrocentos e 
cinqüenta e três milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e seis reais), do qual se 
destaca o valor de R$6.345.400,00 (seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos 
reais) oriundo de emendas parlamentares individuais e da bancada baiana. 

 
 De imediato é importante registrar, que pela primeira vez nesta gestão, a UFBA teve enfim 

liberada a emenda que a bancada baiana no Congresso Nacional, ano após ano, lhe destinou e que 
permaneceu bloqueada. Na 2ª. quinzena do mês de dezembro de 2005 foi liberado o crédito de 
R$5.085.400,00 (cinco milhões, oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) aplicado segundo diretrizes 
definidas pelo Conselho Universitário, em sessão de 13 de dezembro de 2005. Assim, foram 
empenhados, pela Divisão de Material, os equipamentos destinados ao restaurante universitário, 02 
micro-ônibus para atender às excursões curriculares, equipamentos de informática e outros para o 
CPD e para laboratórios do ensino de graduação, equipamentos e material permanente para salas de 
aula, residências universitárias e creche.  

 
 Deve-se ainda destacar a liberação das emendas parlamentares individuais para projetos 

específicos apresentados por Unidades de Ensino como segue: a Faculdade de Farmácia foi 
beneficiada com duas emendas oriundas dos Deputados Guilherme Menezes (R$100.000,00) e Alice 
Portugal (70.000,00) para investimento em laboratório de informática e equipamentos específicos 
para o ensino de graduação; a Escola de Agronomia, também recebeu duas emendas, uma proposta 
pelo Deputado Luiz Alberto (R$50.000,00) e outra pelo Deputado Walter Pinheiro (R$100.000,00), 
ambas destinadas a viabilizar equipamentos para pesquisa; a Faculdade de Comunicação recebeu do 
Deputado Zezeu Ribeiro, emenda no valor de R$140.000,00 destinada à implantação do CULT/ 
Centro  de Estudos Avançados em Cultura; a Escola de Medicina Veterinária foi beneficiada com uma 
emenda no valor de R$200.000,00, originária do Deputado Aroldo Cedraz, visando investimentos na 
planta física da Unidade; para reforçar o orçamento da construção da Biblioteca Unificada de 
Saúde, o Deputado José Rocha, lhe destinou o valor de R$100.000,00; por fim, o Campus Anísio 
Teixeira, em fase de implantação no município de Vitória da Conquista, recebeu emenda proposta 
pelo Deputado Coriolano Sales, no valor de R$500.000,00, que foi liberada parcialmente, 
R$250.000,00, permanecendo o restante do crédito contingenciado. 

 
A liberação das emendas em muito contribuiu para reforçar a dotação de investimentos da 

UFBA, pois o valor fixado no orçamento do exercício é sempre limitado visto que a prioridade tem 
sido o custeio, dada a crônica insuficiência de recursos para assegurar o conjunto das despesas de 
funcionamento e discricionárias. 

 
O quadro abaixo apresenta o Orçamento Inicial e Final fixado para 2005, sua movimentação 

ao longo do exercício, indicando os cancelamentos realizados pela Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento do MEC, as suplementações e a posição final quando do encerramento do exercício. Sua 
análise permite observar que mais de 80% desse orçamento foi destinado a gastos com Pessoal. É 
importante registrar que esses dados quando são comparados com os do orçamento efetivamente 
executado indicam que houve uma variação a menor em relação ao planejado. No entanto, essa é 
uma variação aparente, pois o Orçamento Executado não inclui o recolhimento do PSSS (no valor de 
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R$41.870.525.00) cuja execução é feita por transferência interna no SIAFI. Assim, a despesa com 
Pessoal e com as demais despesas centralizadas (água, energia, telefone, vigilância e limpeza) é 
significativa tornando mínima a capacidade de aplicação de recursos da Instituição seja em capital 
seja em custeio, dificultando, assim, a manutenção da planta física da Universidade, que demanda 
recursos significativos. Quando da análise do Quadro Despesas de Funcionamento por Fonte ver-se-á 
que a Instituição aplica menos de 5,0% nesse item. Assim, ficam prejudicados os esforços para 
recuperação de instalações elétricas e hidráulicas, telhados, forros, ambientes internos das 
Unidades e Órgãos Suplementares bem como da Administração Central, assim como os investimentos 
necessários à adaptação de imóveis para atender pessoas portadoras de deficiência, tais como 
construção de banheiros, instalação de elevadores, plataformas, rampas, sinalização, e outros 
equipamentos necessários à sua inclusão. 

ORÇAMENTO FINAL DA UFBA 2005 

ITEM DESPESA/FONTE INICIAL CANCELADO SUPLEMENT.  FINAL %

TESOURO 441.654.424 2.858.443 36.253.804 475.049.785 97,2

            PESSOAL 392.091.595 1.123.826 36.069.547 427.037.316 87,4
ATIVO 231.297.414 1.119.000 25.871.321 256.049.735 52,4
INATIVOS E PENSIONISTAS 157.978.114 10.128.561 168.106.675 34,4
SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 2.816.067 4.826 69.665 2.880.906 0,6

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 49.562.829 1.734.617 184.257 48.012.469 9,8
SENTENÇAS JUDICIAIS 141.962 13.616 200 128.546 0,0
                       CORRENTE 16.439 173 200 16.466 0,0
                       CAPITAL 125.523 13.443 0 112.080
MANUTENÇÃO : 29.435.412 184.057 29.619.469 6,1
                       OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.235.412 184.057 29.419.469 6,0
                       CAPITAL 200.000 200.000 0,0
BENEFÍCIOS: 13.640.055 1.721.001 11.919.054 2,4
                       PRÉ-ESCOLAR 719.111 20.545 698.566 0,1
                      AUXÍLIO TRANSPORTE 3.162.701 787.935 2.374.766 0,5
                      AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9.758.243 912.521 8.845.722 1,8
EMENDA:      6.345.400 0 0 6.345.400 1,3
                     CUSTEIO 0 0 0 0 0,0
                      CAPITAL 6.345.400 0 0 6.345.400 1,3

REC. PRÓPRIOS 12.176.422 1.321.834 13.498.256 2,8

            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 12.176.422 1.321.834 13.498.256 2,8
MANUTENÇÃO :
                     OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.042.422 1.151.074 11.193.496 2,3
                     CAPITAL  1.450.000 170.760 1.620.760 0,3
                     MANUTENÇÃO  RESTAURANTES 684.000 684.000 0,1

T   O   T   A  L      G   E   R   A   L 453.830.846 2.858.443 37.575.638 488.548.041 100,0

CRÉDITO

 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

Os dados contidos no “Quadro Evolução Final do Tesouro por Grupo de Despesa” permitem a 
comparação da posição final do orçamento no exercício de 2005, com a dos quatro anos anteriores. 
Vê-se que em relação ao ano de 2004, o orçamento final cresceu 27,0%, percentual, no entanto, 
abaixo dos 39,7% anunciados pelo MEC para o exercício de 2005. 
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Evolução do Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 2001 - 2005  
    R$=1,00

DESPESA 2001 2002 2003 2004 2005 
Pessoal 244.684.609 291.047.543 310.404.782 363.118.470 427.037.316
Ativos, Inativos e Pensionistas       361.269.420 424.156.410
Sentenças Judiciais       1.849.050 2.880.906
            
Outras Despesas Correntes 29.909.791 29.170.533 32.328.625 38.530.845 45.601.766
      Benefícios 1 7.776.295 7.891.209 8.832.588 11.171.279 11.919.054
      Professor Temporário 2 4.903.628         
      Residência Médica 3 1.623.868 2.045.601 2.472.462 2.603.300 2.589.781
      Manutenção 4 15.606.000 19.128.303 21.006.169 24.626.186 31.076.465
      Sentenças Judiciais   5.420 17.406 80 16.466
      Emenda   100.000   130.000   
Capital 14.050.000 12.270.623 10.562.363 8.406.185 6.657.480
      Manutenção 4 50.000 385.223 457.952 243.075 200.000
      Senteças Judiciais   75.000 104.411 103.109 112.080
      Emenda 5 14.000.000 11.810.400 10.000.000 8.060.001 6.345.400

Total 288.644.400 332.488.699 353.295.770 410.055.500 479.296.562
Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento       
1 - Auxílios transporte, alimentação e pré-escolar      
2 - A partir de 2002 Professor Temporário passou a fazer parte do Grupo de Pessoal    
3 - Repasse através de Convênio com SESu-MEC, a partir de 2001.     
4 - Orçamento + Convênios SESu-MEC no valor de R$ 2.551.426,00 em 2001, R$ 2.652.296,00 em 2002,  
      R$ 3.985.891,00 em 2003 , R$ 3.985.351,00 em 2004 e R$1.656.997,00 em 2005 
5 - Em 2005  foram  executadas emendas no valor de  R$6.095.251,00     
        

 
Os quadros “Orçamento para a Manutenção da UFBA - Tesouro” e “Orçamento Executado” 

apresentam o que foi efetivamente comprometido no exercício, tanto no que se refere aos recursos 
do Tesouro, quanto aos Recursos Próprios e de Convênios. Observe-se, que o comprometimento com 
a despesa com Pessoal absorve 76,6 desse orçamento, dos quais um terço é destinado ao pagamento 
de Inativos e Pensionistas. Do Orçamento do Tesouro destinado a OCC apenas 5,9% são efetivamente 
gastos com as despesas de funcionamento e discricionárias, ou seja, com a manutenção do cotidiano 
institucional. É certo que, em relação ao ano anterior, há um incremento nos recursos do Tesouro 
destinados à manutenção, cerca de 42,0%, sinalizando uma possibilidade de recuperação dos 
orçamentos das IFES, comprimido durante a década de noventa e os anos de 2000 a 2002. Cabe 
observar, entretanto, que a SESU complementa a manutenção das IFES através de Convênios, o que 
permitiu à UFBA encerrar o exercício com recursos do Tesouro no montante de R$31.051.914,00 
ainda assim insuficientes para cobrir toda sua manutenção. Em suma, se se considera apenas os 
recursos do Tesouro relativos aos anos de 2004 e 2005 tem-se que houve um aumento de 42,0%; no 
entanto, computando-se os recursos repassados pela SESU através de convênios para a manutenção 
da UFBA, esse crescimento fica reduzido aos 27,0% já mencionados anteriormente. 

 
Orçamento para Manutenção da UFBA - Tesouro 

 
Origem Dos Recursos 2004 2005 % 

Orçamentários 20.716.029 29.394.917 42,0 
 SESU (Emenda Andifes) 3.811.092 1.656.997 -- 

57,0 
T o t a l 24.527.121 31.051.914 27,0 

Fonte: Setor de Orçamento / PROPLAD 
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ORÇAMENTO EXECUTADO 2005 -  RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS 

ORIGEM DO RECURSO/DESPESA R$ % 
Recursos do Tesouro 427.002.190 86,0 
Pessoal 380.504.228 76,6 
   Ativo 212.397.553 42,8 
   Inativo e Pensionista 168.106.675 33,8 
   Sentenças Judiciais-Pessoal* 0  
Outros Custeios e Capital - OCC 46.497.962 9,4 
   Manutenção -  Custeio  29.394.917 5,9 
                               -  Capital   199.990 0,0 
   Sentenças Judiciais-OCC 0 0,0 
   Emenda  -      Custeio 0 0,0 
                      -      Capital   6.095.251 1,2 
   Benefícios - Pré-Escolar 549.345 0,1 
                     Auxílio Transporte 2.002.681 0,4 
                     Auxílio Alimentação 8.255.778 1,7 
Recursos Próprios 11.291.491 2,3 
Outros Custeios e Capital -  OCC 11.291.491  
   Manutenção - Custeio 9.633.272 1,9 
                        - Capital 974.250 0,2 
   Restaurantes 683.969 0,1 
Recursos de Convênios** 58.488.264 11,8 
Outros Custeios e Capital -  OCC    
    FNS 26.281.733 5,3 
             SUS - Manut. Hospitais de Ensino 25.940.746 5,2 
             Port. 383/05/FNS 127.551 0,0 
             Outros 213.436 0,0 
   SESU 22.160.489 4,5 
            Manutenção - UFBA 1.656.997 0,3 
            Manutenção-HUPES/MCO/CPPHO 1.900.848 0,4 
            Residência Médica 2.589.781 0,5 
            PET 271.850 0,1 
            Implantação Campus Avançado de  Barreiras 4.242.000 0,9 
            Implantação da UFRB 10.000.000 2,0 
            Implantação do Campus Anísio Teixeira 327.487 0,1 
            Projeto Incluir 80.000 0,0 
           Uniafro 197.385 0,0 
           SESU/SEB 494.977 0,1 
           Outros (Muda, Prolind, Expansão Agronomia etc...) 399.164 0,1 
   CAPES 6.858.145 1,4 
   ANP 363.982 0,1 
   Fundação Palmares 250.000 0,1 
   Secretaria Nacional da Juventude 1.476.499 0,3 
   Fundo Nacional de Desenv.em Educação 732.924 0,1 
   Outros(INEP,M.da Cultura ,MCT,M. Esportes 364.492 0,1 

TOTAL 496.781.945 100,0 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

* Os créditos de precatórios, no valor de R$ 3.009.452,00, foram decentralizados para os tribunais competentes; 
portanto, não foram executados pela UFBA. 

 
Os dados sobre a Receita Orçada podem ser verificados no quadro abaixo que busca 

apresentar a composição do orçamento da Universidade, considerando a origem do recurso. 
Destacam-se nesse quadro duas questões: a reduzida participação da receita própria na composição 
do orçamento – resultado, em parte, de decisão judicial que proibiu a cobrança ao alunado da taxa 
de matricula – e a tendência crescente da transferência de recursos da União através de convênios 
com aplicação previamente definida. 
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Evolução da Receita Orçada 1995 - 2005 

União Receita própria Total Fonte 
Ano Orçamento  %  Convênios % UFBA % Valor(R$) % 
1995 191.934.610 94,90  5.713.237 2,82  4.608.576 2,28 202.256.423 100 

1996 208.701.348 94,93  5.641.273 2,57  5.511.697 2,51 219.854.318 100 

1997 215.123.520 94,22  7.117.142 3,12  6.088.522 2,67 228.329.184 100 

1998 228.469.737 90,20  8.285.563 3,30  16.444.265 6,50 253.199.565 100 

1999 241.578.063 91,45  12.541.328 4,75  10.034.341 3,80 264.153.732 100 

2000 282.088.985 89,10  23.980.089 7,57  10.528.000 3,33 316.597.074 100 

2001 284.469.106 86,28  33.301.973 10,10 11.939.498 3,62 329.710.577 100 

2002 327.790.802 86,82  36.350.552 9,63  13.402.507 3,55 377.543.861 100 

2003 346.837.417 86,82  35.860.780 9,15  9.433.164 2,41 392.131.361 100 

2004 403.466.849 88,37  39.818.931 8,72  13.260.529 2,90 456.546.309 100 

2005  475.049.785  86,73  59.190.729 10,81 13.498.256 2,46 547.738.770 100 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento  

 
Como assinalado no parágrafo anterior, a contribuição da receita própria na composição do 

orçamento executado da Universidade é bastante restrita, cerca de 2,3%. No entanto, em relação 
ao ano anterior, a receita diretamente arrecadada cresceu 9,7% resultado do esforço em se garantir 
crédito orçamentário para absorver os recursos provenientes da prestação de serviços e outras ações 
que geram ingressos a favor da Instituição, como pode ser visto através do quadro Receitas 
Diretamente Arrecadadas que discrimina a receita. A análise desse quadro indica que a receita 
oriunda de concursos manteve-se estável, por conta da manutenção das isenções concedidas aos 
candidatos ao vestibular que preencheram os critérios para fazer jus a tal benefício. É importante 
também registrar que numero significativo de estudantes, considerados carentes, são isentos do 
pagamento de taxas devidas por expedição de documentos assim como servidores que realizam 
cursos na instituição.  

Receitas Diretamente Arrecadadas 2004-2005 
                                                                     R$1,00 

Receita 2004 2005 Var. % 

Concursos 3.072.401 3.075.175 0,1 

Expedição de Documentos 1.139.192 993.787 -12,8 

Retribuição por Matrícula 118.509 0 -100,0 

Receitas Patrimoniais 1.830.471 1.550.924 -15,3 

Estudos e Pesquisas 1.091.092 745.522 -31,7 

Cursos 1.461.904 3.608.988 146,9 

Serviços Administrativos 707.681 91.103 -87,1 

Outros 504.149 818.775 62,4 

Total 9.925.399 10.884.274 9,7 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento   
 
Em que pese o incremento do orçamento do Tesouro no exercício de 2005, em relação ao 

ano anterior, os recursos continuam insuficientes para atender à manutenção institucional. Assim, 
recursos com origem na receita própria têm de ser utilizados para pagar despesas essenciais para o 
funcionamento da Universidade.  

 
No quadro “Despesas de Funcionamento por Fonte” vê-se que R$1.392.301,00 (um milhão, 

trezentos e noventa e dois mil, trezentos e um reais) originários da receita própria foram aplicados 
na complementação do pagamento de contas de energia elétrica, telefone, vigilância, contratos de 
manutenção e manutenção predial. Ora, isto significa que a Universidade deixou de aplicar os 
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recursos por ela diretamente arrecadados em atividades finalísticas que em geral não contam com 
um aporte regular de recursos, na ampliação da assistência estudantil ou ainda no fortalecimento do 
programa de ações afirmativas, dentre outras possibilidades inscritas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Observe-se ainda, neste quadro, que as despesas aí relacionadas absorvem cerca de 
82,0% dos recursos do Tesouro, ficando um saldo limitado para atender às demais despesas da 
Instituição particularmente as requeridas pelas unidades de ensino para manter o ensino de 
graduação. É importante registrar que a insuficiência de recursos limitou a compra de material de 
consumo específico de modo a suprir os laboratórios para a realização das aulas práticas, dificultou 
a realização das excursões curriculares, dentre outras atividades fundamentais para o cumprimento 
dos currículos dos cursos. É importante enfatizar, mais uma vez, que a escassez de recursos também 
tem comprometido a manutenção predial, situação preocupante se forem consideradas variáveis 
como o tempo de construção dos prédios, a maioria com mais de 40 anos de construídos, e os graves 
problemas já identificados em relação à rede de energia elétrica, pelos órgãos responsáveis pela 
gestão da planta física da Universidade. 

 
Despesas de Funcionamento por Fonte 

 

Fonte Tesouro Própria SESU - MEC Total % 

Despesa 

Água 2.623.217      2.623.217  8,7  

Energia Elétrica 5.028.811  688.914  553.466  6.271.191  20,8  

Telefone 1.707.113  68.222  171.000  1.946.335  6,5  

Limpeza 4.573.763    4.573.763  15,2  

Vigilância 6.693.979  210.209  107.814  7.012.002  23,3  

Diárias 116.196  8.408   124.604  0,4  

Passagens 228.607  77.003    305.610  1,0  

Contratos 2.394.602  207.839  310.690  2.913.131  9,7  

Exercícios Anteriores 1.915.717  53.106    1.968.823  6,5  

Estudantil 114.256  883.248   997.504  3,3  

Manutenção Predial 812.146  78.600  514.027  1.404.773  4,7  

    0  0,0  

T o t a l 26.208.407  2.275.549  1.656.997  30.140.953  100,0  

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

 
Os gastos da Universidade com as principais despesas de funcionamento são registrados no 

quadro “Evolução das Despesas Realizadas – Principais Serviços”. Nele estão inscritas as despesas 
que têm maior peso no orçamento da Instituição. As despesas com água, energia, vigilância e 
limpeza, indicam um crescimento em relação ao ano anterior. No entanto, se se comparar os gastos 
com água ao longo de um período ver-se-á que essa despesa tende a crescer com menos ímpeto, já 
em função dos investimentos que estão sendo feitos, através do Projeto Água Pura, para 
racionalização do uso da água. No que diz respeito à elevação da despesa com energia, dois fatores 
contribuíram para o seu aumento quais sejam, a implantação de novos laboratórios e equipamentos 
nas unidades e órgãos e o impacto do reajuste de 23,0% nessa tarifa, aplicado pela concessionária 
local. De igual modo, os reajustes previstos em contrato, por conta do aumento do salário mínimo e 
outros benefícios frutos de negociação coletiva, situações emergenciais, como eventos que 
demandaram a necessidade de se reforçar a segurança de prédios, a realização do vestibular em 
outros municípios além de Salvador, etc. também contribuíram para a elevação dos gastos com 
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vigilância e limpeza anulando os efeitos de racionalização desses serviços conduzidos pela 
Superintendência Administrativa. 

 
Evolução Despesas Realizadas - Principais Serviços 

 

Serviço/Ano 2002 2003 2004 2005 

Água 1.331.447 1.414.985 2.298.143 2.682.734 

Energia 3.095.781 4.482.761 4.995.639 6.271.191 

Limpeza 3.195.045 3.567.558 3.637.485 4.573.763 

Telefone 1.261.078 1.701.247 1.847.903 1.914.069 

Vigilância 3.863.572 5.073.736 6.210.845 7.012.001 

Total 12.746.923 16.240.287 18.990.015 22.453.758 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

 
O aumento desses custos, conjugado com as restrições orçamentárias (reiteradamente 

informados às autoridades educacionais) e a complexidade do processamento das confissões de 
dívida relativas aos contratos de limpeza e vigilância implicaram na impossibilidade se cobrir todas 
as despesas do exercício de 2005 no próprio exercício, que permanecem como débitos a saldar no 
exercício de 2006. É preciso, no entanto, observar que a relação de débitos a saldar e OCC 
Manutenção vem caindo a cada exercício, pois se em 2003 essa relação representava 7,6%, em 2005 
cai para 1,4% sinalizando os esforços da gestão em liquidar as despesas do exercício no ano a que 
dizem respeito. 

Débitos a Saldar 
 

Item Especificação Valor 
1. Limpeza          441.069  
2. Enegia Elétrica            30.422  
3. Telefone            39.023  
4. Vigilância            98.288  

Total          608.802  
Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

 
COMPARATIVO DÉBITOS A SALDAR /OCC 

2003/2005 

Ano Débito a Saldar OCC 
Manutenção % 

    
2003 2.347.011 30.691.071 7,6 

    
2004 1.411.712 36.641.927 3,9 

    
2005 608.802 42.543.395 1,4 

        

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

 
A guisa de conclusão entende-se que os resultados apresentados neste relatório confirmam, 

sem dúvida, o compromisso da Administração com o desenvolvimento de uma gestão orçamentária 
competente e responsável com o trato dos recursos públicos, de modo que sua utilização seja 
otimizada e aplicada conforme os princípios que regem a gestão pública.  Por fim, observa-se que a 
avaliação da gestão orçamentária e financeira deve estar associada à avaliação do conjunto da 
gestão institucional, particularmente das ações finalísticas, às quais o orçamento deve servir como 
instrumento de viabilização.  
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5. GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ACADÊMICOS 
 
 Os Convênios e Contratos firmados pela UFBA são administrados pela Unidade interessada, 
sob a responsabilidade de um coordenador indicado pelo Diretor ou pelo Reitor, no caso daqueles 
que dizem respeito à Administração Central. 
  
 O acompanhamento da execução e a prestação de contas, conforme rotina que orienta os 
procedimentos, são realizados pela Unidade e pela Coordenação de Contratos e Convênios com as 
informações do SIAFI, Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Da 
mesma forma, os instrumentos foram cadastrados em sistema próprio, o SICONV, desenvolvido pelo 
Centro de Processamento de Dados, que também controla a vigência e o prazo para prestação de 
contas. 
 
 Em 2005 foram firmados 1064 acordos, entre convênios, contratos e termos aditivos a 
instrumentos anteriormente assinados, representando um aumento de mais de 100% em relação ao 
ano anterior. Foram 839 instrumentos novos e 225 termos aditivos, conforme tabela a seguir: 
 
 

Termos Aditivos 
Tipo Convênios Contratos 

Convênios Contratos 
Total 

NACIONAIS 737 70 162 57 1026 

Orgãos Federais 120 8 54 1 183 
Orgãos Estaduais 24 10 26 9 69 
Orgãos Municipais 22 5 14 0 41 
Empresas Privadas 71 15 27 7 120 
Fundações, 
Associações etc 

500 32 41 40 613 

INTERNACIONAIS 30 2 6 0 38 

Total 767 72 168 57 1064 
 
 Em relação à demanda por Unidade, a Escola Politécnica, o Instituto de Geociências, a 
Faculdade de Administração e o Instituto de Biologia, foram as Unidades que apresentaram a maior 
demanda, sendo que a primeira contribuiu com 11,6% do total. 
 
 Se for considerado o número de acordos por esfera do órgão conveniado, temos as 
Fundações em primeiro lugar com 57,6 do total. Dos 613 instrumentos, 510 foram firmados com a 
FAPESB, fundação estadual, para apoio a projetos de pesquisa, viagens de professores para 
apresentação de trabalhos técnicos, realização de eventos da Universidade, além de concessão de 
bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado, que representam 81,7 do total do item. 
 
 Em segundo lugar estão os convênios com órgãos federais com 17,2%, entre eles os convênios 
com a CAPES, CNPq, FINEP e Ministérios. Entre aqueles de maior valor, destacam-se: 
 

1. Gênero e Saúde no Mundo do Trabalho: a experiência de mulheres no setor de calçados da 
Bahia, com recursos do Ministério da Saúde, sob a responsabilidade do Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre a Mulher, órgão suplementar vinculado à Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas. 

2. Criação da REDEARG – Rede de Antígenos para controle de doenças na região Nordeste, do 
Instituto de Saúde Coletiva, financiado pelo Banco do Nordeste. 

3. Rede de Capacitação e extensão tecnológica, da Escola Politécnica com o apoio da FINEP e a 
participação de diversas instituições da Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. 

4. Implementação da Rede Nacional de Monitoramento e Avaliação do PROJOVEM, apoiado 
pela Secretaria-Geral da Presidência da Republica e executado pelo Centro de Estudos 
Interdisciplinares do Setor Público. 

 
 É importante salientar também o apoio da FINEP, no valor de R$2.326.000,00, para o projeto 
Segurança, integração e recuperação da Infra-estrutura de pesquisa na UFBA. 
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 Em seguida, temos as empresas privadas com 11,3% incluindo a cooperação técnica com 
Universidades particulares e os recursos alocados por empresas para as Redes de Cooperação 
Tecnológicas incentivadas e apoiadas pela FINEP. 
 
 Destacamos ainda, a participação dos órgãos estaduais e municipais com uma contribuição 
de 6,5 e 3,9, respectivamente. Foram assinados convênios de cooperação técnica com previsão de 
implementação de ações específicas através de termos aditivos com as prefeituras de Salvador, 
Mucugê, Vera Cruz, Itaparica, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Nazaré, Alagoinhas, 
Camamu, Maraú, Itajuipe e Amargosa alguns dos quais, a exemplo de Salvador, com várias ações já 
estabelecidas.  
 
 Entre os contratos, registramos o firmado com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, para prestação de serviços de consultoria, pelo Instituto de Saúde 
Coletiva, visando a Reorganização e Fortalecimento do SUS Salvador. 
 
 Em 2005 também foram firmados 38 acordos internacionais, contribuindo com 3,6% do total, 
entre eles 28 de cooperação técnica e intercâmbio e 10 de apoio a projetos de pesquisa da UFBA. 
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6. ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 
 

A Superintendência Estudantil - SEST é o órgão responsável pela execução da política de 
Assistência ao Estudante da Universidade Federal da Bahia.  

 
A Universidade investiu em 2005, o valor de R$ 570.558,20 (quinhentos e setenta mil, 

quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos), na compra de gêneros alimentícios para os 
restaurantes universitários de Salvador e Cruz das Almas e Creche. 

 
Coordenação dos Programas de Assistência - CPA 
 

Responsável pelo atendimento, orientação e assistência aos estudantes de graduação da 
UFBA, em Salvador e Cruz das Almas, a CPA realiza seleções para bolsas moradia, alimentação, 
bolsa creche, bolsa para os cursos de línguas estrangeiras, além de prestar atendimentos diários a 
todos os estudantes que acorrem ao setor em busca de informações e orientações diversas. 

 
As seleções são realizadas semestralmente no período correspondente à matrícula dos 

estudantes de graduação. 
 

As bolsas dos cursos de línguas estrangeiras do Instituto de Letras foram assim distribuídas: 
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 Bolsas dos Cursos de Línguas Estrangeiras - 2005 
 

 
 
 

Distribuição de estudantes bolsistas por residência e sexo - 2005 
 

Residências Universitárias 
Salvador Cruz das Almas Sexo 

R.1 R.2 R.3 
Total Trio 

Elétrico 
Hospital R.2 Total 

Masculino 94 22 12 128 18 34 06 58 

Feminino - 12 86 98 20 - - 20 

Total 94 34 98 226 38 34 06 78

 
*. No 1º semestre de 2005, diante do número expressivo de candidatos à bolsa moradia que não conseguiram 
ser contemplados, devido à falta de vagas, foi criado um auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
destinados a 20 estudantes como auxílio para pagamentos de moradia. A estes foi assegurada a bolsa 
alimentação integral e a garantia de que receberiam o auxílio até a conclusão do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Quantidade 
Inglês 15 
Alemão 01 
Francês 04 
Espanhol 04 

Total 24 
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Distribuição de estudantes bolsistas por sexo - 2005 

 
Bolsistas Alimentação 

Sexo 
Salvador Cruz das Almas 

Masculino 62 57 

Feminino 43 41 

Total 105 98 
 
 

Em 2005 consegui-se verba específica para a realização de visitas domiciliares às famílias de 
alguns estudantes bolsistas. Ressalta-se que a visita domiciliar é um recurso fundamental que muito 
nos auxilia no processo de seleção dos estudantes às bolsas. Se por um lado serve para checar 
informações prestadas durante a entrevista, por outro funciona como uma forma de aproximação 
das assistentes sociais com as famílias dos estudantes, facilitando o contato e conhecendo de perto 
a realidade da cada um. 
 
Restaurantes Universitários 
 

Atendem as residências e aos estudantes que são beneficiados com bolsa alimentação (café 
da manhã, almoço e jantar). 
 
 

Cidade/ N° de 
Refeição Café da Manhã Almoço Janta 

Salvador 89.879 88.571 72.422 
Cruz das Almas 25.097 36.390 25.955 

Total 114.976 124.961 98.377 
 
 
Creche
 

Mantida pela Universidade, a creche desenvolve trabalho pedagógico de qualidade 
reconhecida além de oferecer serviços de acompanhamento nutricional e de orientação à saúde. 
Com capacidade para 80 crianças, atendeu a 72 crianças com idades de 04 meses a 04 anos, filhos 
de estudantes, professores e funcionários no semestre de 2005.1. 

 
 

No semestre 2005.2, devido à greve dos técnicos administrativos, o funcionamento da 
creche ficou completamente prejudicado. As crianças selecionadas (14) para ingresso no referido 
semestre não chegaram a serem adaptadas e ao término do movimento grevista muitos não 
retornaram, com justificativa dos pais para assegurar a vaga para o próximo semestre. Terminamos 
o segundo semestre 2005.2 com a freqüência de 31 crianças. 
 

Foram servidas às crianças quatro refeições assim distribuídas: 
 

Tipo de Refeição Quantidade 
Lanche I 3.797 
Lanche II 3.776 
Almoço 4.724 
Sopa 3.216 
Obs: os lanches I e II correspondem a uma fruta ou suco. 
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PEC-G – Programa Estudante Convênio de Graduação
 

Constitui-se em um dos instrumentos de cooperação educacional que o governo brasileiro 
oferece a estudantes de outros países em vias de desenvolvimento, especialmente da África e da 
América Latina. 
 

No ano de 2005 o PEC-G/UFBA contou com 12 estudantes que procuraram a coordenação do 
PEC-G para as mais diversas orientações, junto à Secretaria Geral dos Cursos, Colegiados dos Cursos, 
Serviço Médico, Polícia Federal, Banco do Brasil, encaminhamento de documentos e regularização 
da permanência no país. Também foram atendidos estudantes estrangeiros não vinculados ao 
Programa, entre eles, estudantes de pós-graduação. 
 

MATRÍCULAS DO PEC-G POR CURSO E PAÍS - 2005 
 

Cursos Cabo 
Verde Colômbia Gabão Guiné 

Bissau 
São 

Tomé Total 

Arquitetura 2   1  3 
Artes Cênicas  1    1 
Ciências Sociais    1  1 
Ciências Biológicas   1   1 
Comunicação  1    1 
Direito     1 1 
Geografia 1     1 
Medicina 1     1 
Psicologia 2     2 

Total 6 2 1 2 1 12 
 
 
Auxílio Financeiro a Estudantes 
 

No exercício de 2005 foi liberada a quantia de R$41.723,00 (quarenta e um mil, setecentos 
e vinte e três reais), para auxílios na compra de medicamentos, óculos corretivos, material didático 
para estudantes de baixa renda, inscritos na CPA no programa de isenção, assim como, ajuda para 
apresentações de trabalhos acadêmicos em congressos desde que tenham o aceite da organização 
do evento. 
 

Estudantes de Cruz das Almas, que não foram selecionados para as residências 
universitárias, receberam um total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de março a dezembro de 2005, 
como auxílio moradia. 
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7. ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
 

A Universidade Federal da Bahia presta relevantes serviços de assistência à saúde à 
comunidade universitária e a sociedade baiana através dos seus hospitais nos quais o ensino e a 
pesquisa são articulados através da atividade de extensão. 
 

7.1 SAÚDE HUMANA 

 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS / CPPHO 
 

O Complexo Hospitalar representa o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, o Centro 
Pediátrico Professor Hosannah Oliveira e o Ambulatório Magalhães Neto, que do ponto de vista legal 
se constitui em um único órgão suplementar integrante da estrutura organizacional da UFBA, tendo 
como missão prestar assistência à saúde da população, formar recursos humanos voltados para a 
prática de ensino, pesquisa e assistência e produzir conhecimento em benefício da coletividade. 
 

Para desempenhar adequadamente o seu papel no contexto de uma sociedade participativa 
e cumprir as diretrizes definidas pelos Ministérios da Saúde e Educação para a certificação como 
hospital de ensino o Complexo Hospitalar HUPES teve que se reorganizar, estabelecendo, além de 
metas quantitativas voltadas para a assistência, metas qualitativas valorizando o profissional e a 
satisfação da clientela interna e externa. 
 

A implantação da Pesquisa de Satisfação, que institucionalizou a relação interativa com o 
público interno e externo (paciente), além de proporcionar oportunidade para os usuários revelarem 
suas opiniões é um veículo de grande importância para o aperfeiçoamento das ações gerenciais em 
todo Complexo. 
 

Inúmeras ações vêm sendo implementadas, no sentido de oferecer melhores condições de 
assistência prestada aos usuários, assim como garantir um ensino e uma pesquisa de qualidade. As 
primeiras iniciativas asseguraram a superação das inadequações e da não conformidade existentes e 
garantiu a certificação do hospital como Hospital de Ensino.  
 

Na esfera administrativo-gerencial um novo regimento está sendo construído, contemplando 
as novas diretrizes para os Hospitais Universitários – HU`s assim como tornando a gestão mais 
moderna e resolutiva. A proposta em elaboração prevê um organograma circular com valorização e 
descentralização das ações, compartimentalizando a organização em unidades gerenciais com metas 
específicas e gerais a serem atingidas. A assistência e o ensino estarão privilegiando mais ainda os 
usuários. Cada processo administrativo está sendo revisto e novos mecanismos de controles estão 
sendo colocados em prática. 

 
Os almoxarifados estão sendo modernizados com informatização plena dos sistemas de 

gestão de estoques. 
 
Os sistemas de compras e abastecimento melhoraram substancialmente com um melhor 

conhecimento das demandas, implementação dos pregões eletrônicos e o equilíbrio orçamentário – 
financeiro que resgatou a credibilidade do hospital junto aos fornecedores. Entretanto, esperamos 
uma melhora ainda maior, quando as unidades gerenciais estiverem funcionando plenamente e o 
conhecimento das necessidades for mais real. 

 
A formação de uma comissão multidisciplinar constituída formalmente para o Controle e 

Qualidade de Materiais tem sido um instrumento de decisão importante para as novas aquisições de 
materiais, uma vez que devem existir instâncias que dominem todo o processo de aquisição e não 
um único setor de forma isolada.  

 
Com demandas crescentes próprias de uma unidade de produção e transmissão de 

conhecimento o equilíbrio orçamentário e financeiro do Complexo se constituiu de elevada 
prioridade, exigindo critérios mais realísticos dentro do processo de planificação global do 
Complexo. Os recursos financeiros disponíveis no exercício além de serem aplicados no custeio 
operacional do órgão, aproximadamente, 10% da receita global, destinaram-se ao pagamento de 
dívidas de exercícios passados com fornecedores e assumidas em nome da FAPEX. 
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A captação de novos recursos, portanto, se constituiu em meta estratégica, pois somente 

com a injeção de recursos adicionais será possível planificar a evolução da infra-estrutura física e 
tecnológica e equacionar as pendências financeiras do passado. 

 
Inúmeros projetos foram apresentados ao Ministério da Saúde e aprovados e recursos na 

ordem de sete milhões de reais deverão ser investidos ainda no 1º semestre de 2006. Estes projetos 
prevêem: 

 
Projetos R$ 

Reforma e ampliação do Laboratório Central  285.000,00 
Reforma e ampliação dos espaços para o ensino e 
auditórios  

700.000,00 

Criação do Núcleo de Ensaios Clínicos da Bahia  2.000.000,00 
Passarela interligando HUPES/CPPHO  300.000,00 
Reequipamento do Serviço de Cardiologia  2.200.000,00 
Reforma do Serviço Social, Fisioterapia, 
Quimioterapia, Otorrino, Audiometria 

400.000,00 

Disfonia Ocupacional 128.950,08 
 

Dos 07 (sete) projetos acima mencionados, apenas o Disfonia Ocupacional teve orçamento e 
recurso financeiro liberado no exercício, no valor de R$ 128.950,08 (cento e vinte e oito mil 
novecentos e cinqüenta reais e oito centavos), através da Portaria 383/05.  
 

Tal projeto de pesquisa “Disfonia Ocupacional no Serviço Ambulatorial de Nível Terciário em 
Saúde do Trabalhador na RENAST” tem como objetivo colaborar com conhecimento técnico 
especializado na construção de protocolos de pesquisa nas áreas de fonoaudiologia, 
otorrinolaringologia, medicina do trabalho e epidemiologia de forma a construir um serviço de 
referência para agravos vocais, voltado para diagnóstico, tratamento, acompanhamento e 
readaptação de profissionais com disfonia. A execução deste projeto está sob a coordenação do 
Serviço de Saúde Ocupacional – SESAO. 
 

Os quadros a seguir demonstram indicadores relativos ao conjunto das atividades de 
prestação de serviços à comunidade baiana, destacando-se a reativação da especialidade de 
Neurocirurgia que se soma a um elenco de mais 24 especialidades médicas à disposição da saúde da 
população de baixa renda: 
 

Dimensionamento do HUPES 
Especificação Quantitativo 

Especialidades Médicas 25 
Ambulatórios 166 
Enfermarias 14 
Corpo Médico 225 
Corpo de Enfermagem 610 
Corpo de Apoio 768 
Médicos Residentes 174 

Fonte: Setor de Custos (HUPES,CPPHO e AMN) 
 

Indicadores Hospitalares – 2005 
Especificação Quantitativo 

Nº Leitos (média mensal) 241 
Taxa Média de Ocupação de Leitos 73,64 
Tempo Médio Permanência (dias) 11,15 
Taxa de Infecção Hospitalar 5,15 
Média de Paciente dia 177,47 
Taxa Global de Óbitos 3,61 
  Fonte: Setor de Custos(HUPES e CPPHO) 
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Produção – 2005 
Especificação Quantitativo 

Consultas Ambulatoriais 173.135 
Internações 6.002 
Cirurgias 4.065 
Radiodiagnósticos por exames e 
Bioimagem 

27.071 

Paciente-dia 64.880 
Exames Laboratoriais 319.167 
Eletrocardiograma 936 

     Fonte: Setor de Custos 
 
 

Recursos Recebidos – 2005 

Fonte de Recursos Valor R$ 1,00 

SUS –Gestor Estadual 18.215.574,20 
SUS - Gestor Municipal              68.848,31 
MEC - Conv. Interministerial - Port. 41/05 1.616.020,00 
MS - Conv. Portaria 383/2005 128.950,08 

Total 20.029.392,59 
  Fonte: Seção de Contabilidade e Orçamento – SIAFI - FAPEX- SUS Gestor Municipal. 
 
 

Merece destaque a obra de reforma no abrigo para armazenamento de resíduos sólidos 
hospitalares, iniciada em dezembro de 2005, cujos recursos necessários, na ordem de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), foram obtidos da recita do SUS, portanto, dos recursos destinados ao custeio 
operacional do Complexo.   

 
Esta obra se reveste de importância ainda maior, pois coloca o Hospital em harmonia com a 

política de meio ambiente e do ponto de vista legal se adequar às exigências sanitárias.  
 
Investimentos em equipamentos também foram realizados com recursos no valor de R$ 

333.200,00 (trezentos e trinta e três mil e duzentos reais) do Convênio Interministerial – MEC - 
Portaria 41/05. Foram adquiridos: 02 (dois) veículos; mobiliários cirúrgicos para obesos, 
purificadores de água, laringoscópios, arquivos e armários, máquinas de costura, carro de 
emergência, mesas, cadeiras, rádios transmissor, impressora etc. 

 
Deve ser registrada a posse do novo diretor eleito em 04 de janeiro do exercício de 2005, 

consolidando a regularização da administração do hospital. 
 

MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA - MCO 
 
 A Maternidade Climério de Oliveira é a unidade de referência da UFBA para atenção a saúde 
perinatal e a mais antiga maternidade construída no país, inaugurada em 30 de outubro de 1910.  
Nos últimos dez anos passou por um processo de sucateamento, resultante da sucessão de crises, 
chegando a perder a capacidade de atendimento, ficando apenas 24 leitos em funcionamento.  
 
 Com apoio das Faculdades, Conselho Deliberativo e Reitoria empreendeu-se um grande 
esforço de modernização gerencial e motivação da comunidade e após 01 ano de esforços culmina 
seu trabalho com a apresentação de anteprojeto de requalificação da unidade como Instituto de 
Saúde da Mulher Climério de Oliveira, a ser construído no Campus Canela, compondo o Complexo de 
Saúde da UFBA, a ampliação de seus serviços para 92 leitos regulados com 72 leitos ativos e a 
ampliação em mais 20 leitos em 2006 e a reavaliação da MCO pela Comissão Interministerial de 
Certificação que em reunião do dia 08.12.2005 certificou a unidade como hospital de ensino. 
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Ações 
• Solicitada intervenção da Escola de Enfermagem na Divisão, através da Profª Drª. Climene 

Camargo que através de um plano diagnóstico e de intervenções promoveu a reestruturação 
dos setores, identificação das demandas de educação permanente e o inicio do resgate da 
Enfermagem no seu papel institucional. Em 05.2005, concluída esta etapa, foi conduzida 
uma nova chefia. 

• Remanejamento de servidores, com auxilio do SMURB, FAMED e HUPES, para reforço 
administrativo e técnico da COM. 

• Reformulação administrativa pelo agrupamento racionalizado de setores afins em 04 grupos 
de trabalho ou estações compartilhadas com um chefe de setor. 

• A reestruturação da Central de compras da MCO com estabelecimento de rotinas 
administrativas e melhor controle das licitações e autonomia financeira de cada gestor, 
resultando em melhor fluxo de material a partir do 2º semestre. 

• Evolui-se no momento para compartilhamento de Laboratório Central, gestão conjunta da 
farmácia e manutenção eletrônica. O fato de existir afinidade entre os gestores hospitalares 
e a liderança exercida pela Reitoria permite avançar-se rapidamente na construção prática 
do Complexo. 

• Estruturação e organização real das Comissões Hospitalares obrigatórias com reuniões 
bimestrais, no mínimo, sob supervisão da Divisão Clínica. 

• Criação do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, sob direção da Profº Climene Camargo 
para organização da inserção da MCO nestas áreas. 

• Criação do Núcleo de Recursos Humanos, com incorporação do Setor de Controle de Pessoal. 
• Revisão do Setor de Contas Hospitalares e Ambulatoriais com ampliação do espaço físico e 

busca de informações de produção de serviços mais reais inclusive para os gestores SUS. 
 

Caracterização da Instituição 
Especificação Quantitativo 

Ambulatórios/Consultórios 10 
Consultas  29.152 
Internações 6.847 
Média de Permanência (dias) 3,24 
Leitos 72 
Partos Cirúrgicos 4.063 
Partos Normais 1.794 

Fonte: MCO - Maternidade Climério de Oliveira 
 

Ampliação de Serviços 
 

• Elevação do numero de leitos hospitalares para 72 leitos integralmente regulados pela 
Central Estadual; 

• Busca de apoio dos Secretários Estadual e Municipal de Saúde que reconhecendo o esforço 
empreendido fizeram diversas doações (aparelho de USG, aparelho portátil de RX, 
ventiladores, pintura das fachadas, gerador de energia etc.) 

• Busca de apoio parlamentar com participação a nível federal do Dep Walter Pinheiro, a nível 
estadual do Dep Emiliano José e Lídice da Mata e a nível municipal da Bancada de mulheres 
Parlamentares que viabilizaram diversas doações para o Banco de Leite Humano e de 
equipamentos para a MCO; 

• Reabertura do Banco de Leite Humano, com apoio da comunidade e do Rotary Club com 
atendimento de pacientes internos e externos, durante toda a semana; 

• Ampliação dos serviços da Biblioteca com triplicação dos pontos de acesso virtual para 
comunidade; 

• Aparelhamento reprográfico para a Diretoria e de fax para Setor de Compras; 
• Garantia de 100 % de cobertura de Imunoglobulina anti-Rh e de misoprostol para casos de 

abortamento e indução do parto; 
• Manutenção do aparelho de USG e de cardiotocografia já existentes, além da ativação de 

novo aparelho de USG doado pela Secretaria Municipal; 
• Participação do Serviço Social na coordenação do programa de penas alternativas, 

auxiliando na reeducação dos cidadãos que cometem infrações de menor gravidade. 
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Projetos em Desenvolvimento 
 
Implementação do Projeto do Instituto de Saúde da Mulher Climério de Oliveira (ISAMCO) – 
transferência da MCO do bairro de Nazaré para o Complexo de Saúde do Canela. 

 
Pela Portaria nº 037 de 31 de Janeiro de 2005, do Magnífico Reitor, criou-se um grupo de 

trabalho para estudar a viabilidade da transferência da Maternidade para prédio a ser construído 
vizinho ao Complexo HUPES, sendo empossada solenemente no Palácio da Reitoria na presença do 
Secretário Estadual de Saúde Dr Jose Rodrigues, do Secretário Municipal de Saúde Profº Luis Eugenio 
Portela, além de parlamentares das diversas bancadas.  

 
 Concluiu a primeira etapa em maio de 2005, com a projeção de construção de prédio com 
150 leitos assim distribuídos: 
 

Unidade Nº Leitos 
Internação de Ginecologia e Mastologia 20 
Internação de puérperas 75 
Internação de gestantes em risco 15 
Cuidados Intensivos Maternos 10 
Cuidados Intensivos Neonatais 10 
Cuidados Intermediários Neonatais e Mãe Cangurú 20 

T o t a l 150 
 

Buscando a integralidade da atenção a mulher o novo Hospital incorporaria as Clínicas 
Ginecológica e Mastológica do HUPES e compartilharia serviços com as diversas unidades através da 
Superintendência de Saúde da UFBA. O projeto foi apresentado com sucesso na casa legislativa 
municipal e estadual alem da bancada parlamentar baiana representada nas três esferas. Foi 
apoiado desde o inicio pelos gestores de saúde da capital e estado tendo o Prefeito de Salvador 
assumido, em cerimônia na sede da Prefeitura em agosto passado os custos de elaboração dos 
projetos detalhados do prédio. No momento constrói-se uma maquete virtual e busca-se emenda 
parlamentar para viabilizar inclusão nos orçamentos de 2006. 

 
 O projeto de transferência será concluído em 2010, no centenário da maternidade primaz 

do Brasil. 
 

7.2 SAÚDE ANIMAL 
 
HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROFº RENATO RODENBURG DE MEDEIROS NETO 
 

O Hospital de Medicina Veterinária Profº Renato Rodenburg de Medeiros Neto - HOSPMEV é 
um órgão suplementar, vinculado a Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da 
Bahia. Tem como finalidade auxiliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão através dos seus 
diferentes setores, prestando assistência médica veterinária, clínica e cirúrgica, ambulatorial e em 
propriedades rurais, a animais de pequeno e grande porte. 
 
Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação 

 
• Controladoria 

 
 Criação de estruturas físicas mais adequadas para estabelecimento do prontuário 
clínico/cirúrgico manual e informatizado. 

 
•  Continuidade na Reestruturação e Recuperação Física de Setores - Laboratório de 

Patologia Clínica - Laboratório de Viroses - Laboratório de Bacterioses - Setor de Imagens e 
Sinais (Radiologia, Ultra-sonografia e Eletrocardiograma) - Ambulatórios - Secretaria e 
Divisão Administrativa. 

 
No tocante a reestruturação e recuperação de setores, diversas ações foram priorizadas 

dentro de um planejamento estratégico emergencial, visando atender, em curto prazo, setores com 
carências mais evidentes, físicas, funcionais e de equipamentos, ressaltando-se a edificação de mais 
três ambulatórios e duas salas de fluidoterapia, o que propiciará uma melhor qualidade no 
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atendimento à comunidade e as atividades acadêmicas, concernentes ao Projeto Pedagógico do 
Curso de Medicina Veterinária. 

 
• Aquisição e distribuição de equipamentos novos e usados 

  
Diversas ações foram empreendidas pelo HOSPMEV e conjugadas junto a setores da 

Administração Central da UFBA e instituições afins. 
 

Ações projetadas e a serem implantadas 
 

• Reestruturação de Setores - Lavanderia e esterilização - Estacionamento – Laboratórios - 
Farmácia - Almoxarifado – Patologia - Centro Cirúrgico - Divisão Administrativa - Diretoria 

 
A Lavanderia/Esterilização e um novo Centro Cirúrgico estão projetados e orçamentados no 

contexto do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos através de esterilização cirúrgica, o 
qual se encontra elaborado e em tramitação no Conselho Deliberativo do HOSPMEV, para posterior 
apresentação à Prefeitura de Salvador através da Reitoria. 

 
Este Programa permanente de vital importância para a Saúde Pública do Município de 

Salvador, entre outros objetivos, visa esterilizar cirurgicamente cães e gatos, em numero de 400 
animais/mês, com prioridades para comunidades carentes, o que propiciará respostas mais 
eficientes e definitivas no controle das Zoonoses, representando efetivamente o trabalho 
extensionista da UFBA/HOSPMEV junto à sociedade.  

 
Quanto à reestruturação do estacionamento/HOSPMEV, projeto arquitetônico distributivo já 

foi elaborado, estando na fase de captação de recursos para a sua execução, o que propiciará um 
atendimento de melhor qualidade para a comunidade. 

 
Quanto aos Laboratórios (Bacterioses, Viroses, Patologia Clínica, Monitoramento de Doenças 

via Satélite, Parasitoses e Toxicologia), projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do 
contexto do projeto geral de reestruturação já definido para o HOSPMEV, estando na fase de 
captação de recursos, ressaltando-se que em 2005 este projeto foi encaminhado ao CT-INFRA junto 
com outros projetos da UFBA, não sendo este entre outros, financiado por limitação de recursos. 

 
Quanto à Patologia, projeto arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto 

do projeto geral de reestruturação já definido para o HOSPMEV, estando na fase de captação de 
recursos, ressaltando-se que em 2005 buscou-se esses recursos através de emenda parlamentar, não 
ocorrendo sucesso nessa captação. 

 
Quanto ao Almoxarifado e Farmácia, ações já estão sendo encaminhadas para redefinição 

de espaço físico com nova localização estratégica em relação ao complexo Clínico/Cirúrgico. 
 
Em relação à Divisão Administrativa e Diretoria (redefinição de espaço físico), projeto 

arquitetônico específico já foi elaborado, dentro do contexto do projeto geral de reestruturação já 
definido para o HOSPMEV, estando na fase de captação de recursos. 

 
• Continuidade no Detalhamento do Projeto Arquitetônico que define a redistribuição 

física e edificações propostas para o HOSPMEV 
 

Propiciar definição de módulos com especificações de materiais e 

orçamentação para elaboração de projetos, com a finalidade de 

Arquitetônico < 
Orçamentário < 

  
 

 
Para esse detalhamento do Projeto Arquitetônico Global do HOSPMEV com os devidos 

orçamentos, ações já iniciadas estão em continuidade junto ao setor de projetos ligado a PROPLAD. 
 
Destaques em relação ensino de graduação e de pós-graduação 
 

Curso internacional elaborado e coordenado pelo Laboratório de Parasitoses/HOSPMEV, 
sobre o diagnóstico de Parasitoses através do Convênio JAICA/UFBA, com a intermediação da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, o qual tem como 
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objetivo a transferência de tecnologia na área de Diagnóstico de Parasitose para animais de 
produção, sendo beneficiários os Países da América Latina e Países da Ásia e da África de língua 
portuguesa. 

 
O Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação 

do Convênio Internacional FIPSE/CAPES – Programa de Intercâmbio Brasil/Estados Unidos de 
Educação Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), do Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary 
Education (FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos. 
 
Principais projetos de pesquisa (Quadro Resumo) 

 
Projetos concluídos com publicações 
 

 Interferência do tempo de equilíbrio e da curva de resfriamento sobre a congelabilidade 
de sêmen caprino.  

 Concentração sérica de progesterona em ovelhas ovariectomizadas, tratadas com 
progesterona de longa duração.  

 Performance da sincronização de estro e inseminação artificial em cabras no semi-árido 
baiano.  

 Avaliação da colheita transcervical de embriões de ovinos da raça Doper no semi-árido 
nordestino. 

 Utilização de parafusos de aço inoxidável 304L auto-atarraxantes na artrodese 
tibiotársica experimental em cães. 

 Ovarisalpingohisterectomia laparoscópica em cadelas. 
 Leiomiossarcoma Intestinal em cão: Relato de um caso. 
 Acetabuloplastia extracapsular com placa de metil metacrilato no tratamento da 

luxação coxofemoral em cães. 
 Tratamento cirúrgico para correção de hérnia perineal em cão com saculção retal 

coexistente: Relato de um caso. 
 Pesquisa de anticorpos anti-Brucella canis em cães da região metropolitana de Salvador; 
 Comparação de métodos para isolamento de micobactérias a partir das fezes. 
 Caracterização do período de eliminação de M. avium pelas fezes em suínos 

experimentalmente infectados pela via oral. 
 Estudo da transmissão horizontal de M. avium em suínos. 
 Estudo da dinâmica da infecção por M. avium em uma população suína através dde 

modelagem matemática. 
  Efeito “in vitro” dos extratos aquosos de Ananas comosus (abacaxi), Aloe vera (babosa), 

Punica granatum (romã) e do extrato metanólico de Prosopis juliflora (algaroba|) sobre 
cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de caprinos. 

 Intoxicação experimental em ruminantes por Selaginella convoluta (jericó). 
 

Projetos em andamento 
 
  Pesquisa sobre o envolvimento de roedores, marsupiais e raposas no surgimento de 

focos de leishmaniose visceral canina e humana no município de Camaçari.  
 2004 – 2006: Desenvolvimento e adequação dos protocolos de execução de ELISA e PCR 

para pesquisa e rotina diagnóstica da Leishmania chagasi em espécies de roedores, 
marsupiais e raposas. 

 Investigação do status epidemiológico da leishmaniose visceral canina no município de 
Salvador – Bahia. 

 Identificação de marcadores voláteis na leishmaniose visceral canina. 
 Uso do sistema de informações geográficas, como nova ferramenta no controle da 

Leishmaniose Visceral em Jacobina, Bahia. 
 Distribuição espacial georreferenciada da Leishmaniose Visceral Americana na 2ª 

Diretoria Regional de Saúde da Bahia, como estratégia para as tomadas de decisões na 
execução das campanhas de controle dessa endemia. 

 Estudo de ocorrências de enxames migratórios do gênero APIS na cidade de Salvador, no 
período de 1993 a 2005.  

 Avaliação do perfil epidemiológico das agressões por animais ocorridas em Lauro de 
Freitas – Bahia, utilizando o sistema de informação geográfica.   
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 Uso de Geotecnologias no Controle da Leishmaniose Visceral Americana no Município de 
Jacobina – Bahia. 

 Uso do Sistema de Informações Geográficas no Monitoramento de Doenças. 
 Aplicações do Geoprocessamento na Saúde Pública. 
 Geotecnologias na Delimitação de Áreas de Risco para Leishmaniose Visceral Americana 

no Município de Jacobina – Bahia, como Estratégia para as Tomadas de Decisões na 
Execução das Campanhas de Controle dessa Endemia. 

 Etiologia Bacteriana da Mastite Bovina, Suscetibilidade aos Antibióticos e 
Quimioterápicos e Identificação dos Fatores de Risco. 

 Utilização de Megadoses de Vitamina C na Ração de Alevinos de Tilápias do Nilo 
Submetidos à Infecção Experimental por Edwardisiela tarda.  

 Avaliação Clínica do Tumor de Mama em Cadelas no Município de Salvador. 
 Avaliação Citológica e Histológica do Tumor de Mama em Cadelas no Município de 

Salvador. 
 Polimorfismo da hemoglobina de raças de ovinos criados no Estado da Bahia. 
 Parâmetros de bioquímica clínica de Avestruzes, criados na região de Irecê, Estado da 

Bahia: influência do desenvolvimento etário. 
 Eritrognomos de raças de ovinos criados no Estado da Bahia: influência do 

desenvolvimento etário e do tipo racial. 
 Efeito do transporte rodoviário sobre o perfil hematológico em eqüinos de hipismo 

clássico proveniente da região metropolitana de Salvador. 
 Avaliação do Método Famacho para detecção clínica da infestação por Haemonchus 

contortus em caprinos da raça Saanen, criados no sistema intensivo. 
 Avaliação “in vitro” dos efeitos de diferentes plantas sobre cultivos de larvas de 

nematódeos gastrintestinais de caprinos. 
 Avaliação “in vitro” e “in vivo” dos efeitos de Zanthoxylum rhoifolium (laranjeira 

brava) sobre culturas de larvas de nematódeos gastrintestinais de ovinos. 
 Ocorrência de aflatoxinas em milho destinado à alimentação de aves no Estado da 

Bahia. 
 
Projetos de extensão 
 
De caráter permanente (Quadro Resumo) 

 
 Assistência Médico-Veterinária geral na área de clínica e cirúrgica de grandes e 

pequenos animais, envolvendo laboratórios afins. 
 Programa de desenvolvimento para a implantação da Estrutiocultura na região do semi-

árido de Irecê – Bahia. 
 Atendimento dermatológico específico para animais de companhia. 
 Análise de micotoxinas de produtos para consumo animal. 

 
Outras ações de extensão 
 

 Orientação de alunos e profissionais na área do geoprocessamento em doenças que 
trazem na sua cadeia epidemiológica a presença do hospedeiro intermediário e ou 
vetor. 

 Mapeamento da LVA urbana e rural nos municípios de Jacobina, DIRES – Diretoria 
Regional de Saúde de Feira de Santana (abrange 27 municípios).  

 Controle populacional de felinos no município de Salvador, através da esterilização 
cirúrgica. 

 
Intercâmbio de natureza acadêmica 

 
O Laboratório de Monitoramento de Doenças pelo SIG (LAMDOSIG), através da coordenação 

do Convênio Internacional FIPSE/CAPES – Programa de Intercâmbio Brasil/Estados Unidos de 
Educação Superior da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), do Ministério da Educação do Brasil e pelo Fund for the Improvement of Postsecondary 
Education (FIPSE), do Departamento de Educação dos Estados Unidos. 
 
Convênios, Cooperações e Parcerias 

Foram estabelecidas e efetivadas parcerias através de convênios com o Laboratório 
Vetbrands e Bayer, no Projeto “Armário”, para disponibilização de medicamentos à comunidade 
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carente e atendimento aos animais do canil/HOSPMEV, além da construção de parceria em 
andamento com a Nestlé (ração) para alimentação dos animais do Canil (setor com finalidade 
acadêmica). 

 
Ações já foram implementadas para construção e assinatura de convênios com Instituto 

Quallitas/Brasmed, Laboratório Vetinil e Vitaly Foods Nordeste (ração para grandes animais) 
estando outras parcerias em análise para definição. 
 
Prêmios recebidos 
 

O Professor Alberto Lopes Gusmão foi contemplado pelo Colégio Brasileiro de Reprodução 
Animal, em 02/08/2005, com o prêmio “JORGE CHEBEL” por difusão de biotecnologia em 
transferência de embrião animal.  
 
Informações complementares 

 
 O HOSPMEV tem apoiado e fomentado a realização de cursos de extensão, objetivando a 

obtenção de recursos para investimento nos diversos setores do HOSPMEV. 

Quadro Resumo 

Atendimentos Rotina e Fins Didaticos, Cursos Projetos de Pesquisa e Orientacão 

Atendimento Projeto de Pesquisa 
Setor 

Rotina Fins 
Didático 

Cursos 
Ministrados Concluido Em 

andamento 
Anatomia Patológica 
(Necropsia e 
Histopatologia) 

39 69  - - - 

Canil - 60 - - - 
Clínica de Grandes 
Animais 

26 20 - - - 

Clínica Pequenos 
Animais 

1603 252 - - - 

Cirurgia Grandes 
Animais 

03 10 - - - 

Cirurgia Pequenos 
Animais 

667 52 - - 02 

Fisiopatologia de 
Reprodução 

5 25 - - - 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

1079 253 - - - 

Laboratório de 
Bacterioses 

157 22 - - - 

Laboratório de 
Diagnóstico das 
Parasitoses 

272 185 - - - 

Laboratório de 
Infectologia 

195 316 - - 04 

Laboratório de 
Monitoramento de 
Doenças pelo SIG 

10 80 04 07 04 

Laboratório de 
Toxicologia 

04 - - 02 03 

Laboratório de 
Viroses 

1238 - - - 01 

Radiologia 289 65 - - - 
Fonte: Hospital Prof º Renato de Medeiros Neto 
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8. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
 

Ao longo do ano 2005, os Conselhos Superiores da Universidade Federal da Bahia (Conselho 
Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Curadores) reuniram-se em 
sessões ordinárias e extraordinárias com a finalidade de apreciar, discutir e deliberar a respeito de 
assuntos de natureza administrativa, acadêmica e financeira da Instituição, de que resultaram 
importantes decisões relacionadas a atividades/projetos desenvolvidos no âmbito interno e externo 
à Universidade. 
 

Com efeito, do elenco de temas e resoluções sucintamente apresentados a seguir, há que se 
ressaltar como elemento fundamental da atual gestão, no curso do citado período, a implementação 
do processo de interiorização do ensino superior na Bahia, através da criação de campi avançados 
em estágio embrionário, para a futura estruturação de novas universidades, pleito antigo e jamais 
atendido, de que já vinha o Estado se ressentindo com a existência e funcionamento de apenas uma 
instituição federal de ensino de terceiro grau. 
 

A inauguração do mencionado processo ocorreu em 2003, com aprovação, pelos Conselhos 
Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão, do desmembramento da Escola de Agronomia, a se 
transformar, de forma pioneira, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a que se 
seguiu, em 2005, a anuência dos referidos Conselhos no que respeita à criação de campi avançados 
da UFBA em Vitória da Conquista e Barreiras, já se podendo inferir pela sua reprodução em outras 
tantas localidades, dadas as freqüentes solicitações para tal expansão e extensão a outros pólos 
carentes de um grau de educação mais elevado, tendo a UFBA buscado atender, dentro das suas 
limitações, aos requerimentos então encaminhados, atuando com competência e liderança de forma 
a contribuir para a sua implantação, posterior ampliação e consolidação no Estado da Bahia. 
 
 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
Nº de reuniões: 17 
 
Principais discussões/deliberações 
 
• Aprovação da Prestação de Contas da UFBA 2004. 
• Apreciação e homologação do relatório de enquadramento dos servidores técnico-

administrativos da UFBA no novo Plano de Carreira. 
• Credenciamento de cinco Fundações de apoio à UFBA. 
• Apreciação e renovação do mandato do Coordenador de Controle Interno da UFBA, de 

conformidade com o teor do Art. 10 da Resolução 01/02 do Conselho Universitário. 
• Apresentação da execução orçamentária de 2005 e proposta orçamentária para 2006. 
• Discussão do processo sucessório da UFBA (eleição de Reitor e Vice-Reitor). Fundamento 

legal: Lei nº 1192/95, Decreto-Lei nº 1916/96. 
• Apreciação e aprovação de proposta para aplicação dos recursos da emenda parlamentar de 

bancada destinada à UFBA – orçamento 2005. 
• Discussão e aprovação da versão preliminar do Termo de Permissão de Uso UFBA x 

PETROBRAS. 
• Eleição dos três representantes titulares e três suplentes da comunidade baiana no Conselho 

Universitário. 
• Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (reeleito o Professor José Vasconcelos Lima 

Oliveira). 
• Escolha de um representante titular e um suplente da comunidade universitária para o 

Conselho Deliberativo da FAPEX. 
• Escolha de quatro representantes (dois titulares e dois suplentes) do Conselho Universitário 

para o Conselho de Curadores. 
 
Resoluções formalizadas 
 
01/05 – “Institui, no âmbito dos Órgãos de Assistência à Saúde da UFBA, o Programa de Prestação de 

Serviço Voluntário”. 
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02/05 – “Cria o Instituto Multidisciplinar em Saúde, a partir da implantação do Campus Anísio 
Teixeira em Vitória da Conquista”. 

03/05 – “Regulamenta a realização dos concursos para preenchimento das vagas docentes 
autorizadas pela Portaria 293/2004 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
para o Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista. Altera, especificamente, para 
esses concursos, disposições estabelecidas no Capítulo II do Regimento Geral da 
Universidade”. 

04/05 – “Cria o Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, a partir da 
implantação do Campus Professor Edgard Santos, em Barreiras”. 

05/05 – “Estabelece o cronograma com vistas à escolha do Reitor e do Vice-Reitor desta 
Universidade”. 

 
Títulos Honoríficos aprovados 
 
Doutor Honoris Causa: 
• Hakaru Ueno 
• Maria Stella de Azevedo Santos.  
 
Professor Emérito: 
• Guilherme Requião Radel. 
• Sebastião Loureiro. 
 
Benemérito da UFBA: 
• Agência Brasileira de Cooperação (JICA). 
 
 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) 
 
Nº de reuniões: 15 
 
Principais discussões/deliberações 
 
• Aprovação da proposta institucional ao Edital CT-INFRA 01/2004 da FINEP. 
• Aprovação do Calendário Acadêmico 2006. 
• Definição da composição das Câmaras (mantida a sua atual estrutura). 
• Reconhecimento do Notório Saber de José Eduardo P. Nazário. 
• Eleição de um representante do CONSEPE para o Conselho de Curadores. 
• Eleição de dois representantes (titular e suplente) do CONSEPE para o Conselho Universitário. 
• Apreciação e deliberação acerca de assuntos diversos encaminhados ao CONSEPE sob a forma 

de recursos. 
 
Resoluções formalizadas 
 
01/05 – “Estabelece normas e critérios para alocação de vagas no quadro docente permanente da 

UFBA, definidas pela Portaria 777/05 do MEC”. 
02/05 – “Altera a Resolução 01/05 no concernente ao seu Capítulo II”. 
03/05 – “Regulamenta o regime de trabalho e o desenvolvimento das atividades dos docentes do 

Magistério de 1º e 2º Graus e dá outras providências”. 
04/05 – “Dispõe sobre o estágio probatório dos servidores concursados para o cargo de docentes de 

1º e 2º graus da Universidade Federal da Bahia”. 
05/05 – “Estabelece e consolida normas e critérios para a política de alocação de vagas para 

docentes do quadro do Magistério Superior da UFBA, revogando as Resoluções 01/95, 05/95 
e 02/97 e as demais disposições em contrário”. 

 
Câmara de Ensino de Graduação 
 
Nº de reuniões: 34 
Nº de processos apreciados/julgados: 559 
 
Principais discussões/deliberações 
 
• Aprovação de proposta de Calendário Acadêmico para 2006 (1º e 2º semestres). 
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• Aprovação do Quadro de Vagas para o Vestibular de 2006. 
• Aprovação do Manual do Candidato – Vestibular 2006. 
• Revisão do Regulamento do Ensino de Graduação – REG. 
• Eleição do novo presidente da Câmara de Graduação (Professora Olga Verônica Montenegro de 

Souza). 
 
Resoluções formalizadas 
 
01/05 – “Altera os incisos II, III e IV do Artigo 51, Seção VIII do Capítulo I do Regulamento do Ensino 

de Graduação”. 
02/05 – “Suspende a aplicação do Processo Seletivo para a admissão de transferências internas e 

externas, matrículas como portador de diploma e readmissão de alunos excluídos da 
Universidade”. 

03/05 – “Regulamenta os cursos de Graduação à distância”. 
05/05 - “Altera o Artigo 13, Subseção I, Seção II, Capítulo I do Regulamento do Ensino de 

Graduação”. 
06/05 – “Dispõe sobre a regulamentação do intercâmbio acadêmico de estudantes dos Cursos de 

Graduação da UFBA”. 
 
Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
2.5.1 Nº de reuniões: 38 
2.5.2 Nº de processos apreciados/julgados: 370 
 
2.5.3 Principais discussões/deliberações: 
 
• Criação do Curso de Doutorado em Ciências Agrárias, área de concentração: Fitotecnia. 
• Criação do Curso de Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências – UFBA/UEFS (FIS). 
• Criação do Doutorado em Enfermagem. 
• Criação do Doutorado em Engenharia Elétrica. 
• Criação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia – Mestrado/Doutorado (FFCH). 
• Implantação do Mestrado e Doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo (FFCH). 
 
Resoluções formalizadas: 
 
01/05 – “Altera os Artigos 16, 33 e 38 das Normas Complementares de Pós-Graduação stricto sensu 

na UFBA”. 
02/05 – “Define procedimentos relativos à data de conclusão dos cursos e apostilamento de 

diplomas de Pós-Graduação stricto sensu”. 
03/05 – “Dispõe sobre a implantação das Normas Complementares de Pós-Graduação stricto sensu 

no Sistema Acadêmico – SIAC”. 
 
Instrução Normativa nº 01/05, dispondo sobre a tramitação de processos de criação de cursos, de 
acordo com o Art. 2º das “Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na 
UFBA”. 
 
Câmara de Extensão 
 
Nº de reuniões: 10 
Nº de processos apreciados: 32 
 
Principais discussões/deliberações: 
 
• Indicação de 02 representantes titulares e 02 suplentes da comunidade extensionista para 

compor o Conselho Deliberativo da FAPEX. 
• Aprovação de mudanças ao Programa de Atividades Curriculares em Comunidades – ACC, 

propostas pela Pró-Reitoria de Extensão. 
• Aprovação do V Congresso dos Estudantes da UFBA, proposto pela Superintendência Estudantil. 
• Indicação dos Projetos “Crescer com Saúde”, “Sorridente” e o Programa “MUDA – Movimento 

Universitário de Alfabetização de Adultos”, aprovados, posteriormente, pelo MEC. 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2005 

 - 96 - 

 
Ademais, a Câmara de Extensão promoveu intensiva discussão acerca da nova regulamentação da 
Extensão, para elaboração de Resolução substitutiva à 02/96.  
 
CONSELHO DE CURADORES 
 
Nº de reuniões: 06 
 
Principais discussões/deliberações: 
 
• Apreciação e aprovação de instrumento particular de confissão de dívida e parcelamento de 

débito a ser firmado entre a Empresa Baiana de Saneamento – EMBASA e a Universidade 
Federal da Bahia – UFBA. 

• Discussão e aprovação da Prestação de Contas, exercício 2004, da UFBA.  
• Indicação do representante do Conselho de Curadores para presidir o Conselho Fiscal da 

FAPEX. 
• Eleição do Presidente do Conselho de Curadores (reeleito o Professor Sudário de Aguiar 

Cunha). 
• Escolha de representantes (titular e suplente) da comunidade baiana para o Conselho de 

Curadores. 
• Escolha de representante (suplente) do Conselho de Curadores para o Conselho Fiscal da 

FAPEX. 
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DIRIGENTES UNIVERSITÁRIOS 
 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 
Reitor Naomar Monteiro de Almeida Filho 
 
Vice-Reitor Francisco José Gomes Mesquita 
 
Chefe de Gabinete Isabela Cardoso de Matos Pinto 
 
 
Pró-Reitor de Extensão Universitária 

Manoel José Ferreira de Carvalho 
Álamo Pimentel Gonçalves da Silva  (Pro-tempore) 

 
Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas Neusa Dias Andrade de Azevedo 
 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação Maerbal Bittencourt Marinho 
 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Maria de Fátima Dias Costa  
 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração Dora Leal Rosa 
 
Assessor de Comunicação Paulo Renan Rodrigues dos Santos 
 
Assessor para Assuntos Internacionais Emílio José de Castro e Silva 
 
 
Assessor  de Arte e Cultura 

Paulo César Miguez de Oliveira 
Paulo Dourado 

 
Coordenador de Controle Interno Joseny Marques Freire 
 
Coordenador de Ensino de Pós-Graduação Marco Aurélio Andrade de F. Gomes 
 
Coordenador de Ensino de Graduação Márcia de Matos Pontes 
 
Coordenador de Extensão Álamo Pimentel Gonçalves da Silva 
 
Coordenador de Pesquisa Herbet Conceição 
 
Superintendente  Acadêmica Silvana Soares Costa Ribeiro 
 
 
Superintendente  Administrativo 

Edelson Aurélio de Assis 
Nádia Andrade de Moura Ribeiro 

 
Superintendente  de Pessoal Maria Inês Almeida de O. Pinto 
 
Superintendente Estudantil Diana Sepúlveda Tourinho 
 
Prefeito do Campus Universitário Luís Sérgio Barbosa Marinho Vieira 
 

 - 97 - 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2005 

 - 98 - 

 
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 
 
 

Administração, Escola de Reginaldo Souza Santos 
 

Agronomia, Escola de Paulo Gabriel Soledade Nacif 
 

Arquitetura, Faculdade de Antonio Heliodorio Lima Sampaio 
 

Belas Artes, Escola de Maria Celeste de Almeida Wanner 
Roaleno Ribeiro Amancio Costa 

 

Biologia, Instituto de Marlene Campos Peso de Aguiar 
 

Ciência da Informação, Instituto de Kátia Maria de Carvalho Custódio 
 

Ciências Contábeis, Faculdade de Sudário de Aguiar Cunha 
 

Ciências da Saúde, Instituto de Roberto Paulo Correia de Araújo 
Maria Thereza Barral Araújo 

 

Ciências Econômicas, Faculdade de  
Antonio Wilson Ferreira Menezes 

 

Comunicação, Faculdade de Antonio Albino Canelas Rubim 
Giovandro Marcus Ferreira 

 

Dança, Escola de Dulce Tamara Rocha Lamego da Silva 
 

Direito, Faculdade de Johnson Barbosa Nogueira 
Jonhson Meira Santos 

 

Educação, Faculdade de Nelson de Luca Pretto 
 

Enfermagem, Escola de Magda Helena Rocha Dantas 
Ângela Tamiko Sato Tahara 

 

Farmácia, Faculdade de Mirabeau Levi Alves de Souza 
 

Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Antônio Fernando Guerreiro M. de Freitas 
Lina Maria Brandão da Aras 

 

Física, Instituto de Arthur Matos Neto 
 

Geociências, Instituto de Yeda de Andrade Ferreira 
 

Letras, Instituto de  
Rosauta Maria Poggio F. Galvão  
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Matemática, Instituto de Marco Antônio Nogueira Fernandes 
 

Medicina Veterinária, Escola de José Vasconcelos Lima Oliveira 
 

Medicina, Faculdade de José Tavares Carneiro Neto 
 

Música, Escola de Erick Magalhães Vasconcelos 
Horst Karl Schwebel 

 

Nutrição, Escola de  
Carmem Célia Carneiro Carvalho Smith 

 

Odontologia, Faculdade de Maria Isabel Pereira Viana  
 

Politécnica, Escola Caiuby Alves da Costa 
 

Química, Instituto de Dirceu Martins 
 

Saúde Coletiva, Instituto de Lígia Maria Vieira da Silva 
Maria da Glória Lima Cruz Teixeira 

 

Teatro, Escola de Eliene Benício Amâncio Costa 
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ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 
 
Biblioteca Central Reitor Macedo Costa Maria das Graças Miranda Ribeiro 
 
Centro de Estudos Afro-Orientais Jocélio Teles dos Santos 
 
Centro de Estudos Baianos Fernando da Rocha Peres 
 
Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor 
Público 

Robert Evan Verhine 

 
Centro de Pesquisa em Geofísica e Geologia Olivar Lima de Lima 
 
Centro de Processamentos de Dados João Gualberto Rizzo Araújo 
 
 
Centro de Recursos Humanos Paulo Fábio Dantas Neto 
 
Editora Universitária Flávia M. Garcia Rosa 
 
 
Hospital de Medicina Veterinária Jonival Barreto Costa  
 
Hospital Universitário Prof. Edgard  Santos Hugo da Costa Ribeiro Júnior  
 
 
Maternidade Climério de Oliveira Nélia Maria Dourado de Brito  
 
 
Museu de Arqueologia e Etnologia 

 
Carlos Alberto Caroso Soares 

 
Museu de Arte Sacra Francisco de Assis Portugal Guimarães 
 
Núcleo de Serviços Tecnológicos Jurandir Santos Nogueira 

Luiz Edmundo Prado de Campos 
 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher Cecília Maria Bacellar Sardenberg 
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INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

INDICADORES DA UFBA – 2005  ( Modelo  TCU )                                                
 

1 – CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE 
 
     Custo Corrente/ Aluno Equivalente = Custo Corrente /(AGE +APGTI+ ARTI) 
                                                                                                                                                                          

  
   

DESPESAS -  Ano  2005 
 

 
 

Valor ( R$) 

 
DESPESAS CORRENTES DA UNIVERSIDADE (conta SIAFI 3300000)                 (  +  ) 
 

 
   450.053.558,00 

 
65% DESPESAS DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS –  ( HUPES +CPPHO + MCO )   (  -  ) 
100% das despesas de Hospitais Universitários  
 

 
17.933.097,00 
27.589.380,00 

 
APOSENTADORIAS E REFORMAS (Conta SIAFI n°3319001)                            (  -  ) 
                                                                                             

 
123.779.823,00 

 
SENTENÇAS JUDICIAIS (Conta SIAFI n°3319091) 
                                                                                                              (  -  ) 

 
    15.890.800,00 

 
PENSÕES (Conta SIAFI n°3319003)                                                            (  -  ) 
 

 
   29.903.600,00 

 
PESSOAL DOCENTE CEDIDO (com ônus)                                                    (  -  )   
                                                                             

 
        263.836,23 

 
PESSOAL TÉCNICO CEDIDO (com ônus)                                                     (  -  ) 
                                                                             

 
       278.234,11 

 
AFASTAMENTO DE  DOCENTES DO PAÍS/EXTERIOR  PARA CAPACITAÇÃO    (  -  ) 
  
 

 
      4.446.290,51 

 
AFASTAMENTO DE TÉCNICOS DO PAÍS/EXTERIOR PARA CAPACITAÇÃO       (  -  ) 
                                                                            

 
         205.356,51 

 
CUSTO CORRENTE  ( + )  (  -  ) com Hospitais Universitários  
CUSTO CORRENTE  ( + )  (  -  ) sem Hospitais Universitários  
 

 
257.352.520,64 
247.696.237,64 

TOTAL DE ALUNO EQUIVALENTE =  (AGE +APGTI+ ARTI)  

                                          AGE  =  27.638    ;      APGTI  = 4.974         ;        ARTI = 356  

 
32.968 

Custo Corrente / Aluno Equivalente com Hospitais Universitários 
Custo Corrente / Aluno Equivalente sem Hospitais Universitários 

7.806,13 
7.513,23 

Fontes: SPE/SIP – SGC - SUPAC – PRPPG - COREME - PROPLAD/ Setor de Orçamento  
  
Custo Corrente =( Despesas Corr. da UFBA - 65% Hospitais Univ.) – ( Aposentadoria + Sentenças Jud.+ Pensões + Afastamento   

de Docentes  e Técnicos para Capacitação +   Docentes e 
Técnicos Cedidos     )  

AGE =  Aluno Equivalente na Graduação 
AGE = Σ todos os cursos { (NDIX DPC) (1+Fator de Retenção) +((NI-NDI)/4) XDPC) } X ( Peso do grupo em que se insere o curso) 
 
NDI = Número de Diplomados no ano letivo  relativo ao exercício       
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NI =   Número de Ingressantes no ano letivo relativo ao exercício 
DPC = Duração padrão do curso ( SESu)      
Fator de Retenção = segundo metodologia da SESu 
APGTI = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação      ( 2 X Alunos de Mestrado + 2 X  Alunos de Doutorado ) 
ARTI =  Aluno em Tempo Integral na Residência Médica ( 2 X  Alunos Residentes ) 
                 
2 – ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR EQUIVALENTE 40h  

                                                 
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h = (AGTI +APGTI+ ARTI) / Professor Equivalente 
40h.  
 
AGTI = Aluno  Tempo Integral na Graduação  
 
AGTI = Σ todos os cursos { (NDIX DPC) (1+Fator de Retenção) +((NI-NDI)/4) XDPC) }  
   
APGTI = Aluno em Tempo Integral na Pós-Graduação( 2 X Matriculados no Mestrado + 2 X Matriculados no Doutorado )     
                                                                                                                                                         
ARTI = Aluno em Tempo Integral na Residência Médica ( 2 X Matriculados na Residência Médica) 
 
Prof.Eqv.40h = DE +40h + ½ 20 h   
   
 
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 40h = 20.208 /1.785 ⇒  11,32 
 

ALUNOS Peso Quantitativo 

 
Mestrado   (1º semestre   =  1.792    2º semestre   =  1.567)     Média = 1.680 

 
2 

 
1.680 

 
Doutorado ( 1º semestre   =  826     2º semestre   =  787)          Média = 807   

 
2 

 
807 

 
Total de Alunos de PG.  ( APG  )    

  
2.487 

 
Total de Alunos de PG. Tempo Integral  (APG TI  )   

  
4.974 

 
Residência  Médica    

 
2 

 
178 

 
Residência Médica  Tempo Integral    (AR TI  )  

  
356 

 
Total de Alunos de PG.Tempo Integral + Residência  Médica Tempo Integral  
  

 
- 

 
5.330 

 
Alunos da Graduação  Tempo Integral -  AGTI  

 
- 

 
14.878 

 
Aluno em Tempo Integral -  Graduação + PG + Residência Médica 

          ( AGTI  ) + ( APG TI  ) + ( AR TI  )   

 
- 

 

 
20.208 

Fonte: SGC- SUPAC - CPD – PRPPG – COREME 
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Regime de Trabalho/Quantitativo  

Docentes – Ano 2005 
20h 40h DE Total 

Quadro Permanente 300 191 1.206 1.697 

 
Equivalente 40h. do Quadro  

( + ) 

 
150 

 
191 

 
1.206 

 
1.547 

 
Quadro Permanente Afastados para Capacitação ( - ) 

 

 
10 

 
15 

 
94 

 
119 

 
Equivalente 40h. do Quadro Afastados / Capacitação 

( - ) 

 
5 

 
15 

 
94 

 
114 

 
Quadro Permanente -  Cedidos para outros Órgãos (-) 

 
4 

 
0 

 
16 

 
20 

 
Equivalente 40h. do Quadro Cedidos 

( - ) 

 
2 

 
0 

 
16 

 
18 

 
Prestadores de Serviços  - Substitutos  ( + ) 

 
388 

 
175 

 
1 

 
564 

 
Equivalente 40h. Prestadores de Serviços 

( + ) 

 
194 

 
175 

 
1 

 
370 

 
Total Docentes Eqv. 40h 

( + ) (  -  ) 
             (Quadro + Substitutos – Afastados e Cedidos) 

 
 

337 

 
 

351 

 
 

1.097 

 
 

1.785 

Fonte: SPE /SIP ( 31.12.2005)  
          
        
3 – ALUNO TEMPO INTEGRAL /FUNCIONÁRIO Eqv. 40h  

                                                 
 
    Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h = (AGTI +APGTI+ ARTI)/Funcionário Equivalente 40h 
  

    Funcionário  Eqv.40h = (44h X 1,1) +( 40h ) + (30h X 0,75)+ (24h X 0,6) + (20h X 0,5)   

 
   Aluno Tempo Integral  = 20.191 
    
   Funcionário  Eqv.40h com Hospitais = 3.979,1 
  
   Funcionário  Eqv.40h sem Hospitais = 2.675,0  
 
   Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h com Hospitais  =  20.208 /3.979,1 ⇒ 5,08 
 
   Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h sem Hospitais  =  20.208 /2.675,0  ⇒ 7,55  
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Regime de Trabalho/Quantitativo  
Funcionários – Ano 2005 

20h 24 h 30h 40h 44h Total 

 
Quadro Permanente *com Hospitais 
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      Fonte: SPE /SIP - SAD  

         * Incluindo docentes 1º e 2º Graus 

 
FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h =  3.979,1 /1.785 ⇒  2,23   com funcionários dos  
Hospitais 
 
FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h =  2.675/1.785 ⇒  1,50  sem funcionários dos  
Hospitais 
     
                  
     5 –  GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE) - GRADUAÇÃO    
 
     GPE = Alunos Tempo Integral na Graduação (AGTI) / Aluno Matriculados na Graduação ( AG ) 
     
     GPE = 14.878 / 19.838  ⇒ 0,75  
 

 
Quadro Permanente *sem Hospitais 
 

 
156 

 
22 

18 
 
2 

 
110 

 
84 

 
3.228 

 
2.020 

 
0 
 
0 

 
3.512 

 
2.128 

 
Equiv. 40h. do Quadro com Hospitais 
 
Equiv. 40h. do Quadro sem Hospitais 

( + ) 

 
78 
 

11 

 
10,8 

 
1,2 

 
82,5 

 
63 

 
3.228 

 
2.020 

 
0 
 
0 

 
3.399,30 

 
2.095,2 

 
Quadro Permanente 
Afastados para Capacitação 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
11 

 
0 
 
 

 
12 

 
Equivalente 40h.do Quadro 
Afastados/ Capacitação                       
( - ) 

 
0 

 
0 

 
0,75 

  
11 0 

 

 
11,75 

 
Quadro Permanente  Cedidos para  
outros Órgãos (com e sem ônus) 

 
2 

 
0 

 
1 

 
15 

  
0 18 

 
Equivalente 40h. do Quadro Cedidos 

( -  ) 

 
1,0 

 
0,0 

 
0,75 

 
15 

 
0 

 
16,75 

 
Prestadores de Serviços 
Vigilância Portaria  e Limpeza 
(Sem postos dos Hospitais ) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
553 553 

 
Equivalente 40h. Prestadores de 
Serviços 

( + ) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
608,3 

 

 
608,3 

 
Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 
                  com Hospitais 

 
 

77,0 

 
 

10,8 

 
 

81,0 

 
 

3.202 

 
 

608,3 

 
 

3.979,1 

 
Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 
                     sem Hospitais 

 

10,0 

 
1,2 

 
61,5 

 
1.994,0 

  
608,3 2.675,0 
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Alunos - Graduação (AG e AGTI) 
 

 
Quantitativo 

 
Matriculados  ( AG )                                                                    ( Média ) 

(1º Sem = 19.945  2º sem = 19.731 ) 

 
19.838 

       
Aluno em Tempo Integral  - AGTI     

 
14.878 

     Fonte:  SUPAC -  SGC  – CPD   
 
        
 6 – GRAU DE ENVOLVIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG  
 
      GEPG  = APG / (AG+APG )   
 
      GEPG = 2.487/ 22.325 ⇒ 0,11  
 
      APG = Alunos Matriculados no Mestrado + Doutorado  
 
      AG = Alunos Matriculados na Graduação   

 
 

Alunos – Graduação  e  Pós-Graduação 
 

 
Quantitativo 

 
Matriculados na Graduação  -  Média                                                                 ( AG) 
 

 
19.838 

       
Matriculados na Pós-Graduação  ( Mestrado + Doutorado )                                 ( APG) 
 
                               Médias         Mestrado = 1.680  ;  Doutorado = 807   

 
2.487 

 
Total  (Graduação + PG.) 

 
22.325 

         Fonte: SGC - CPD - PRPPG 
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    7– CONCEITO CAPES NA PÓS-GRADUAÇÃO  –  Ano 2005 
Conceito/Curso 

Nº PROGRAMA/CURSO 
Mestrado Doutorado 

Conceito 
Programa 

1 Saúde Coletiva 6 6 6 
2 Artes Cênicas 6 6 6 
3 Arquitetura e Urbanismo 5 5 5 
4 Química 5 5 5 
5 Patologia Humana 5 5 5 
6 Administração 5 5 5 
7 Comunicação e Cultura Contemporâneas 5 5 5 
8 Letras Linguistica 5 5 5 
9 Música  5 5 5 
10 Geologia 4 4 4 
11 Alimento,Nutrição e Saúde 3 -  3 
12 Ciências  Agrárias 4 -  4 
13 Enfermagem 4  4  4 
14 Ciências Sociais 4 4 4 
15 Cultura e Sociedade 4 4 4 
16 Direito 4 4 4 
17 Educação 4 4 4 
18 Ensino da Filosofia e História das Ciências 4 4 4 
19 Estudos Étnicos e Africanos  4  4  4 
20 História 4 4 4 
21 Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres 

Gêneros e Feminismo  
4 4 4 

22 Psicologia 4 -  4 
23 Energia e Ambiente - 4 4 
24 Dança 4 - 4 
25 Engenharia Ambiental Urbana 3 - 3 
26 Engenharia Elétrica 3 - 3 
27 Engenharia Química 3 - 3 
28 Física 3 - 3 
29 Geofísica 3 3 3 
30 Geografia 3 - 3 
31 Matemática 3 - 3 
32 Mecatrônica 3 - 3 
33 Ecologia e Biomunitoramento 3 - 3 
34 Imunologia 3 3 3 
35 Medicina Vetrinária Tropical 3 - 3 
36 Medicina e Saúde 3 - 3 
37 Odontologia 3 4 4 
38 Ciência da Informação 3 - 3 
39 Cultura e Turismo  3 - 3 
40 Economia 3 - 3 
41 Filosofia 3 - 3 
42 Artes Visuais 3 - 3 
43 Geoquímica e Meio Ambiente 2 - 2 

Média dos Programas 3,79 Soma = 163 
Fonte: PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
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Obs: Não incluídos os Mestrados Profissionalizantes 
 
8 - ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD 

                                                                               IQCD = ( 5D + 3M +2E +G ) / ( D +M +E + G ) 

DOCENTES - 2005 

 
Quadro 

Permanente 
( + ) 

 
Substitutos 

( + ) 

 
Quadro      

Afastados * 
(  -  ) 

 
Quadro 

Cedidos* 
(  -  ) 

 
Total 

( + ) (  -  ) 

 
Doutores  (D)         ( peso 5 )  

 
899 

 
0 

 
26 

 
15 

 
858 

   
Mestres (M)           ( peso 3 )   

 
514 

 
0 

 
84 

 
3 

 
427 

 
Especialistas (E)     ( peso 2 )  
 

 
125 

 
0 

 
6 

 
2 

 
117 

 
Graduados (G)      ( peso 1 )    
 

 
159 

 
564 

 
3 

 
0 

 
720 

 
Total de Docentes 

 
1.697 

 
564 

 
119 

 
20 

 
2.122 

IQCD ( + ) ( - ) =  3,07 

Fonte : SPE/SIP em  (31/12/2005)  
 
           * Afastados para Capacitação  e Cedidos para outros Órgãos ( com e  sem ônus)  
 
9 - TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO – TSG 
Expressa a relação entre o número total de diplomados por curso, no ano base t e o número total de  
ingressantes em (t-i) , sendo que i varia de acordo com o tempo médio de conclusão de cada  curso 
 
TSG =∑ Diplomados t / ∑ Ingressantes (t-i)

 
Diplomados t  e Ingressantes (t-i) 

 

 
Quantitativo 

∑  Diplomados t (2005)  2.602 

 
∑ Ingressantes ( t-i) 
 

 
4.310 

 
TSG  

 

 
0,60 

Fonte: SGC -  SUPAC - CPD  
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QUADRO RESUMO DE INDICADORES - MODELO TCU 

 
  

INDICADORES DA UFBA  -  Ano 2005 
 

R$ 
 
1 

 
CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE com Hospitais Universitários 
 
CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE sem Hospitais Universitários 
 

 
7.806,13 

 
7.513,23 

 
2 

 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR  Eqv.40h  
 

 
11,32 

 
 
3 

 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h com func. Hospitais 
 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem func. Hospitais 

 
5,08 

 
7,55 

 
 
4 

 
FUNCIONÁRIO Eqv.40h com Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h 
 
FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h 

 

 
2,23 

 
1,50 

 
 
5 

 
GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL – GPE 

 

 
0,75 

 
6 

 
GRAU DE ENVOLVIMENTO COM PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG 
 

 
0,11 

     
7 

 
MÉDIA ARITMÉTICA DOS  CONCEITOS CAPES DOS PROGRAMAS DE PG 
                                                                                

 
 

3,79 
 

8 
 
INDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD 

 

 
3,07 

 
9 

 
TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO – TSG 

 
0,60 

 
Fontes : SPE/SIP - CPD – SAD – SGC – SUPAC – PRPPG – PROPLAD/Setor de Orçamento – COREME  
 

Obs: Cálculos conforme documento Orientações para cálculo dos Indicadores de Gestão  decisão TCU 408/2002- 
Plenário  
Versão revisada  janeiro de 2006  
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CONTROLE INTERNO 
 

A Coordenadoria de Controle Interno da Universidade Federal da Bahia é o órgão técnico de 
controle que funciona vinculado ao Conselho de Curadores, como definido na Resolução 01/02, de 
18/03/2002, do Conselho Universitário que a instituiu. Tem como finalidade assessorar, orientar, 
acompanhar e avaliar os atos de gestão, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade da 
Universidade em obediência a preceito constitucional. A definição dos órgãos de controle e suas 
competências constam dos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal, que prevê o funcionamento do 
Sistema de Controle Interno; da Lei 10.180/2001, que define o Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal; e finalmente das normas complementares que regulamentam suas atividades, em 
especial o Decreto 3.591/2002, com as alterações introduzidas pelo Decreto Nº 4.304/2002 que 
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e o Capítulo X da Instrução 
Normativa nº 01/2001, da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União 
que define diretrizes, princípios, conceitos aplicáveis às Unidades de Auditoria Interna da 
Administração Indireta. 
 
Objetivos do Relatório 
 

Este Relatório apresentado à Administração Superior da Universidade por obrigação 
estatutária do dirigente de órgão, de forma resumida, é resultado dos trabalhos das Atividades de 
Auditoria desenvolvidos pela Coordenadoria de Controle Interno nos órgãos e unidades da 
Universidade Federal da Bahia-UFBA durante o exercício de 2005 e que tiveram por objetivos: 

 
1 -apresentar Recomendações à Administração da Universidade, como previsto no Art.16 da 
Resolução 01 / 02, do Conselho Universitário; 
 
2 - permitir a Coordenadoria de Controle Interno, com as atribuições previstas no Art. 12 da 
Resolução 01/02, de forma segura, apresentar o seu Parecer Prévio sobre as contas da 
Universidade deste exercício, nos aspectos orçamentário, financeiro, contábil, patrimonial, 
operacional, através de procedimento de auditoria, mediante o cumprimento dos Incisos de I 
a VII, do Artigo 14, da mesma Resolução; 
 
3 - apresentar ao Conselho de Curadores elementos objetivos, esclarecedores e fidedignos 
para uma perfeita compreensão dos processos e procedimentos necessários à apreciação e 
julgamento da Prestação de Contas dos responsáveis pela gestão; 
 
4 –avaliar a Universidade no cumprimento de demandas da Controladoria-Geral da União e do 
Tribunal de Contas da União. 

 
Áreas de Atuação 
 

A Coordenadoria de Controle Interno da UFBA além de realizar o seu trabalho de Auditoria 
nos órgãos e unidades da UFBA no exercício de 2005, prestou assessoramento à Reitoria, conforme 
consta nos seus Sumários Trimestrais de Auditorias, dando encaminhamento, assessorando e 
acompanhando os trabalhos desenvolvidos na Universidade por solicitação dos órgãos de controle 
interno e externo, conforme a seguir apresentado. 

 
 
II - ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
 

As atividades de auditoria no exercício de 2005 levadas a efeito pela CCI/UFBA com base o 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2005 apresentado ao Conselho de Curadores 
e à Controladoria-Geral da União no Estado da Bahia.  
 
Fatores restritivos ao desenvolvimento dos trabalhos 
 

Os trabalhos foram iniciados em 06/06/2005, portanto, data posterior àquela programada 
no PAAAI/2005 tendo em vista os trabalhos simultâneos de auditoria iniciados pela Controladoria - 
Geral da União no estado da Bahia – CGU-BA a partir de 17/03/2005 até 01/04/2005, com os 
trabalhos de avaliação da gestão – Prestação de Contas do exercício de 2004; e do Tribunal de 
Contas da União, na realização de Auditoria de Conformidade, decorrente do Acórdão n° 
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1583/2004-TCU - Plenário para verificação da Área de Licitação e Contratos no período de 04/04 a 
25/04/2005. A partir de 13/07/2005 os trabalhos da CCI/UFBA, mais uma vez foram interrompidos 
pela necessidade de que a mesma prestou assessoramento aos dirigentes na apresentação das 
Audiências Prévias solicitadas pelo TCU. 
 

Posteriormente, a partir de 06/08/2005 a Universidade foi afetada por 93 dias de 
paralisação dos servidores técnico-administrativos. O retorno dos trabalhos só ocorreu em 
21/11/2005, inviabilizando os trabalhos de campo, pois, contra-indicado, em vista do acúmulo de 
serviços nos órgãos universitários e as providências relativas ao calendário de fechamento das 
atividades orçamentárias do Serviço Público Federal. Todavia, a CCI mediante Solicitações e Notas 
de Auditoria procurou compensar o cumprimento do cronograma buscando as informações para 
compor o elenco de dados e informações necessários à apresentação à Reitoria e ao Conselho de 
Curadores, alem dos Órgãos de Controle Interno e Externo dos pontos considerados mais relevantes, 
como abaixo apresentado. 
 
Metodologia dos Trabalhos 
 

A exemplo dos exercícios anteriores, os trabalhos de Auditoria obedeceram a seguinte 
metodologia de comunicação com as áreas auditadas. 

 
Ao órgão auditado, in loco ou mediante Solicitação de Auditoria (SA), era encaminhado uma 

Nota de Auditoria (NA) constando do registro das irregularidades ou impropriedade mediante Notas 
com as Observações/Achados e com as Notas de Recomendações cabíveis.  
 

No decorrer do exercício foram expedidos documentos, conforme constam da Tabela abaixo, 
e cujo teor, quando necessário, foi apresentado no relatório de Auditoria nº 01/2005, desta 
Coordenadoria. 
 

Documentos Expedidos – 2005  
Tipo Nº 

Solicitações de Auditoria -SA 24 
Notas de Auditoria-NA 16 
Ofícios com orientações 47 
Pareceres 16 
Despachos 13 

Total 116 
 
 
III - NORMA DE EXECUÇÃO Nº 002/DG/SFC/CGU-PR, DE 23/12/2004 – ANEXO II 
 
Processos dos Controles Internos - Recomendações implementadas no exercício 
Universidade Federal da Bahia 
UG: 26232 
 
Relatório de Avaliação da Gestão – Exercício 2003 
 

No Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão Nº 140030 – Exercício de 2003, da 
Controladoria - Geral da União, emitido em 27/05/2004 e constante da Prestação de Contas Anual 
da Universidade, os órgãos de controle interno Controladoria - Geral da União no Estado da Bahia – 
CGU -BA e a Secretaria Federal de Controle Interno - SFCI/CGU/PR emitiram Certificado de 
Auditoria Regular com Ressalva sendo apontadas 05(cinco) impropriedades a seguir relacionadas e 
que apresentam a situação quanto à resolução das recomendações apresentadas em relação aos 
seguintes assuntos: 

 
6.1.1.1 – Ocupação de imóveis da UFBA sem respectiva cobrança de aluguéis.  
- Situação pendente de regularização. O processo encontra-se na Procuradoria-Geral 
Federal. 
 
6.2.2.1 – Equipamento fora de operação deixa de beneficiar a população e perde as 
vantagens do período de garantia.  
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- Este ponto foi devidamente regularizado, inclusive mediante vistoria “in loco”, pela 
Equipe de Auditoria que realizou a análise do exercício de 2004, Relatório de Auditoria nº 
160699 – Prestação de Contas (ponto 4.1.2.2).  
 
7.1.1.1 – Falha no controle da concessão do auxílio-transporte.  
- Situação regularizada. 
 
7.2.1.1 – Pagamento de pensão a beneficiário falecido.  
- Situação regularizada. 
 
8.1.1.1 – Cobrança indevida de taxa de administração pela FAPEX – Fundação de Apoio à 
Pesquisa e a Extensão.  
- Este ponto foi regularizado. A Equipe de Auditoria da CGU-BA que realizou a análise do 
exercício de 2004, Relatório de Auditoria nº 160699 – Prestação de Contas (ponto 4.1.2.3) 
em que foi comprovado o recolhimento pela FAPEX do montante de R$ 276.667,22, em 
31/03/2005. 

 
Relatório de Auditoria nº 160699 - Avaliação da Gestão do exercício de 2004 – Atuação da CGU -
BA 
 

A atuação da CGU - BA, ao examinar as contas do Exercício de 2004, resultou no Relatório 
de Auditoria de Avaliação da Gestão Nº 160699 – Prestação de Contas Anual, tendo a Secretaria 
de Controle Interno, da Controladoria - Geral da União, com base neste Relatório, mantido o 
Parecer com a opinião pela Regularidade com Ressalvas à gestão dos Responsáveis, e pela 
Regularidade da gestão dos demais responsáveis, também confirmado pelo Ministro da Educação, 
conforme Pronunciamento Ministerial de 30/06/2005.  
 

Foram apontadas as seguintes ressalvas pela CGU/BA, conforme a relação de 13 (treze) 
Pontos a seguir: 
 

5.2.1.1 – Existência de passivos substanciais; 
5.2.1.1 - Grande número Professores Substitutos; 
5.2.2.1 – Não atendimento às orientações pertinentes ao cálculo dos indicadores; 
5.2.4.1 – Falta de implementação adequada de plano de satisfação do cliente; 
6.2.1.1 – Ausência de controle sobre receitas originadas da oferta de cursos e atividades de 

extensão e pesquisa; 
7.1.1.1 – Inadequação no preenchimento do SIAPE e insuficiência das providências a respeito 

das aposentadorias provisórias; 
7.3.1.1 – Desobediência à IN 16 do TCU, no se refere a aposentadorias; 
7.3.2.1 – Desobediência à IN 16 do TCU, no se refere a pensões; 
7.4.1.1– Acúmulo indevido de cargos e falta de providências eficazes à solução dos 

problemas; 
8.1.1.1 – Desrespeito ao Princípio do Menor Preço; 
8.1.1.2 – Dispensa de licitação sem cotação de preços em mais de uma empresa; 
8.2.1.1 – Dispensa de licitação sem o caráter emergencial; e 
8.2.1.2 – Contratação de serviço de consultoria sem a adoção de procedimento licitatório. 
 
De acordo com a metodologia adotada por aquele órgão de Controle Interno, e mediante 

Ofício n° 21.325/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR, de 23/08/2005, foi encaminhado a esta Universidade 
o Relatório de Auditoria n° 160699 com o respectivo Certificado de Auditoria acompanhado do 
“Modelo do Plano de Providências”, este necessário ao acompanhamento por aquele órgão da 
implementação das recomendações constantes dos Pontos acima relacionados, que oportunamente 
serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União para subsidiar o julgamento das contas do 
exercício de 2004. Sobre estes Pontos a Universidade, pelos Órgãos Responsáveis, se pronunciou 
junto a CGU - BA, em síntese, da seguinte forma: 
 
Órgão responsável: PROPLAD 
 

5.2.1.1 – Existência de passivos substanciais. 
- De acordo com as informações não existem mais pendências daquelas registradas no 
Relatório de Atividades da Universidade referente ao exercício de 2004. 
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Órgão responsável: SUPAC 
 

5.2.1.1 - Grande número Professores Substitutos. 
 
- Sobre este aspecto a CGU-BA recomenda: 
 

a) Verificar o efetivo cumprimento da carga horária em sala de aula pelos professores 
efetivos e reavaliar, a partir desses resultados, a necessidade de tantos substitutos. 

 
- O efetivo cumprimento da carga horária é feito pelos 95 Departamentos da Universidade 
com base na Lei de Diretrizes e Bases e que as contratações de professores substitutos são 
pautadas nas demandas desses Departamentos, nos termos da legislação regulamentar. 

 
b) Tentar junto ao MEC contratar mais professores efetivos. 

 
- A Universidade junto com as demais IFES, através da ANDIFES, tem tentado, 
exaustivamente, conseguir junto aos órgãos do Governo Federal a abertura de vagas para 
concursos, sobretudo em relação às aposentadorias recentes. Com referência ao baixíssimo 
número de vagas abertas para a UFBA exemplificou com os seguintes números: em 1998 - 
119 vagas, em 2001 - 108 vagas, em 2002 - 45 vagas, em 2003 - 75 vagas, e em 2004 - 62 
vagas, ante a, aproximadamente, 600 vagas acumuladas por aposentadorias, exonerações e 
falecimentos. 
 

c) Não se contentar com a legalidade formal e o atendimento aos números máximos, 
buscar fazer melhor gerência de pessoas. 

 
- É necessário e premente que sejam atendidas e cumpridas as leis em vigor e que cumpre 
as determinações do MEC sobre este assunto que autoriza a contratação de até 587 
professores substitutos. 

 
Órgão responsável: PROPLAD 
 

5.2.2.1 – Não atendimento às orientações pertinentes ao cálculo dos indicadores. 
 

- Houve concordância com a recomendação da CGU-BA e foi informado que no ano letivo de 
2005 está sendo realizado sem interrupções devendo os cálculos dos indicadores ser 
realizados conforme as indicações do TCU. 

 
5.2.4.1 – Falta de implementação adequada de plano de satisfação do cliente. 

 
- Houve concordância parcial com este ponto e foi informando que a Universidade, como 
instituição mantida pela sociedade, deve avaliar os serviços que lhe presta por outro, 
entende ainda que a Instituição deve ter autonomia para definir o que e como avaliar, 
considerando que há diferentes metodologias de avaliação alem daquela denominada 
“qualidade total”. Encaminha como anexo a “Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno e 
Externo” do HUPES; cita os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Própria de Avaliação, em 
relação aos egressos, a avaliação do docente pelo discente, com sistema em redefinido pela 
PROGRAD e pelo CPD; e a possibilidade da Universidade implantar a sua Ouvidoria e a 
Secretaria de Avaliação Institucional.  

 
6.2.1.1 – Ausência de controle sobre receitas originadas da oferta de cursos e atividades de 

extensão e pesquisa. 
 
- Houve concordância com a CGU-BA e foram prestadas informações e anexados documentos, 

que comprovam solicitação às Fundações Credenciadas de relatório em que constem a 
relação das receitas geradas através dos projetos contratados, além de que informa que foi 
solicitado à Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC a ampliação dos limites de 
receita própria, com obtenção de êxito parcial nesta demanda. 
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Órgão responsável: PRODEP/SPE 
 

7.1.1.1 – Inadequação no preenchimento do SIAPE e insuficiência das providências a respeito 
das aposentadorias provisórias. 
 
- A PRODEP concordou parcialmente com este Ponto, tendo em vista que as situações 
levantadas à época já estão sendo tratadas em 2005, com o deslocamento da atribuição de 
convocação do servidor a se aposentar compulsoriamente pela Superintendência de Pessoal, 
proporcionando maior controle. Alem de que foi instituído e já realizado o Programa de 
Preparação para Aposentadoria. 
 
7.3.1.1 – Desobediência à IN 16 do TCU, no se refere a aposentadorias. 
 
- A Superintendência de Pessoal, através da PRODEP, concordou parcialmente com este Ponto 
informando que entre 2004 e 2005 a Superintendência de Pessoal cadastrou no SISAC 229 
processos de aposentadoria e 64 de pensão. Apesar das alterações (atualização de versões do 
programa) ocorridas no período. 
 
7.3.2.1 – Desobediência à IN 16 do TCU, no se refere a pensões. 
 
Vide item anterior. 
 
7.4.1.1 – Acúmulo indevido de cargos e falta de providências eficazes à solução dos 
problemas. 

 
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP não concordou com este Ponto a 

seguinte o seguinte demonstrativo a respeito das acumulações: 
 
- 61 situações regularizadas; 
- 18 apresentaram defesas administrativas; 
- 45 servidores têm prazo estipulado para regularização; 
- 01 servidor está respondendo Inquérito Administrativo; 
- 02 servidores tem carga horária entre 60 e 80 horas; e 
- 86 Inquéritos Administrativos estão sendo abertos relativos aos servidores convocados e 

não compareceram; 
 

Ao final a PRODEP informou que a intensidade dos trabalhos provocou a edição da Nota 
Técnica n° 810/DPPES/SFC/CGU-PR, de 22/07/2005, do Secretário de Controle Interno, Substituto. 

 
Órgão responsável: HUPES 
 

8.1.1.1 – Desrespeito ao Princípio do Menor Preço. 
 
- Houve concordância parcial do HUPES e foi informado que o Hospital promoveu a abertura 

do processo de sindicância, como recomendado, e constituiu a Comissão Permanente de 
Controle de Qualidade de Material, com o objetivo de emitir parecer sobre as novas marcas 
de material. 

 
8.1.1.2 – Dispensa de licitação sem cotação de preços em mais de uma empresa. 
 
- O HUPES concordou parcialmente e informou que adotou providências no sentido de 

programar maior número possível de aquisições através de processos licitatórios e ampliar a 
pesquisa de fornecedores através de aquisição de catálogos e acessos a bancos de dados. 

 
8.2.1.1 – Dispensa de licitação sem o caráter emergencial. 
 
- Esta ressalva também teve a concordância parcial da direção do HUPES, tendo como 

providência a ser implementada o aprimoramento das justificativas que motivam aquisições 
em caráter emergencial. 
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Órgão responsável: PRODEP 
 

8.2.1.2 – Contratação de serviço de consultoria sem a adoção de procedimento licitatório. 
 

- Neste item houve apenas uma recomendação por parte da CGU-BA. 
   

Além dos Pontos relatados anteriormente constam ainda do mesmo Relatório de Auditoria n° 
160699 da CGU-BA recomendações à Universidade para adoção de providências a respeito dos 
seguintes Pontos: 
 

4.1.1.2 – Abertura de Tomadas de Contas Especial (TCE) para apuração detalhada da questão 
envolvendo o processo de rescisão amigável do Convênio UFBA e a Fundação Bahiana da 
Cardiologia – FBC.  

 
Como parte do trabalho de assessoramento desenvolvido por esta Coordenadoria junto ao 

Gabinete do Reitor já foi elaborada, em 15/12/2005, a minuta da Portaria de constituição e 
designação da Comissão de Tomada de Contas Especial. A Portaria Nº 417, de 15/12/2005 foi 
devidamente encaminhado com o Ofício GAB Nº 1417, de 26/12/2005 para conhecimento da 
Controladoria-Geral da União. 
  

Ainda abordando a questão relacionada ao Termo de Rescisão Amigável entre a Universidade 
e a FBC, a CCI/UFBA emitiu Pareceres, em diversos processos, destacando-se aquele que apreciou o 
Relatório de Auditoria apresentado pela empresa HLB Audilink Auditores & Consultores constante do 
processo 23066.002690/05-04 que serviu de fundamentação a não aceitação dos produtos 
contratados pelos argumentos ali apresentados. 
 
4.1.2.1 – Ação fiscalizatória da CGU - BA no sentido de apurar denúncias referentes à atuação da 

Prefeitura do Campus Universitário. 
 

Atendendo a recomendação da CCI a Reitoria constituiu uma Comissão de Sindicância para 
apuração das denúncias. Concluídos os trabalhos a Procuradoria-Geral Federal emitiu parecer 
concordando com a recomendação da Comissão, qual seja, abertura de Inquérito Administrativo. O 
processo 23066.038031/04-81 se encontra no Gabinete do Reitor para nomeação da nova Comissão. 

  
Ainda em relação ao Relatório 160699, da CGU - BA, referente a Avaliação da Gestão emitiu 

ressalva objeto do Ponto “8.1.1.2 – Dispensa de licitação sem cotação de preços em mais de uma 
empresa”. A CCI/UFBA, com o objetivo de orientar a todas as Unidades e Órgãos da Universidade 
emitiu a Nota de Auditoria n° 13/05 – Circular, de 29/08/2005. 

 
 
IV - ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 

 
Processos do Controle Parlamentar 
Atuação do TCU – Recomendações implementadas no exercício 
Universidade Federal da Bahia 
UG: 26232 
 
Atuação do TCU – Recomendações não implementadas no exercício 
 

Dos Pontos relacionados anteriormente no exercício de 2003, acima (Relatório de Auditoria 
de Avaliação da Gestão n° 140030/CGU-BA – Exercício de 2003 - Processo TC 008.847/2004-0) a 
Reitoria informou ao Tribunal de Contas da União a regularização dos seguintes Pontos informado 
mediante os seguintes documentos: 
 

- Ofício GAB n° 979, de 18/10/2004, foi informado ao TCU que o aparelho de litrotripsia 
entrou em funcionamento no Hospital Prof. Edgard Santos – HUPES (Ponto 6.2.2.1); 

 
- Ofício GAB n° 218/2005, de 09/03/2005, foi informado ao TCU o encaminhamento de 

cópia do processo administrativo 23066.020357/03-15 ao Departamento de Polícia Federal 
e ao Ministério da Educação referente ao pagamento de pensão em nome de beneficiária 
falecida. Ponto 7.2.1.1.; 
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- Ofício GAB n° 416/2005, de 19/04/2005, foi comunicado ao TCU, bem como enviada cópia 
da Guia de Recolhimento da União comprovando o recolhimento da FAPEX a devolução à 
Coordenação de Recursos do FAT no valor de R$ 276.667,22. Ponto 8.1.1.1. 

 
Vale registrar que o Ponto “7.1.1.1 – Falha no controle da concessão do auxílio-transporte” foi 
devidamente solucionado e informado à CGU-BA. 
 
Atendimento de Diligência em processos junto ao Tribunal de Contas da União 
 
TC 003.426/2003-7 – Diligência (Ofício n° 1585/2005-SEFIP/3ª DT, de 01/06/2005) 
 

- Atendimento mediante Ofício GAB n° 690/2005, de 21/06/2005, encaminhando as 
Certidões de Trânsito em Julgado dos servidores relacionados no processo. 

 
Recebimento de Comunicação do TCU 
 
TC 003.538/2001-7 (Acórdão n° 795/2005), Comunicação (Ofício n° OFRAD-SECEX-BA-2005-216, de 
14/06/2005) 
 

- Trata-se de Representação reconhecida parcialmente pelo TCU em que solicita ao Gestor 
da Universidade que envide esforços no sentido de ultimar os acordos em funcionamento 
com as Fundações de Apoio aos preceitos da Lei n° 8.958/94. No mesmo Acórdão foi 
determinado o arquivamento dos autos. 

 
TC 020.398/2003-4 (Acórdão n° 931/2005) – Comunicação (Ofício n° 0770/2005-TCU/SECEX/ba, de 

09/06/2005) 
 

- Esta Comunicação informa que os Ministros da 1ª Câmara do Tribunal decidiram acolher as 
razões de justificativas apresentadas pelo atual Reitor e pelo ex-Reitor da Universidade no 
cumprimento de determinações encaminhadas no mesmo. 

 
TC 005.283/2004-0 (Acórdão n° 1583/2004 - Plenário) 
 

- De acordo com esta Decisão e com o Acórdão foi realizada uma fiscalização na 
Universidade na Área de Licitações e Contratos iniciada em 05/04/2005 (TC 004.675/2005-
3).  

 
Esse processo de fiscalização resultou no encaminhamento pelo TCU a vários dirigentes 

universitários de solicitação de Audiência pelos seguintes motivos: por detectar a existência de 
descumprimentos de determinações expedidas anteriormente; por existência de irregularidades em 
certames licitatórios; pela falta de adoção de providências em relação à obra inacabada do Pavilhão 
de Aulas da Federação III – PAF III, como ressarcimento ao erário e penalizações à empreiteira; pela 
existência de um número excessivo de dispensas de licitações e justificativas em contratos 
emergenciais que não se sustentam, por sucessivas contratações em caráter emergencial; pela 
existência de descontrole administrativo; por desrespeito a determinações do TCU na contratação 
de Fundação de Apoio (FAPEX), em desacordo com os dispositivos da Lei n° 8.958/94; pelas 
denúncias encaminhadas ao TCU noticiando supostas irregularidades na área de licitações e 
contratos  sob a responsabilidade da Prefeitura do Campus, entre outros. 

 
Todas as Audiências solicitadas foram respondidas pelos seguintes responsáveis: o Reitor, o 

Vice-Reitor, por dois Superintendentes Administrativos, Diretores do HUPES e o ex-Reitor Prof. 
Heonir Rocha. 
 

Particularmente, no que diz respeito à atuação da CCI/UFBA, o TCU encaminhou Audiência 
ao seu Coordenador em função da seguinte ocorrência, igualmente respondida, adiante: 
 

“a.5.1) ausência de atuação orientativa e corretiva, por parte do Controle Interno da UFBA, 
nos últimos exercícios, em relação à área de licitação e contratos, haja vista o grande 
número de irregularidades constatadas pela auditoria do tribunal de Conta das União, do 
mês de abril de 2005 (Processo TC 004.675/2005-3), bem como, em função da constatação 
de desrespeito a um grande número de julgados desta Corte. Ademais, não se observou 
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nenhuma manifestação dessa Coordenação nos processos auditados pela equipe de 
fiscalização, nos referidos trabalhos de campo;”  

 
Com base nesta constatação da auditoria do TCU, o Coordenador de Controle Interno 

apresentou as razões de justificativas à Audiência, mediante o encaminhamento do Ofício n° 
084/05-CCI, de 27/07/2005, atendendo ao Ofício n° OFRAD-SECEX-BA-2005-285, de 08/07/2005, do 
Secretário de Controle Externo do TCU no Estado da Bahia em que, ao final, discorda com a 
conclusão a que chegou a equipe de auditoria do TCU. Na Audiência apresentada constam 
informações e esclarecimentos, ponto-a-ponto, com anexação de cópias de documentos 
comprobatórios acerca da atuação da Coordenadoria de Controle Interno. Esta mesma Audiência foi 
encaminhada por cópia ao Mag. Reitor, ao Presidente do Conselho de Curadores e à Controladoria-
Geral da União no Estado da Bahia. 
 
TC 018.843/2002-6 e 012.053/2002-3 (Acórdão n° 556/2005-TCU 1ª Câmara) 
 

- Representações das empresas Openmax Empreendimentos e Serviços Ltda. e Conservadora 
Santa Clara Ltda. junto ao TCU. As Representações foram julgadas improcedentes. 

 
TC 020.398/2003-4 (Acórdão n° 931/2005-TCU-1ª Câmara) 
 

- Acolheu as razões de justificativas do Reitor e do ex-Reitor da Universidade acerca de 
cumprimento de determinação do Tribunal. 

 
TC 006.642/2003-5 
 

- Representação da EMBASA apresentada junto àquele Tribunal em razão da existência de 
débito da Universidade com encerramento do processo após a assinatura de Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida com aquela empresa e comunicação ao TCU, mediante 
Ofício n° 343/2005, de 13/04/2005. 

 
TC 003.538/2001-7 (Acórdão n° 795/2005-TCU 1ª Câmara) 
 

- Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado da Bahia, o TCU 
conheceu a referida Representação, considerando-a parcialmente procedente e ao final 
solicita do gestor da Universidade que “envide esforços no sentido de ultimar os acordos 
em funcionamento com as Fundações de Apoio, adequando-os aos preceitos da Lei n° 
8.958/94”. Ao final, foi determinado o seu arquivamento. 

 
A integra deste Acórdão foi encaminhado por cópia pela CCI/UFBA à PROPLAD, à 

Superintendência Administrativa, à Divisão de Contabilidade e Auditoria e à Coordenadoria de 
Contratos e Convênios através do Ofício n° 079/05-CCI – Circular de 28/06/2005. 
 
TC 011.355/2003-8 (Acórdão n° 2.540/2005-TCU-1ª Câmara) 
 

-Julgou as contas do Exercício de 2002 regulares com ressalvas, alem de expedir 
determinações à Universidade. Este Acórdão foi analisado e encaminhado ao Magnífico 
Reitor pela CCI/UFBA e aos demais responsáveis e respectivos órgãos, e ao Presidente do 
Conselho de Curadores, mediante Ofício n° 110/05-CCI-Circular, de 03/11/2005. 

 
Ainda sobre este mesmo processo e respectivo Acórdão a Secretaria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas no Estado da Bahia encaminhou à Reitoria o Ofício n° 1645/2005-TCU/SECEX-BA, 
de 09/11/2003 tendo a CCI/UFBA expedido ao Magnífico Reitor uma nova comunicação através do 
Ofício n° 111/05-CCI, de 18/11/2005”. 
 

Observa-se que, na oportunidade em que informa o julgamento das contas do exercício de 
2002 da Universidade, na análise do Acórdão, a CCI/UFBA reitera providências mediante a 
apreciação dos pontos apresentados pelo TCU. Releva ainda informar a respeito do item 2.1.6, 
acima (Situação do contrato N° 20/00 PCU, firmado com a empresa Construtora Augusto S/A), teve 
atendida uma das providências solicitadas pelo TCU, qual seja, o envio do processo 
23066.005845/03-05 (Inquérito Administrativo) ao Ministério da Educação, em 02/12/2005, 
mediante Ofício n° 1367/2005-GAB. Portanto, situação parcialmente regularizada. 
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Dando continuidade aos trabalhos de forma preventiva no âmbito de Decisões e Acórdãos 
gerais emitidos pelo TCU, a CCI/UFBA atuou prestando as seguintes informações jurisprudenciais nos 
seguintes processos: 
 
TC 015.238/2002-1(Acórdão n° 2.438/2005-TCU-1ª Câmara), Ofício n° 108/05-CCI Circular, de 
01/11/2005. 
 
TC 014.277/1999-9(Acórdão n° 589/2005 – Plenário, Ofício n° 109/05-CCI, de 03/11/2005 
encaminhado à Superintendência de Pessoal). 
 
TC 002.158/2003-0(Acórdão 1.860/2003- Plenário) – Constam as seguintes determinações: 
 

- subitem 9.2.1 - “quando for efetuado o acerto de contas decorrente da rescisão amigável 
do convênio firmado com a Fundação Bahiana de Cardiologia, leve em consideração todos 
os custos incorridos durante o período de utilização da Unidade de Cirurgia cardiovascular 
do Hospital Professor Edgard Santos pela FBC, inclusive o uso das instalações da UCCV”. 

 
A Universidade vem adotando esta providência em todos os instrumentos formais elaborados 

em torno desta questão, inclusive a Tomada de Contas Especial, recomendada pela Controladoria - 
Geral da União no Relatório de Auditoria n° 160699 – Avaliação da Gestão – Exercício de 2004. 
 
Projeto REFORSUS – Subprojetos BA 2927400040(HUPES), BA 2927100059(MCO), e BA 
2927400070(CPPHO) – contratados pela UFBA em 1997 e executado até 2004. 
 

Todos os contratos foram encerrados. Todavia, a existência de pendências relacionadas à 
Prestação de Contas, identificadas pela Secretaria Executiva do Projeto, motivou àquela Secretaria 
enviar a esta Universidade dois técnicos, inclusive um deles o Gerente de Prestação de Contas do 
REFORSUS. A Coordenadoria de Controle Interno acompanhou-os a realização dos trabalhos de 
verificação das pendências apontadas. Foram prestados esclarecimentos e apresentados os 
documentos necessários ao convencimento de que só permanecia efetivamente como pendência o 
pagamento de R$ 26.521,60, devido à empresa Atlas Schindler, também devidamente regularizado. 
Esta mesma ocorrência foi igualmente esclarecida pela Reitoria (Ofício n° 1189/2005, de 
17/10/2005) a Procuradoria da República no Estado da Bahia, no âmbito do Procedimento 
Administrativo 08104.000072/97-24. 
 
Processo de Rescisão Amigável do Contrato UFBA X Fundação Bahiana de Cardiologia - FBC 
 

Sobre este tema e conforme consta de seus arquivos, a CCI foi solicitada a se pronunciar 
mediante a expedição de 01(um) Ofício - n° 059/05-CCI, de 19/04/2005, Despachos e Pareceres em 
22/02(Processo 23066.002690/05-04); 25/02(Processo 23066.002694/05-57); 28/02(Processo 
23066.001856/05-11); 14/03-23/05(Processo 23066.017220/05-46); 16/08(Processo 
23066.029050/05-15); 02/09(Processo 23066.032874/05-18)-27/09/2005; e 13/10/2005(Processo 
23066.035528/05-73). 
  
Trabalhos de Assessoramento à Reitoria 
 
 A Coordenadoria de Controle Interno atuou em diversos processos que não se enquadram nas 
situações citadas anteriormente, mas que bem caracterizam a sua atividade de assessoramento à 
Reitoria no encaminhamento de solicitações de providências aos órgãos da Universidade sobre 
questões administrativas originárias do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, 
análise e preparação de expediente a ser assinado pelo Magnífico Reitor em cumprimento a 
dispositivo constante da legislação específica. Todos os processos que tramitaram na Coordenadoria 
foram devidamente encaminhados à exceção dos seguintes: 23066.033798/05-77 e 
23066.028465/05-35, ambos originários do Ministério Público Federal, estão sob a responsabilidade 
da Vice-Reitoria; e Processo 23066.026002/04-85 originário do Ministério Público Estadual, está sob 
a responsabilidade da Prefeitura do Campus Universitário. 
 

É dever de justiça o registro desta Coordenadoria no desenvolvimento dos seus trabalhos o 
apoio material e de recursos humanos da Reitoria, e de seus órgãos superiores, sobretudo sob um 
clima de absoluta independência e autonomia o que, em nossa opinião, valoriza sobremaneira os 
trabalhos apresentados. 
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