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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente Relatório de Gestão a ser apreciado pelos Conselhos Superiores da Universidade 
Federal da Bahia e, em seguida, pelos Órgãos de Controle Externo, cumpre a determinação legal de 
ser apresentada, no término de cada exercício, a prestação de contas do gestor e demais 
responsáveis pela execução das ações institucionais. Nesse sentido, o Relatório foi feito com base 
na Decisão Normativa nº 81, de 06 de dezembro de 2006, do Tribunal de Contas da União e na 
Portaria nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 03, de 28 de 
dezembro de 2006, da Secretaria Executiva da Controladoria Geral da União. 
 

Contudo, este Relatório também tem o objetivo de apresentar, de forma qualitativa e 
quantitativa, as atividades finalísticas da Universidade realizadas no período, quer no ensino de 
graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão. Espera-se que ele possa mostrar o esforço 
coletivo de sua comunidade docente, estudantil e de técnicos-administrativos para implementar, no 
decorrer desta Gestão, o Plano de Ação proposto para a UFBA. 
 

Nesse contexto, o balanço do ano de 2006 foi bastante positivo para a UFBA. Um dos 
destaques foi a celebração do seu sexagésimo aniversário de institucionalização como instituição 
federal de educação superior. Foi realizada uma programação conceitualmente rica, com seminários 
temáticos, eventos culturais e homenagens a colaboradores e benfeitores. O ponto alto foi o 
Seminário Internacional sobre o Futuro das Universidades na Sociedade do Conhecimento, com a 
participação dos Reitores de todas as co-irmãs federais e conferências de dirigentes de instituições 
acadêmicas da Europa e dos Estados Unidos. 
 

Em 2006, a UFBA contribuiu para o fortalecimento do ensino superior público na Bahia e 
investiu no seu crescimento com a implantação dos campi universitários no interior do estado: o 
Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista e o Campus Reitor Edgard Santos em Barreiras.  No 
que diz respeito ao ensino de Graduação, indicadores quantitativos de avaliação externa a 
posicionam muito bem no quadro nacional, quando foi ultrapassada a marca de 32.000 alunos 
equivalentes, superando importantes instituições de porte similar. 
 

Ainda nesse âmbito, a implementação do Programa de Ações Afirmativas da UFBA merece 
destaque, não só pelo êxito na realização do vestibular com a adoção de cotas, mas pelo conjunto 
de ações que apoiam a inclusão social. Também nessa direção, a internacionalização da UFBA 
merece registro, com o sucesso de missões institucionais que, de modo pioneiro, iniciou de forma 
efetiva e ampliou os programas de cooperação acadêmica com importantes universidades 
estrangeiras. 
 

Na Pós-graduação, foram aprovados 07 novos cursos pela CAPES, ultrapassando a marca de 
30 doutorados, possibilitando, assim, a expansão do sistema, tanto no número de cursos 
credenciados quanto no número de alunos matriculados. Na Pesquisa, foi mantida a tendência à 
ampliação e consolidação de atividades, com aumento substancial do número de programas, de 
pesquisadores e de grupos de pesquisadores credenciados pelo CNPq.Nesse plano, atingiu-se a meta 
de criação de curso de pós-graduação stricto sensu em todas as unidades da UFBA. 
 

Na Extensão, a UFBA consolidou e diversificou suas atividades e programas em parceria com 
os governos federal, estadual e municipal, setores empresariais, movimentos sociais e entidades da 
sociedade civil. Essa tendência traduz o empenho da Universidade em desenvolver um amplo leque 
de ações em atendimento às demandas da comunidade. 
 

Dentre os fatos que marcaram esse exercício, cabe o registro da liberação de recursos 
provenientes de emendas parlamentares individuais e de bancada que permitiram investimentos de 
capital, na ampliação de área construída e aquisição de equipamentos, com vistas à melhoria do 
ensino de graduação. 
 

Do ponto de vista da gestão acadêmica e administrativa, é oportuno destacar a importância 
das atividades-meio de suporte à missão universitária. Assim, deu-se continuidade aos projetos de 
revisão, organização e implantação de procedimentos administrativos que, no conjunto da gestão, 
já apontam para resultados promissores em termos de economicidade, eficiência e eficácia. Nesse 
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sentido, ressalta-se o fato dos compromissos assumidos em 2006 terem sido pagos dentro do 
exercício, o que se traduz em decisão, esforço e compromisso da atual equipe gestora da UFBA de 
rigorosa gestão orçamentária.   
 

Mesmo com o saldo positivo de 2006 referido anteriormente, sobretudo nas atividades fins, 
muitos projetos não avançaram ou deixaram de ser implantados por conta de limitações 
orçamentárias, diminuição do quadro de servidores técnicos-administrativos, estruturas 
organizacionais e processos de trabalho que não refletem a contemporaneidade de uma instituição 
de ensino de nível superior.Tal situação tem sido agravada não só porque os concursos recém 
realizados, principalmente para cargos técnicos mais especializados, não foram suficientes para 
recomposição do quadro, mas também pelos baixos salários que levam esses profissionais a se 
exonerarem em busca de outros órgãos, também do poder público, com níveis salariais mais 
elevados.    
 

Além disso, neste momento de prestação de contas, se faz necessário o registro das 
dificuldades vivenciadas ao longo de 2006, nas questões de infra-estrutura e manutenção da planta 
física dos campi universitários pelo fato de muitos prédios serem das décadas de 70 e 80 que, 
certamente, resultam em impacto negativo sobre as condições de funcionamento da instituição, em 
particular, sobre o ensino de graduação. 
 

A despeito das limitações aqui apresentadas e após análise deste Relatório, conclui-se que as 
restrições impostas ao longo do exercício não comprometeram o avanço, o fortalecimento e a 
retomada de prestígio da UFBA nas ações essenciais na busca de excelência e compromisso social 
para a instituição.   
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2. GESTÃO ACADÊMICA 

 

2.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

Estão apresentadas a seguir as principais ações desenvolvidas, durante o ano 2006, no 
âmbito da graduação, incluindo as ações da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com seus 
Órgãos/Setores (Assessoria; Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação – SSOA; Superintendência 
Acadêmica – SUPAC e Secretaria Geral dos Cursos - SGC), em articulação com outros órgãos da 
Administração Central e com as Unidades de Ensino, no desenvolvimento de seu papel de coordenar 
a formulação, a implementação, o acompanhamento e a avaliação de políticas para o ensino de 
graduação. O Relatório tem como base o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria para o período de 2002-
2006 e o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 2004–2008.  
 
 
GESTÃO ACADÊMICA 
 
METAS DEFINIDAS PARA 2006 
 

As metas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação foram definidas em seu Plano de Trabalho 
2002-2006, disponível no endereço http://www.prograd.ufba.br/docs/plano-trabalho02-06.doc, e, 
posteriormente, incorporadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), também disponível 
no sítio da UFBA – http://www.proplad.ufba.br/docs/PDI2004-20081.PDF.   
 
 
AÇÕES DA GRADUAÇÃO 
 
Criação de Cursos / Expansão de Vagas 
 

No âmbito do Ensino de Graduação, a UFBA ofereceu, em 2006, 65 cursos regulares e 9 
cursos temporários de formação para professores de redes públicas de ensino. Como se pode 
observar na tabela abaixo, foram totalizadas, nos cursos de graduação, mais de 21 mil matrículas 
ativas no primeiro semestre e mais de 20 mil no segundo semestre.  
 

Número de Cursos de Graduação e Alunos Regularmente Matriculados – 2006 
 

Alunos Ativos*  
Cursos 

Número de 
cursos 2006.1 2006.2 

 
Campus Salvador  1º sem  
                           2º sem(**) 

 
60 
56 

 
20.798 

 
 

19.244 
 
Campus Anísio Teixeira – Vitória da 
Conquista 

 
3 

 
- 

 
120 

 
Campus Edgard Santos - Barreiras 

 
6 

 
- 

 
240 

 
 
Cursos 
Regulares 

 
Sub-total (com o 2º sem) 

 
65 

 
20.798 

 
19.604 

 
Cursos Especiais de Licenciatura 

 
9 

 
631 

 
605 

 
TOTAL (com o 2º sem) 

 
73 

 
21.429 

 
20.209 

Fonte: PROPLAD – Setor de Informação e Documentação 
(*) Alunos efetivamente matriculados 
(**) Excluindo os Cursos do Campus Rural de Cruz das Almas-BA 
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As “perdas” da UFBA em 2006.2, com a transferência de quatro cursos e de suas respectivas 
matrículas para a Universidade Federal do Recôncavo – UFRB, com o desmembramento do Campus 
de Cruz das Almas foram compensadas com a instalação de duas novas extensões no interior do 
Estado da Bahia – o Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, e o Campus Edgard Santos, em 
Barreiras. Esses Campi possibilitaram a abertura de 360 novas vagas, 120 no primeiro, com os cursos 
de graduação em Farmácia, Nutrição e Enfermagem, e 240 vagas no segundo, com os cursos de 
graduação em Ciências Biológicas, Administração, Engenharia Sanitária e Ambiental, Geologia, 
Geografia e Química. Essas vagas foram oferecidas e ocupadas ainda em 2006, com ingresso por 
meio de um Vestibular Especial, realizado no final do primeiro semestre, e as aulas foram iniciadas 
em outubro. Como esses são cursos regulares da UFBA, as 360 vagas serão oferecidas anualmente 
nos vestibulares realizados nos meses finais de cada ano letivo.  
 

Além dos cursos oferecidos nos novos campi, em 2006 foi criado mais um curso regular – 
Geografia Noturno. Com este a UFBA estará totalizando 66 cursos de graduação, para os quais já foi 
realizado o Concurso Vestibular, para ingresso em 2007. 
 

Esses dados atestam que, considerando-se a criação de cursos e a expansão de vagas, as 
metas estabelecidas para o período foram cumpridas e até ultrapassadas.  
   

Além do ingresso pelo Processo Seletivo, a UFBA deu continuidade às ações de identificação e 
ocupação de vagas ociosas (em razão de abandono, transferência, jubilamento etc.) como uma 
forma de acesso à graduação. Essas vagas são preenchidas por meio 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. 
 

Ampliação do Acesso aos Cursos de Graduação da UFBA 
 

 
Anos 

Vagas oferecidas para Ingresso 
pelo Processo Seletivo 

2003 3.846 

2004 3.916 
2005 4.026 

1º semestre 4.026      
2006** 2º semestre 4.206 

2007 4.246 

Acréscimo de vagas no período 
2003 / 2007 

 
400 

Fonte: PROGRAD/SSOA  
 
 

Vagas Oferecidas para Ingresso por Processos Seletivos Especiais 
 

 
Anos 

Nº Vagas Residuais 
(Resolução CEG nº 

01/2003) 

Cursos de Formação 
para Professores da 

Educação Básica 

 
Cursos à Distância 

2003 940* 200 - 

2004 1.124 100 - 

2005 - 450 - 
2006 484 - - 

2007 - - 740 

TOTAL 2.548 750 740 
Fonte: PROGRAD/SSOA  
 

*Além dessas 940 vagas, mais 84 vagas residuais foram oferecidas em 2003, pela regulamentação anterior à Resolução CEG 01/2003.  
** No primeiro semestre de 2006 ainda pertenciam à UFBA quatro cursos do Campus  de Cruz das Almas e as 180 vagas 
desses cursos estão contabilizadas. No segundo semestre essas vagas foram subtraídas, mas foram acrescentadas as 
360 vagas dos nove cursos instalados nos Campi de Vitória da Conquista e de Barreiras. 
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Como se pode observar nas tabelas acima, o acréscimo de vagas para acesso à graduação, 

pelo Processo Seletivo, é de 400, mesmo com a subtração das 180 vagas da UFRB, no segundo 
semestre de 2006. Este é um número jamais alcançado pela UFBA, nas últimas décadas, e ultrapassa 
as metas estabelecidas para o período.  

 
O Processo Seletivo Especial para a ocupação de vagas ociosas, suspenso em 2005 por razões 

já indicadas no Relatório de Execução anterior, foi retomado em 2006. Foram oferecidas 484 vagas, 
em 15 diferentes cursos, resultando em 185 novos ingressos na graduação. 

 
Quanto aos cursos especiais de formação de professores, em 2006 não foram oferecidas 

novas vagas, mas novos cursos que estão projetados para 2007/2008. Destaca-se a relevância da 
experiência, 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, embora só o Instituto de Geociências, com o curso 
de Geografia Noturno, tenha concluído seu projeto, que será implementado em 2007. 
  

A oferta de cursos à distância teve um avanço em 2006, com a criação de uma Graduação 
em Administração e de uma Licenciatura em Matemática, ambos, em parceria com o MEC, 
vinculados ao programa Universidade Aberta do Brasil. Os dois cursos já se encontram em fase de 
preparação para início das aulas em 2007, com a previsão de oferecer 740 novas vagas.  
 

Não foi possível, em 2006, atingir as metas referentes à oferta de cursos seqüenciais e de 
cursos de formação pedagógica para não licenciados, já que essa oferta depende de proposições das 
Unidades de Ensino, ainda não encaminhadas sob a forma de projetos.  
 
Avaliação 
 

No campo da avaliação, o ano de 2006 foi dedicado à consolidação das ações de 
operacionalização do SINAES na UFBA. Destacam-se contribuições da PROGRAD em atividades da 
CPA (Comissão Própria de Avaliação) e, principalmente, orientações aos coordenadores dos cursos 
de graduação incluídos na avaliação de estudantes em 2006 – ENADE, além de recomendações 
quanto à organização das informações sobre cada curso, na perspectiva da avaliação externa, 
prevista para 2007.  
 

Em relação ao ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, em comparação com 
os anos anteriores, 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 INEP. Foram, para isso, disponibilizados 
pequenos encontros tutoriais, para instruir os coordenadores de cursos a utilizar um módulo, no 
SIAC, com vistas à integração automática com o módulo de inscrição do INEP, otimizando a rotina de 
trabalho dos colegiados. Para viabilizar a implantação desse módulo a equipe do CPD/SIAC realizou 
treinamento para os usuários do sistema e promoveu plantão de atendimento na semana final das 
inscrições. Assim, os procedimentos para a participação dos cursos no ENADE estão cada vez mais 
aperfeiçoados, tanto pelo INEP quanto pela UFBA, o que contribui para a eliminação ou minimização 
de eventuais problemas e dificuldades. 
 
 
Currículos 
 

Em relação aos currículos dos cursos de graduação, as ações desenvolvidas em 2006 
focalizaram, principalmente: 1 - adaptação dos currículos dos cursos às Diretrizes Curriculares 
Nacionais; 2 - organização dos currículos de cursos novos, nos campi de Vitória da Conquista e de 
Barreiras e 3 - participação direta da equipe da PROGRAD no processo de proposição e debate de 
uma reformulação geral da arquitetura acadêmica nas universidades brasileiras. 
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Elaboração / Implementação de Novos Currículos dos Cursos de Graduação da UFBA 
Cursos regulares  

 
 

SITUAÇÃO DOS CURRÍCULOS, DE 2003 A 2006 
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1. Cursos novos ou com currículos reformulados, que não 
requerem adaptação às Diretrizes Curriculares Nacionais 

20 - 2 7 29 

2. Cursos com projetos de reformulação curricular em tramitação na 
Superintendência Acadêmica (SUPAC) ou na Câmara de Ensino de 
Graduação (CEG) 

16 - - - 16 

3. Cursos com currículos ainda não adaptados às Diretrizes 
Curriculares Nacionais 

19 3 4 2 28 

 
TOTAL DE CURSOS 

 
55 

 
3 

 
6 

 
9 

 
73 

Fonte: PROGRAD/SUPAC 
 

Em relação ao item 1, a meta estabelecida pela Pró-Reitoria de Graduação (mais de 70% dos 
cursos com currículos atualizados e adaptados às Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, até o final 
de 2006) foi quase integralmente alcançada.  
 

Como se pode conferir nos dados apresentados na tabela acima, mais de 60% dos cursos da 
UFBA estão com os currículos atualizados e adaptados às DCN, já em fase de implementação ou com 
os projetos pedagógicos elaborados, aguardando a finalização dos procedimentos formais de 
aprovação. Se não foi o percentual projetado, foi o maior conseguido em um período tão curto. 
Considere-se também que alguns dos cursos que ainda não encaminharam suas propostas 
curriculares encontram-se em fase de elaboração bem avançada. 
 

Os currículos dos cursos dos novos campi, em razão do curto prazo para a finalização e 
aprovação dos projetos, foram orientados no sentido de replicar os praticados pelos mesmos cursos 
já em vigência na UFBA, com pequenos ajustes, a fim de contemplar componentes exigidos pelas 
Diretrizes Curriculares, como Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares, Estágios 
etc. 

 
Outro investimento da PROGRAD no âmbito da renovação dos currículos, em 2006, foi a 

participação direta de sua equipe no GT encarregado de discutir e elaborar propostas para a 
concepção do projeto denominado Universidade Nova. Este projeto pretende uma articulação das 
universidades públicas, particularmente das IFES, no sentido de construir um novo modelo de 
arquitetura acadêmica, com ingresso dos estudantes para Bacharelados Interdisciplinares (BI), de 
formação geral, com duração de dois ou três anos. De acordo com esse modelo, o acesso aos cursos 
profissionais só poderia ocorrer após a conclusão de um BI, de terminalidade não profissional, mas 
com atribuição de diploma de graduação e possibilidade de acesso à pós-graduação. Esse processo 
de discussão/mobilização é coordenado pelo Reitor da UFBA. A equipe da graduação vem 
elaborando documentos de referência para os debates, vem participando de reuniões e de 
sucessivas exposições sobre o tema e da concepção de um primeiro seminário, realizado em 
Salvador, no mês de dezembro. Este seminário, financiado pelo MEC, teve a participação de 
representantes da quase totalidade das IFES e resultou na assinatura de um manifesto favorável 
pelos reitores presentes, com o compromisso de desencadear o processo de discussão nas suas 
universidades.   
 
Inclusão Social 
 

O Programa de Ações Afirmativas, aprovado em 2004 e com implementação iniciada em 
2005 teve, naturalmente, sua continuidade em 2006, destacando-se algumas ações: 
 

• Manutenção de 8.000 isenções da taxa de inscrição para o Concurso Vestibular; 
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• Manutenção do um grande número de postos de inscrição para o Concurso Vestibular, na 
capital e no interior do Estado, envolvendo estabelecimentos de ensino público no 
processo, na capital e no interior da Bahia, além da instalação de cinco postos em 
unidades da UFBA; 

• Interiorização do Processo Seletivo (Vestibular), que teve sua primeira fase realizada em 
13 cidades-sede de pólos regionais do Estado da Bahia, além de Salvador: Alagoinhas, 
Amargosa, Barreiras, Cruz das Almas, Cachoeira, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, 
Jequié, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. 

• Renovação de convênio com a Fundação Clemente Mariani, ampliando o número de 
bolsas para 27, execução do convênio com a Secretaria Municipal de Reparação, da 
Prefeitura Municipal de Salvador, com a oferta de outras 10 bolsas. Como prevêem esses 
convênios, são também desenvolvidas 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, são apenas uma pequena parte das que foram oferecidas aos estudantes 
cotistas em 2006 pelos diversos órgãos/setores envolvidos com o Programa de Ações 
Afirmativas.  

 
Essas e outras ações refletem o grande investimento que se está fazendo na implementação 

do Programa de Ações Afirmativas da UFBA, o qual 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 Processo Seletivo (Vestibular), em todas as suas etapas, além da finalização 
dos procedimentos referentes ao Processo Seletivo 2006 (correção das provas discursivas da segunda 
etapa e divulgação dos resultados gerais) planejou, organizou e executou, em 2006, dois concursos 
vestibulares. O primeiro, um Vestibular Especial, para ingresso no segundo semestre, nos cursos da 
UFBA em Vitória da Conquista e Barreiras e nos cursos da UFRB em Cruz das Almas, Amargosa, 
Cachoeira e Santo Antônio de Jesus.  
 

Em relação ao Processo Seletivo, é importante salientar que a UFBA conseguiu manter, para 
o Vestibular 2007, realizado em 2006, aproximadamente, o número de candidatos do Vestibular 
2006, realizado em 2005. Considere-se também um acréscimo de 3.416 candidatos do Vestibular 
Especial, também realizado em 2006. A tendência à redução progressiva do número de inscritos nos 
anos anteriores (2002 a 2005) parece estar se modificando, com o acréscimo do número de cursos, 
mas, certamente, também com a ampliação do número de postos de inscrição e com a ampliação do 
número de cidades de realização das provas, o que facilita o acesso de um maior número de 
candidatos. 
 
 

Concorrência no Concurso Vestibular para Cursos da UFBA – 2002 a 2007 
 
 

ANO 

 
 

Nº CURSOS 
 

 
 

Nº VAGAS 
 

 
Nº 

CANDIDATOS 
 

 
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 57 4.026 33.046 8,2 

Vestibular 
Regular 

60 4.026 40.299 10,0  
2006 

Vestibular 
Especial 

9 360 3.416 9,5 

2007 66 4.246 40.290 9,5 
Fonte: PROGRAD/ SSOA  
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É importante destacar as ações de preparação dos dois concursos vestibulares realizados em 
2006: elaboração dos editais; organização dos manuais de instruções, com todas as informações e 
orientações necessárias aos candidatos, desde a inscrição até a matrícula na Universidade; 
preparação dos formulários de inscrição; publicação dos editais 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; criação da página 
www.vestibularespecial.ufba.br e 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 e pelo Jornal A Tarde; preparação e 
realização das inscrições, pela Internet e nos postos de inscrição, na capital e no interior do Estado; 
processamento das inscrições e distribuição dos candidatos pelas escolas antes solicitadas e 
autorizadas para a realização das provas; aplicação e correção das provas e divulgação dos 
resultados.  
 

O aperfeiçoamento dos processos seletivos para ingresso na graduação acompanha todas as 
etapas de organização e de execução, como, por exemplo: exigência de envio de documentação 
para o SSOA apenas dos candidatos com documento de identidade emitido fora do Estado; 
disponibilização de um período para conferência e alteração de dados cadastrais e até opção de 
curso; informatização de todo o processo. 
 
Qualidade de Ensino 
 

O investimento na revisão/atualização/adaptação dos currículos dos cursos de graduação, já 
referido, 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, de acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, tem uma relação direta com a construção de uma nova 
qualidade para os cursos da UFBA.  
 

Além da reformulação dos currículos, outras ações voltadas para a melhoria do ensino de 
graduação foram desenvolvidas em 2006. 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. Os colegiados beneficiados, em 2006, com a implementação de condições possibilitadas 
pelos recursos do PROENSINO avaliaram muito bem o Programa, destacando os impactos positivos 
sobre os cursos, pela melhoria do funcionamento dos colegiados. 
 

O PROENSINO está possibilitando também a 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, com uma revisão completa da 
base legal de todos os cursos e correção de erros e informações incompletas. A Superintendência 
Acadêmica e a Secretaria Geral de Cursos vêm trabalhando no cadastramento de todos os 
componentes curriculares, com suas respectivas ementas e as alterações, parciais ou gerais, desde 
1989. Contando com o apoio dos colegiados e departamentos, um Catálogo dos Cursos de Graduação 
da UFBA deverá estar concluído e publicado até o final do próximo ano. 
 

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 – 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 2006, 20 estudantes de graduação atuando como 
monitores, sob orientação de docentes e da coordenação de cada curso, com recebimento de bolsa.  
 

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 
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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. 
Só em 2006 a PROGRAD, com base em projetos e relatórios dos professores orientadores, aprovados 
pelos respectivos departamentos, emitiu 84 certificados de monitoria voluntária, sem pagamento de 
bolsa, o que mostra o interesse de estudantes e docentes pelo Programa. 
 

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.  
 

 
Grupos PET/UFBA e Número de Estudantes Bolsistas 

NÚMERO DE BOLSISTAS - 2006  

GRUPOS PET /  UFBA Até  junho A partir de julho 

Agronomia 12 - 

Comunicação 12 12 

Enfermagem 12 12 

Letras 12 12 
Medicina 12 12 

Odontologia 12 12 

TOTAL: 06 grupos – 2006.1 

 05 grupos – 2006.2 

 
72 

 

60 
 Fonte:PROGRAD 

 
 

Como se pode ver na tabela acima, a UFBA teve, em 2006.1, seis grupos PET, que 
envolveram 72 estudantes bolsistas, 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. A partir do segundo semestre, a UFBA passa a ter apenas cinco 
grupos, uma vez que o grupo de Agronomia foi incorporado à UFRB. Com isso, o Comitê Local de 
Acompanhamento passou a ser conjunto UFBA/UFRB. 
   

O PET teve avanços em 2006. Após muitos anos sem qualquer expansão, o MEC publicou o 
Edital 05/06, no primeiro semestre, para a criação de 30 novos grupos, sendo 10 em uma nova 
categoria, denominada Grupo Temático. A PROGRAD, que coordenou o processo na UFBA, recebeu 
inscrições de 17 projetos, dois dos quais foram selecionados por uma comissão designada com essa 
finalidade (segundo orientação do próprio Edital), e encaminhados para a concorrência nacional. A 
despeito da boa qualidade de várias propostas, nenhum desses projetos foi contemplado, na decisão 
final, pela comissão constituída pela SESu/MEC. No entanto, o número de projetos inscritos é 
revelador do grande interesse pelo Programa na UFBA. Outra novidade, em 2006, foi a mudança de 
orientações para a elaboração dos relatórios e planos de trabalho e, principalmente, o 
encaminhamento dos resultados da avaliação de cada grupo pela Comissão Nacional. Os grupos da 
UFBA foram bem avaliados, já que todos tiveram seus relatórios aprovados 
 

 Além das ações já referidas, foram desenvolvidos também os procedimentos 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 2006, para material de consumo.  
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Planejamento Acadêmico 
 

Em 2006, deu-se prioridade a ações voltadas para a melhoria do nível de satisfação de toda a 
comunidade envolvida com o processo de matrícula e inscrições em componentes curriculares, com 
a redução do número de vagas não utilizadas e promoção do acesso dos estudantes a um número 
maior de disciplinas de seu interesse. Para isso, foi necessário desenvolver uma série de 
procedimentos, envolvendo colegiados de curso e departamentos, no sentido de otimizar a relação 
entre a oferta e a ocupação das vagas oferecidas. Assim, na execução do planejamento acadêmico, 
buscou-se aperfeiçoar esse processo. Algumas iniciativas: 

• 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. 

• Promoção de três cursos sobre procedimentos acadêmicos (estruturas acadêmicas e 
administrativas, rotinas acadêmicas e sistemas corporativos – SIAC, SIDOC E SIAV) - um 
para servidores, coordenadores de colegiados e chefes de departamentos do campus de 
Salvador, um para técnico-administrativos e docentes dos campi de Vitória da Conquista 
e de  Barreiras e um para servidores e coordenadores de colegiados de pós-graduação do 
campus de Salvador. 

• Cadastramento e atualização, na base de dados do SIAC, das informações pessoais e 
acadêmicas dos alunos de graduação e de pós-graduação stricto-sensu. 

• Consolidação e ampliação da matrícula WEB, que já envolveu, em 2006, 31 cursos de 
graduação e de pós-graduação, totalizando, aproximadamente, 10.000 alunos. Esse 
processo é precedido, em cada semestre, de reuniões da equipe da SUPAC/SGC e do CPD 
com coordenadores e secretários de colegiados e com estudantes. 

• Análise de pedidos para alocação de professores substitutos, baseada na demanda de 
ensino de graduação, considerando aposentadorias, falecimentos, exonerações e 
afastamentos recentes. 

 

Qualificação de Pessoas para a Graduação 

Como já se fez referência no item anterior, o maior investimento da equipe da PROGRAD em 
qualificação de pessoas foi voltado para a preparação dos gestores acadêmicos – docentes e técnico-
administrativos - para a utilização dos novos procedimentos adotados pela UFBA em 2006, como 
matrículas WEB, alocação de vagas, além das orientações para os coordenadores do último grupo de 
cursos que fizeram o ENADE pela primeira vez. 

 
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. 
Este trabalho foi intensificado em 2006, com a preparação dos novos docentes e servidores dos 
quatro campi da recém-criada UFRB e com a instalação dos campi da UFBA em Vitória da Conquista 
e Barreiras. Esta atividade foi desenvolvida em dois módulos - um teórico, com duração de 8 horas, 
e um prático, com duração de 24 horas.  

 
Participaram do trabalho 78 docentes gestores (chefias de departamentos e coordenações de 

colegiados de curso) e de 84 servidores, de departamentos e colegiados do campus de Salvador e a 
quase totalidade dos novos docentes e funcionários dos novos campi da UFBA. 
 

Esta atividade, não realizada em gestões anteriores pela UFBA, vem se desenvolvendo desde 
anos anteriores e, com o seu aperfeiçoamento, tem sido cada vez mais bem avaliada pelos 
participantes. O melhor resultado é a melhoria identificada no funcionamento dos departamentos e 
colegiados de curso. Assim, 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. 
 

Foram também realizados treinamentos sobre os procedimentos de matrícula, nas cidades 
em que estão localizados nos novos campi, da UFRB e de UFBA, com deslocamento de servidores da 
SGC para essas cidades, com a finalidade de construir, com os servidores locais, a autonomia na 
realização de tais procedimentos. 
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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 2006, 
teve continuidade o desenvolvimento de uma nova plataforma - a Internet, com o objetivo de 
proporcionar a docentes e estudantes o acesso às informações acadêmicas de forma remota.  
 

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. 
 

Outra iniciativa importante foi à preparação do Sistema para a implantação da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, realizado durante o ano de 2006 – primeiro semestre com 
tutoria e segundo semestre com acompanhamento e assessoramento. Destacam-se os estudos para a 
separação da base de dados do SIAC – registros acadêmicos dos discentes e registro dos cursos de 
graduação e de pós-graduação. 
 

Em 2006 também foram atualizados e melhorados os cadastros da base de dados do SIAC, 
com informações pessoais e acadêmicas dos alunos de graduação e de pós-graduação stricto-sensu, 
alcançando 99,25% na graduação e, aproximadamente, 50% na pós-graduação. Outras iniciativas: 
uma revisão e retificação das tabelas existentes no SIAC e o desenvolvimento e implantação, com o 
CPD, de novas tabelas, rotinas e relatórios decorrentes de demandas geradas pelos colegiados, 
departamentos, pró-reitorias e câmaras de Graduação, de Extensão e de Pós-Graduação; 
implantação no SIAC das Normas Complementares da Pós-Graduação, a partir da aprovação de 
Instrução Normativa da CEPPG elaborada para este fim. 
 

Foi também desenvolvido, em 2006, um módulo de acesso do Sistema SIDOC, para coleta de 
dados de preparação do “Perfil dos Departamentos”, com vistas à alocação de vagas docentes pelos 
Conselhos Superiores. É importante destacar que a criação do “Sistema do Perfil” é uma demanda 
da UFBA que data de 1993 (ano da primeira alocação de vagas com base no “Perfil do 
Departamento”) e que somente em 2006 se concretizou.  
 

Rotinas e Registros Acadêmicos 

Entre as ações desenvolvidas em 2006 podem ser destacadas: 
 

• Levantamento da situação acadêmica de todos os alunos de pós-graduação stricto-sensu; 
• Melhoria das instalações e das rotinas de atendimento do Serviço de Atendimento ao 

Estudante - SAE, na SGC, com a instalação de separadoras de filas, painel eletrônico, 
além de novos equipamentos de informática e periféricos; 

• Cadastros dos novos cursos de graduação, do campus de Salvador e dos campi de Vitória 
da Conquista e Barreiras, além dos cadastros de seis cursos de graduação que tiveram 
seus currículos reformulados em 2006 e do registro de 16 cursos de pós-graduação 
stricto-sensu e dos novos cursos lato-sensu; 

• Revisão dos cadastros de grades curriculares de cursos de graduação, a partir de 1987, 
corrigindo os totais de integralização de cargas horárias e revisão de pré-requisitos e de 
equivalências; 

• Levantamento documental do cadastro das ementas e início da elaboração de um banco 
de dados dos programas dos componentes curriculares de graduação e de pós-graduação; 

• Levantamento de componentes curriculares ativos, com periodicidade de ofertas. 
 
Todas essas e diversas outras ações, desenvolvidas de modo articulado com os demais 

setores envolvidos, vão, certamente, possibilitar uma maior confiabilidade e uma mais ampla 
utilização dos registros acadêmicos. 

 
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 
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29.360 alunos/dia, em aulas regulares de graduação e de extensão, atendendo também à 
comunidade externa e interna, durante a realização de eventos.  
 

Um destaque da área da graduação, em 2006, foi o Programa de Ações Afirmativas, período 
em que se deu continuidade as ações que começaram a ser implementadas em 2007, na perspectiva 
de consolidação do Programa na UFBA. 
 

Outro destaque em 2006 foi a ampliação de vagas de ingresso na graduação, em cursos 
novos, em cursos já existentes e em cursos temporários, criados para atender a uma demanda de 
formação de professores de redes públicas de ensino, no âmbito da Educação Básica, sendo esta 
uma iniciativa inédita na UFBA.  
 

Em relação ao processo de reformulação dos currículos da graduação, é importante 
considerar que, pelo número de cursos com os novos currículos já aprovados ou já encaminhados 
para análise pela CEG foi o melhor resultado dos últimos anos. Pelo número de cursos com os 
currículos em fase avançada de discussão, espera-se um número bem maior em 2006 e, 
possivelmente, chegar aos 80% dos cursos com os currículos reformulados, adaptados às Diretrizes 
Curriculares. 
 

O trabalho de aperfeiçoamento dos registros acadêmicos, a organização de informações 
acadêmicas, a criação de novas possibilidades de acesso e utilização do banco de dados e a 
matrícula via WEB constituem-se também iniciativas relevantes, que não têm muita visibilidade, 
mas um papel fundamental na organização dos registros acadêmicos e na confiabilidade dos dados 
que servem de suporte ao planejamento e à gestão das atividades acadêmicas. 
 

Os Processos Seletivos foram diversificados e ampliados em 2006. Consolidou-se a 
interiorização do Concurso Vestibular e, com medidas inovadoras, conseguiu-se reverter a tendência 
de redução do número de candidatos. Os procedimentos de avaliação empregados, as análises e 
discussões sobre dados e resultados vêm possibilitando as correções ou os ajustes necessários ao 
alcance de níveis mais avançados de excelência na operacionalização do Vestibular e das seleções 
para acesso aos cursos especiais de formação de professores.  
 

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, 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 às 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 de todos os 
níveis e técnicos. Esses grupos, cadastrados no Diretório Geral de Pesquisa do CNPq, são 
acompanhados pela PRPPG, que os certifica junto àquela agência e monitora seus desempenhos. 
 

Particular destaque merece o fato de que, entre 2004 e 2006, a instituição ampliou de 17 
para 31, o número de cursos de doutorado, período em que também credenciou mais oito cursos de 
mestrado e ampliou nitidamente a oferta de cursos com caráter multidisciplinar 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 situam dentre os melhores do país. 

 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 19 - 

No decorrer do ano de 2006, 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) Sistema de Gerenciamento dos Cursos de Lato Sensu - SisLato (para 
cadastro, análise e acompanhamento dos cursos de especialização e aperfeiçoamento); (ii) Sistema 
de Gerenciamento da Produção Científica e Orientação - SisQ (permite o levantamento da 
produção científica e das atividades de orientação dos docentes), (iv) Sistema Gestor de Bolsa-SGB 
(Programa Demanda Social CAPES), (v) Sistema de Gerenciamento das Bolsas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC (permite a inscrição, submissão de projeto, 
análise por consultores e envio de relatórios). Outros sistemas estão sendo formatados em parceria 
com o CPD, visando o gerenciamento da infra-estrutura laboratorial (SisLab) e de projetos de 
pesquisa (SisProjeto), assim como a adequação de outros, como o PIBIC, para atender as novas 
modalidades de bolsas institucionais (IC Júnior e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Tecnológica - PIBIT). 
 

Ao longo de 2006 o Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI), implantado em 2005 com o 
apoio do CNPq/Fundo Verde e Amarelo, em projeto compartilhado com outras IES da região, 
recebeu várias demandas de registro de marcas e solicitação de patentes. 
 
METAS 
 
 As diretrizes que nortearam as ações da PRPPG em 2006 alinham-se às metas e objetivos 
traçados no Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2004-2008 e incorporam as 
orientações recentes do Sistema Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (SNPPG), 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 ano de 
2006: 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 vez mais 
presente da multidisciplinaridade 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 e de novos programas de pós-graduação; a indução à captação de 
recursos; o estímulo ao empreendedorismo e à inovação seguida da disseminação das atividades de 
registro de propriedade intelectual; a ampliação dos indicadores de produtividade em pesquisa; a 
expansão do PIBIC. 
 
AÇÕES 
 

Durante o ano de 2006, a PRPPG deu continuidade a ações emanadas do Plano de 
Desenvolvimento Institucional visando ao 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: 
 

• atenção às prioridades definidas no Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010, 
considerando em especial 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 e fortalecimento de programas de pós-graduação existentes, tal como 
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 cursos leva a correções 
necessárias de trajetória em tempo oportuno, tanto prevenindo assim a eclosão de 
problemas que poderiam colocar em risco a situação do curso, quanto levando a um 
melhor aproveitamento de seu potencial. A PRPPG continua apoiando a infra-estrutura 
dos programas de PG, adquirindo  microcomputadores e outros materiais de informática, 
com recursos do CT-INFRA (Projeto COMPESQ). Além disso, continuou dando apoio ao 
Núcleo de Home Page do CPD, visando à adequação das respectivas páginas dos 
programas no portal UFBA, segundo as sugestões efetuadas pela CAPES; 
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• 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). 

 
Ampliação do Sistema de Pós-Graduação da UFBA 
 
            O Sistema de Pós-Graduação da UFBA oferece cursos stricto sensu e lato sensu, cobrindo 
todas as áreas do conhecimento e investindo na sua consolidação e ampliação, sobretudo em nível 
de doutorado. 
 
Stricto Sensu 
 
Número de Cursos 
 

Ao final do ano de 2005, a UFBA contava com 73 cursos stricto sensu, sendo 26 de doutorado 
(35,62%), 44 mestrados acadêmicos (60,27%) e 3 mestrados profissionais (4,11%). Em 2006 foram 
aprovados pela CEPPG e pela CAPES 7 cursos novos, sendo 5 doutorados e 2 mestrados acadêmicos. 
Isso perfaz, atualmente, um total de 80 cursos de pós-graduação na UFBA (71 deles com aluno 
matriculado), sendo 31 de doutorado (38,75%), 45 mestrados acadêmicos (56,25%) e 4 mestrados 
profissionais (5,0%). Observa-se, nesse contexto, um incremento maior na criação de cursos de 
doutorado. 
 
Conceituação dos Cursos 
 
 De acordo com a última avaliação trienal da CAPES, realizada em 2003, e com a avaliação 
dos cursos novos, observa-se um predomínio de cursos com conceito 4, ou seja, 43,75%; seguindo-se 
com 30,00% de cursos com conceito 3; 18,75% com conceito 5; 6,25% com conceito 6. Esses dados 
indicam a necessidade de maior empenho junto aos cursos com conceito 3, buscando a elevação de 
seus conceitos. Esses dados estão ilustrados na tabela seguir: 
 

Número de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu oferecidos na UFBA, de acordo com as 
avaliações CAPES 

 
Conceito 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Total 

Mestrado 
3 8 16 21 1 49 

Doutorado 2 7 19 3 - 31 

TOTAL 5 15 35 24 1 80 

% 6,25 18,75 43,75 30,00 1,25 100,00 
Fonte: PRPPG 

 
 Apesar de o maior percentual de cursos estar com conceito 4 (quadro acima), ainda é 
elevado o percentual de cursos com conceito 3, o que exige especial atenção, mesmo considerando 
que este conceito inclui tanto o curso consolidado que decaiu ou que não conseguiu evoluir, quanto 
o curso recém-criado e que apresenta indicadores promissores. Esse quadro aponta para a 
necessidade de maior atenção a tais cursos, buscando o seu fortalecimento, de modo que eles 
possam ultrapassar esse conceito na próxima avaliação trienal. 
 

Programas Multidisciplinares e Interdisciplinares 
 
Vale salientar, também, o aumento do número de programas multidisciplinares e 

interdisciplinares, o que reforça o destaque da instituição no panorama nacional das IES com 
número representativo de programas nessa categoria.  
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Existem, hoje, na UFBA, os seguintes programas aprovados pelo Comitê Multidisciplinar da 

CAPES: 
- Cultura e Sociedade (M/D) 
- Desenvolvimento e Gestão Social (M) 
- Energia e Ambiente (D) 
- Estudos Étnicos e Africanos (M/D) 
- Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (M/D) 
- Ensino, Filosofia e História das Ciências (M/D). 

 
Número de Vagas 
   
 No que se refere ao número de vagas oferecidas pelos cursos stricto sensu, observa-se 
que, em 2005, a UFBA ofereceu 1.100 vagas, sendo 231 para cursos de doutorado e 869 para 
mestrado. Em 2006, foram oferecidas 1.227 vagas, sendo 288 delas para os cursos de doutorado e 
939 para os mestrados. Observa-se, portanto, um expressivo aumento do número de vagas 
oferecidas.  
 
Bolsas 
 

Quanto às bolsas concedidas aos alunos, em 2005, o sistema de pós-graduação da UFBA disponibilizou 
um total de 703 bolsas, sendo 473 de Demanda Social (DS) da CAPES (mestrado e doutorado), 86 do CNPq 
(mestrado e doutorado) e 144 da FAPESB (mestrado e doutorado). 

 
 Em 2006, essa oferta passou para 794 bolsas, sendo 492 de Demanda Social (DS) – CAPES, 126 do 
CNPq e 176 da FAPESB. Analisando-se estes dados constata-se que houve um incremento de 13% do número 
de bolsas disponibilizadas aos programas de pós-graduação. 

 
 

Número de bolsas para alunos de Mestrado e Doutorado, por agência de fomento nos 
anos de 2005 e 2006. Demanda Social (DS) 

Agência/Ano Mestrado Doutorado Total (M+D) 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

CAPES (DS) 323 330 150 162 473 492 

CNPq 55 80 31 46 86 126 
FAPESB 123 140 21 36 144 176 

TOTAL 501 550 202 244 703 794 
Fonte: PRPPG 

 
 
Programa Estudantes de Convênio/Pós-Graduação (PEC-PG) 
 
 O PEC-PG/UFBA, objetivando a ampliação da qualificação de docentes, pesquisadores, 
profissionais e graduados do ensino superior, abrigou, em 2006, 5 bolsistas estrangeiros indicados 
pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia, conforme tabela.  
 

Bolsas vinculadas ao Programa Estudantes de Convênios/Pós-Graduação no ano 
de 2006 por agência de fomento. Doutorado (D), Mestrado (M) 

 
No de Bolsas 

 
País de Origem 

 
Nível 

 
Programa 

Agência de 
Fomento 

01 Guiné Bissau M Direito CNPq 
01 Argentina M Letras e Lingüística CNPq 
01 Cabo Verde M Saúde Coletiva CNPq 
01 Guiné Bissau M Letras e Lingüística CNPq 
01 Chile D Comunicação e Culturas 

Contemporâneas 
CAPES 

Fonte:PRPPG 
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O PEC-PG concede bolsas de mestrado e doutorado em todas as áreas do conhecimento nas 
quais existam programas de pós-graduação que emitam diplomas de validade nacional. É financiado 
pelo governo brasileiro, por intermédio dos ministérios das Relações Exteriores, da Educação e da 
Ciência e Tecnologia. 
 
Lato Sensu 
 
 Durante o ano de 2006, o sistema de pós-graduação lato sensu alcançou as metas 
estabelecidas no ano de 2005, a saber: a ampliação da oferta de cursos, incluindo as novas 
modalidades de ensino à distância, a implantação do sistema informatizado de acompanhamento e 
avaliação dos cursos de pós-graduação lato sensu. 
 
Oferta de Cursos 

 
Em 2006 foram oferecidos 128 cursos de pós-graduação lato sensu,(com aluno matriculado 

56 cursos) o que representa uma ampliação de aproximadamente 11% com relação ao ano de 2005. 
Três destes cursos são oferecidos na modalidade de ensino à distância – EAD. São eles: Curso de 
Especialização à Distância do Ensino de Alemão: Teoria e Prática, Curso de Especialização à 
Distância em Saúde e Segurança no Trabalho e Especialização à Distância em Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.  
 

Em 2006, a UFBA foi credenciada pelo MEC/SESu para oferecimento de tais cursos, em 
observância à Portaria nº 301, de 07/04/1998.  
 
Sistema Gerencial SisLato 

 
O Sistema Gerencial de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (SisLato), em fase de 

implantação na UFBA, norteia a criação, encaminhamento e avaliação de novas propostas (ou de 
novas turmas) de cursos lato sensu, bem como dos relatórios dos cursos já realizados. Ademais, esse 
sistema possibilita mais agilidade e transparência a todas as etapas de tramitação dos processos 
relativos aos cursos lato sensu, permitindo a automatização das interações e intervenções dos 
atores nele envolvidos. 

 
A utilização deste sistema gerencial foi aprovada no segundo semestre pela Câmara de 

Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, estabelecendo que a partir de novembro de 2006 a submissão 
de propostas de cursos dessa natureza, assim como o envio de relatórios ou a solicitação de novas 
turmas dos cursos em andamento seja feita utilizando-se o SisLato. São usuários do SisLato os 
proponentes/coordenadores de cursos, os chefes de Departamentos, Diretores de Unidades, a 
PRPPG, a CEPGPO, a SUPAC e a SGC. 
 
 
PROGRAMAS ESPECIAIS RELACIONADOS À PÓS-GRADUAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DOCENTE 
 

O estímulo à migração e a fixação de novos doutores tem se dado através do Programa de 
Apoio a Projetos Institucionais com Participação de Recém Doutores/PRODOC da CAPES. Em 2006, a 
UFBA abrigou nove recém doutores, nos seguintes programas: Filosofia, História, Letras e 
Lingüística, Música, Química, Comunicação e Cultura Contemporânea, Física, Geologia e 
Mecatrônica. 

 
Considerando a importância desse programa, a PRPPG promoveu um Seminário de Avaliação 

Institucional do PRODOC-CAPES na UFBA, que contou com a participação de representante da 
CAPES, professores orientadores e bolsistas. O Programa foi considerado proveitoso e produtivo por 
todos, tendo sido feita uma recomendação para que a CAPES o mantenha. 
 
 
COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 
Em atendimento à Resolução 04/03 do CONSEPE, a PRPPG, através de sua Coordenação de 

Ensino, coordena a Comissão de Qualificação Docente (CQD). 
 
No ano de 2006, essa comissão desenvolveu suas atividades em consonância com a Resolução 

04/03, analisando e emitindo parecer em 110 pleitos docentes. 
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Número de Processos Analisados pela Comissão de Qualificação Docente 

(CQD) em 2006 
Níveis/Qualificação UFBA País Exterior Total 

Pós-Doutorado - 10 21 31 
Doutorado 36 14 06 56 
Mestrado 06 05 - 11 
Estágios - 01 02 03 
Missões Científicas - - 09 09 

Total 110 
Fonte:PRPPG 

 
 
 
2.3 PESQUISA 
 
 

A pesquisa é definidora de uma Universidade em vários sentidos. Em primeiro lugar, não 
pode haver instituição verdadeiramente universitária onde porventura não haja produção de 
conhecimento. Em segundo lugar, a dimensão da pesquisa no interior de uma Universidade é critério 
para aquilatar sua força e maturidade acadêmica. Nesse sentido, à luz desses dois aspectos, a UFBA 
pode ser situada em uma categoria especial em nosso país, sendo uma autêntica Universidade de 
Pesquisa. 

 
Com efeito, desde sua criação, as atividades de pesquisa têm tido destaque, em especial 

nas áreas de Saúde, Humanidades, Química e Ciências da Terra. Mais especificamente, por exemplo, 
são expressivas as contribuições científicas e tecnológicas em campos temáticos como Doenças 
Tropicais, Epidemiologia, Biodiversidade, Química Ambiental, Petroquímica, Geologia e Geofísica, 
bem como em vários setores das Ciências Sociais Aplicadas. Mais recentemente, os horizontes da 
pesquisa têm sido ampliados, sendo notável, por exemplo, nosso destaque na área de Letras e 
Artes, em muitos casos, em temáticas transdisciplinares, como as questões relativas à memória e 
identidade cultural.  

 
Além da forte tradição de algumas áreas, importa registrar uma dimensão mais ampla e 

comum, por meio da qual se consolidam expedientes característicos de uma instituição 
especialmente voltada para a pesquisa. Isso se mostra tanto nas ações concentradas de nossos 
diversos projetos de infra-estrutura, após o advento dos fundos setoriais, quanto na ampliação e 
aprofundamento de importantes programas institucionais, como o PIBIC.  

 
Fazendo a ligação entre tais empreendimentos e unindo a pesquisa de ponta com os esforços 

formadores da iniciação científica e a formação pós-graduada, podemos hoje registrar (quer como 
sintoma, quer como causa desse fortalecimento coletivo da pesquisa) uma clara e, sobretudo, 
qualitativa consolidação do conjunto dos Grupos de Pesquisa da UFBA no Diretório de Grupos do 
CNPq e a ampliação do número de programas de pós-graduação. Tanto as atividades dos grupos se 
expandem, mostrando maior capacidade de captação de recursos financeiros e de formação de 
recursos humanos, quanto a nossa comunidade universitária, a pouco e pouco, vai se ajustando às 
novas sistemáticas de registro da pesquisa, formação de pesquisadores e de integração entre eles. 
Por outro lado, associados à expansão da pesquisa, figuram, essencialmente, a expansão e o 
fortalecimento do ensino de pós-graduação. Pesquisa e ensino de pós-graduação se entremesclam 
da forma mais natural e se mostram bastante fortalecidos em nossa Universidade. 

 
Vale registrar que, em relação ao Estado da Bahia, a UFBA conserva posição de destaque, 

sobretudo se associarmos à quantidade de Grupos de Pesquisa o número efetivo de pesquisadores 
com Bolsa de Produtividade. Tais bolsas de produtividade (sobretudo as do CNPq, mas certamente 
também as da FAPESB), sinalizam um reconhecimento nacional e uma competência acadêmica 
capaz de traduzir-se mais facilmente em projetos e em redes de cooperação. Os índices da UFBA, 
nesse conjunto, são comparativamente bastante favoráveis. 

 
A pesquisa na UFBA desenvolve-se essencialmente ligada a grupos de pesquisa e programas 

de pós-graduação. Os indicadores listados a seguir indicam não somente uma expansão nas 
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atividades de pesquisa, mas igualmente a implementação de indicadores capazes de quantificar 
este processo. 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

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 
2006), 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 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 2004 e 2006, o Estado da Bahia viu crescer o número de novos grupos de pesquisa, 

com um incremento acima de 30% a cada ano. Esses dados constam de recente pesquisa do Reitor 
Naomar de Almeida Filho, que destaca a contribuição da UFBA para os atuais avanços de Ciência e 
Tecnologia no âmbito baiano. 
 
Principais Indicadores da Pesquisa 
 
Bolsistas de Produtividade 
 
 Em 2005, a UFBA contava com um total de 143 bolsistas junto ao CNPq e à FAPESB. Com os 
resultados divulgados pelo CNPq e pela FAPESB ao longo de 2006 houve um aumento de 15,5% de 
pesquisadores da UFBA com bolsa de produtividade em pesquisa, chegando a marcas anteriormente 
nunca alcançadas. Hoje, são 165 os bolsistas de produtividade da UFBA, se somarmos, às 154 bolsas 
do CNPq, as 11 bolsas da FAPESB.  
 

Distribuição dos bolsistas de Produtividade em Pesquisa (PQ) na UFBA, segundo 
 as categorias do CNPq (1A, 1B, 1C, 1D, 2) para os anos de 2005 e 2006,  

e da FAPESB (1, 2, 3) para o ano de 2006 
CNPq       
Categoria 1A 1B 1C 1D 2 Total 
2005 17 13 15 17 81 143 
2006 19 16 17 23 79 154 

FAPESB       
Categoria 1 2 3    
2006 7 3 1   11 

Fonte:PRPPG 
 
 

Importa registrar que, em relação ao CNPq, o ano de 2006 apresenta evolução bastante 
favorável, com elevação da classificação dos bolsistas por categoria, com a progressão de 13 
bolsistas) e também aumento geral do número de bolsistas, com o acréscimo de 11 bolsas.  Por sua 
feita, a distribuição do número e a hierarquia dos bolsistas entre as áreas do conhecimento não 
deixam de refletir, com certa margem de imprecisão, a desigual consolidação das atividades de 
pesquisa na UFBA, tendo em conta a diversa inserção dos pesquisadores na comunidade científica 
nacional. 
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Distribuição dos bolsistas de Produtividade em Pesquisa na 
UFBA do CNPq em 2006, por grande área de conhecimento 

 
Área de Conhecimento 

 
1ª 

 
1B 

 
1C 

 
1D 

 
2 

 
Total 

Ciências Agrárias     3 3 
Ciências Biológicas    2 3 5 
Ciências da Saúde 5 2 4 5 16 32 

Ciências Exatas e da Terra 3 6 5  18 32 
Ciências Humanas 4 2 1 7 15 29 

Ciências Sociais Aplicadas 4 4 4 4 15 31 
Engenharias     3 3 

Lingüística, Letras e Artes 3 2 3 5 6 19 
TOTAL 19 16 17 23 79 154 

 Fonte: PRPPG 
 
 

A recente divulgação de resultados do CNPq, em dezembro de 2006, referente a bolsas 
renovadas ou concedidas para o período de março de 2007 a fevereiro de 2010, indica ampliação do 
número total de bolsistas da UFBA.  
 
 
Grupos de Pesquisa 
 

No Censo de 2002, a UFBA apresentou um conjunto de 225 Grupos. Em 2004, foram 348. O 
número atual de 463 (dos quais estão certificados 402,) já indicaria por si uma progressão bastante 
convincente. Entretanto, o crescimento é tanto mais significativo se analisado em mais detalhe. 
Fica claro, então, o adensamento dos grupos. Hoje, é proporcionalmente maior o número de 
pesquisadores, estudantes e doutores em sua composição, bem como o detalhamento significativo 
de suas linhas de pesquisa. Assim, tendo em conta a expansão de todos os parâmetros considerados 
podemos identificar a adoção de procedimentos de sedimentação e fortalecimento de grupos já 
existentes e uma maior capacidade de interação no interior da rede, o que, com efeito, é bem mais 
importante que a simples criação de novos grupos. 

 

Evolução do número de grupos de pesquisa da UFBA nos Censos realizados pelo CNPq 

 
Censo 

 
Grupos 

 
Pesquisadores  

 
Doutores 

 
Estudantes 

 
Técnicos 

Linhas de 
pesquisa 

2002  225  1.060 638 1.114 264 764 
2004  348  1.715  1.081  2.279  453   961 
2006 402 2.086 1.302 2.954 495 1.496 
Fonte:PRPPG 

 
 
 Um dado significativo desse adensamento está no número de doutores que hoje participam 
dos grupos.  Tendo em conta que a UFBA tem cerca de 900 doutores e que vários deles não fazem 
parte de nenhum grupo de pesquisa, o número de 1.302 doutores indica o forte intercâmbio de 
nossa instituição, com clara capacidade de atração de nossos Grupos, sendo então significativo o 
número de doutores de outras instituições que participam de Grupos liderados por docentes da 
UFBA. 
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Distribuição dos status dos grupos de pesquisa da UFBA em dezembro de 2006 no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq 

  
Grupos 

 
Pesquisadores 

 
Doutores 

 
Estudantes 

 
Técnicos 

Linhas 
de 

pesquisa 
Certificado 402  2.086  1.302  2.954  495 1.496  
Não-atualizado 24  93  56  78  53 56  
Aguardando 
certificação 

9  34  24  25  12 30  

Em preenchimento 27  103  69  95  4 46  
Certificação 
negada 

1 1 1 0 0 1 

TOTAL 463 2.317 1.452 3.152 564 1.629 
Fonte:PRPPG 
 
 

A estratificação dos Grupos de Pesquisa quanto ao grau de consolidação por área obtida no 
censo de 2004 pode ser comparada à desigual distribuição dos números de bolsistas de 
Produtividade em Pesquisa. Como elas em parte se recobrem, fornecem índices para um diagnóstico 
das principais linhas de força da pesquisa na UFBA. Esse diagnóstico, tendo em conta uma melhor 
identificação de nossa competência instalada e também de nossas possíveis interfaces na pesquisa, 
será reforçado futuramente por uma identificação das principais temáticas que concentram recursos 
e financiamentos na UFBA, inclusive tendo em conta possíveis arranjos transversais. 
 

Distribuição dos Grupos de Pesquisa da UFBA, por área de conhecimento após o Censo/2004, 
segundo o grau de consolidação: consolidados (co); em consolidação (eC); em formação (eF); 

grupos ainda não estratificados (NE) 
Área de Conhecimento Total Co eC  eF  NE  

Ciências Agrárias 17  0  4  9  4  
Ciências Biológicas 39  4  12  12  11  
Ciências da Saúde 93  17  32  19  25  
Ciências Exatas e da Terra 54  8  23  11  12  
Ciências Humanas 58  12  24  5  17  
Ciências Sociais Aplicadas 70  29  22  5  14  
Engenharias 29  1  12  12  4  
Lingüística, Letras e Artes  42  16  6  3  17  
Fonte:PRPPG 

 
 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO ÀS AGÊNCIAS DE FOMENTO 
 
 Em 2006, a captação foi bastante ativa, sendo digno de nota um acréscimo na capacidade 
geral de captação dos nossos Grupos e Pesquisadores. Como uma novidade positiva, podemos 
destacar um maior aporte de recursos por parte da FAPESB. Além da FAPESB, que traz alguma 
novidade ao quadro geral do sistema por uma diversificação de seus programas e por um maior 
aporte geral de recursos, a captação se deu sobretudo junto, à CAPES, ao CNPq e à FINEP.  
 
Projetos junto à CAPES 
 
 A CAPES é o principal sustentáculo dos Programas de Pós-Graduação, mas houve, 
adicionalmente, captação específica de recursos para a realização de eventos, além de dois 
importantes programas, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e o PRODOC. 
 

No âmbito do PROCAD, foram aprovados, em outubro de 2005, projetos de cooperação cujos 
efeitos se fizeram sentir em 2006. Quanto ao PRODOC, teve-se durante o ano de 2006 a vigência de 
experiências, claramente bem sucedidas junto ao programas de pós-graduação que hospedam estes 
jovens doutores. 
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Relação dos projetos PROCAD indicando a instituição líder e as associadas 
 
IES Líder 

 
Área 

 
Nome do Projeto 

 
IES Associadas 

 
FIOCRUZ 
 

Ciências 
Biológicas III 

Quimioterapia 
Antiparasitária Marcos 

 
UFRJ/UFBA/UFRRJ 

 
IMPA-OS 
 

Matemática/ 
Probabilida-

de e 
Estatística 

Fortalecimento da 
Matemática no Eixo Bahia-
Alagoas 

 
UFAL/UFBA 

 

 
UFBA 

 
Geociências 

Aplicações da Geoquímica 
Isotópica e Geocronologia a 
Estudos em Petrologia e das 
Mudanças Climáticas Globais 

 
UFPA/UFBA 

 

 
UFBA 
 

 
 

Química 

Estudos Fotoquímicos e 
Fotofísicos no Estado 
Estacionário e Resolvidos no 
Tempo de Substâncias 
Orgânicas 

 
UFRRJ 

 

 
UFC 

Saúde 
Coletiva 

Expansão e Fortalecimento 
dos Programas de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva 

UFRJ/UFBA 
 

 
UFBA 

 
Engenharias 

Cooperação Acadêmica em 
Automação e Sistemas de 
Tempo Real - AST 

 
UFSC 

 
 
UFMG 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

Comunicação, Democracia e 
Deliberação 

 
UFBA 

 
UFRJ 

 
 

Engenharias 

Experimentação e Modelagem 
Numérica de Materiais e 
Estruturas de Baixo Impacto 
Ambiental 

 
UEFS/UFBA/UENF 

 

 
UFSCar 

 
Engenharias 

Desenvolvimento de 
Processos Biotecnológicos 

 
UFBA 

 
UNICAMP 

 
 

Engenharias 

Formação de Rede de 
Cooperação de Pesquisa para 
o Estudo da 'Eliminação de 
Poluentes Químicos em 
Sistemas Aquosos  

 
UFBA 

 

Fonte:PRPPG 
 

Por sinal, em uma iniciativa pioneira, a UFBA promoveu um balanço desse programa, tendo 
realizado no âmbito do VII SEMPOG reunião com bolsistas, coordenadores do programa e 
representante da CAPES. 
 
Projetos Institucionais junto à FINEP 
 

Em 2006, a PRPPG gerenciou efetivamente 5 projetos institucionais de infra-estrutura 
apoiados pela FINEP: CT-Infra 01/01 (COMPESQ), CT-Infra 03/01 (INMOTEC); CT-ENERG 03/01 
iniciado em 2003; CT-Infra 01/03 (INFRA-UFBA),  CT-INFRA 01/04 e CT-INFRA 01/05 (ASTEC). Todos 
os Projetos, à exceção do CT-ENERG, são coordenados e acompanhados por Comitês Gestores, dos 
quais fazem parte pesquisadores envolvidos com subprojetos e titulares das pró-reitorias de 
Pesquisa e Pós-graduação e de Planejamento e Administração. 
 

• O CT-Infra 01-01 (COMPESQ – Informação e Comunicação para Pesquisa), iniciado 
em 2002, teve sua execução concluída em 2006, com execução de obras da ordem 
de aproximadamente R$610.000,00, envolvendo os subprojetos Informação e 
Comunicação para a Pesquisa, Laboratório Documentos e Redpect, Rede Ótica 
Oliveira dos Campinhos, Memorial de Medicina, Gestão Social, Acervo Artes Cênicas, 
Núcleo de Microfilmagem.  



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 28 - 

 
Em 2006, foram também executados os seguintes itens. Em relação ao INMOTEC (Informação 

e Modernização Tecnológica), iniciado em 2003 e com término previsto para 29/05/2007, foram 
gastos aproximadamente R$ 496.000,00, referentes aos subprojetos da Biblioteca Setorial de Saúde 
e do Labimagem (Dança /Comunicação /Educação /Letras). 
 

 
• CT-Infra 03-03 (Infra-Estrutura de Pesquisa para Centros Interdisciplinares da 

UFBA), cujo término está previsto para 17/08/2007, foram executados gastos da 
ordem de R$272.000,00, referentes à construção do CIEDS (Centro Interdisciplinar 
de Estudos do Desenvolvimento Social) e do CICTI (Centro em Ciências da Tecnologia 
da Informação). 

• O CT-Infra 01-04 (Segurança, Integração e Recuperação da Infra-Estrutura para a 
Pesquisa na UFBA), tem término previsto para 30/08/2007. Deste projeto foram 
executados recursos da ordem de R$ 1.040.000,00, na construção de prédios e 
recuperação de laboratórios e a aquisição de equipamentos. Foram investidos 
recursos no Teatro Martim Gonçalves, no Laboratório de Dança e na Escola de 
Música. 

• O CT-Infra 01-05 (Excelência em Artes, Saúde e Tecnologia) no valor de R$ 
3.364.830,00, teve sua primeira parcela liberada em dezembro de 2006, tendo 
duração prevista de dois anos. No inicio de 2007, após a constituição do Comitê 
Gestor do projeto, será iniciada a utilização dos recursos, conforme as metas 
previstas no projeto. 

 
Projetos Aprovados junto ao CNPq e à FAPESB 
 

Em 2006, o CNPq lançou editais, contemplando diversas áreas do conhecimento. Foi 
certamente o maior aporte para financiamento de pesquisas específicas. Por outro lado, a FAPESB 
diversificou as modalidades de apoio, tendo contemplado 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, IC Júnior, Mestrado, Doutorado, Desenvolvimento Científico 
Regional, Apoio Técnico). Editais voltados para a Infra-Estrutura, Temáticos e PRONEX foram 
igualmente lançados no ano de 2006, sendo significativa à participação de pesquisadores da UFBA 
entre os contemplados. 

 
 

EXPANSÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 Em 2006, graças aos bons resultados obtidos nos programas institucionais de bolsas de 
Iniciação Científica desenvolvido no ano anterior, houve um incremento nas cotas destinadas à UFBA 
por parte das Instituições financiadoras. A cota de bolsas concedida pelo CNPq sofreu um pequeno 
aumento, passando de 350 para 370, e a cota da FAPESB foi ampliada de 150 para 200 bolsas – o que 
equivale a um aumento significativo em relação ao ano anterior. A UFBA continuou a subsidiar 10 
bolsas, de modo que são 580 as bolsas com período de vigência iniciado a partir de agosto do 
corrente ano, ou seja, 70 a mais do que as vigentes no período 2005-2006. Este número é ainda 
inferior à demanda, mas temos conseguido ampliá-lo clara e gradativamente. 
 
Distribuição das quotas institucionais de bolsas de iniciação científica por agência de fomento 

no período 2002-2007 

CNPq UFBA 
FAPESB TOTAL 

PERÍODO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2002/2003 280 71,8 10 2,6 100 25,6 390 100,0 
2003/2004 310 73,8 10 2,4 100 23,8 420 100,0 
2004/2005 325 77,4 10 2,4 85 20,2 420 100,0 
2005/2006 350 68,6 10 1,9 150 29,5 510 100,0 
2006/2007 370 63,8 10 1,7 200 34,5 580 100,0 

Fonte:PRPPG 
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Através da página do PIBIC, são ainda administradas 37 bolsas de balcão do CNPq, e o 

número de voluntários registrados incorporados aos projetos de pesquisa aprovados atualmente é de 
72, de modo que a Coordenação do Programa faz hoje o acompanhamento de 689 alunos com planos 
de trabalho distintos. 
 

A metodologia de inscrição, avaliação de projetos/relatórios e emissão de pareceres é feita 
totalmente on line, contando para o seu sucesso com a participação dos pareceristas ad hoc (além 
dos membros dos subcomitês). Isso tem facilitado em muito o funcionamento do programa, sendo 
esse um importante diferencial de nosso PIBIC. O atual sistema, aliás, está sendo remodelado, 
devendo seu funcionamento ser ainda melhor no próximo ano.  
 

O PIBIC-UFBA é avaliado por pesquisadores do CNPq, os quais acompanham a seleção de 
projetos, a avaliação de relatórios finais e de painéis, assim como as apresentações orais, por 
ocasião do Seminário Estudantil de Pesquisa (SEMEP). Este seminário, já em sua vigésima quinta 
edição, há sete anos é realizado conjuntamente com o Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 
(SEMPPG) da UFBA. O XXV SEMEP e o VII SEMPPG ocorreram em novembro de 2006, contando com 
967 trabalhos apresentados sob a forma de painéis (798 de IC, 27 de IC Jr., 113 de alunos de cursos 
de Pós-Graduação, 8 de Programas de Pós-Graduação e 21 de Grupos de Pesquisa), em 41 sessões 
orais mistas (trabalhos de IC, IC Jr., de PG e palestras proferidas por professores convidados) ou no 
Salão Gaivota (exposição de trabalhos de alunos da Escola de Belas Artes). Houve um Simpósio com 
os doutores com bolsas PRODOC, premiação dos melhores trabalhos de Iniciação Científica e 
homenagem a pesquisadores veteranos da UFBA. A novidade do ano foi o funcionamento, durante o 
evento, da Rádio Web – fruto também de uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Educação, que 
cobriu o Seminário, transmitindo entrevistas e informações em tempo real através da Internet. 
 
Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior 
 

Em seu segundo ano de funcionamento (2006-2007), o Programa de Iniciação Científica 
Júnior (IC Jr.) da UFBA recebeu da FAPESB uma cota institucional de bolsas equivalente ao dobro da 
concedida no ano anterior. Pela primeira vez, os bolsistas, alunos do ensino médio, participaram de 
alguns seminários internos nas unidades onde desenvolveram suas pesquisas, além de participar do 
XXV SEMEP. A participação deu-se sob a forma de apresentações orais ou de painéis. Os resumos de 
suas pesquisas foram publicados nos anais do evento e divulgados nos CDs. No SEMEP, houve 
também uma reunião com todos os bolsistas de IC Jr., em uma sessão única, na qual foi possível 
constatar a importância deste tipo de bolsa para a inserção dos estudantes na pesquisa. 
 
ATIVIDADES 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, após a implantação foi instalado em abril de 2005, o Conselho Consultivo do 

Projeto, composto pelos Pró-reitores das quatro instituições e representantes da SECTI/FAPESB e 
FIEB/IEL, sendo presidido pelo pró-reitor da UFBA; o Conselho Científico e Tecnológico 
(CCT/UFBA/CEFET) e o Comitê Executivo (CExe). Durante o ano de 2006, realizaram-se várias 
reuniões, nas quais pesquisadores foram estimulados a iniciar o processo de propriedade intelectual. 
Foram depositados pedidos de registro de marcas e de patentes, cujos processos estão em 
andamento. 
 
 
MECANISMOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PESQUISA E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 Dando prosseguimento às ações iniciadas no ano de 2004, visando ampliar a 
institucionalização da pesquisa na UFBA, a PRPPG continuou difundindo regularmente as 
informações sobre editais, eventos e reuniões científicas. Também procurou incentivar a 
comunidade à prática de atualização de registro de dados (grupos de pesquisa, pesquisadores, 
bolsistas, projetos, etc.). Essa ação foi intensificada em função do censo do CNPq, tendo sido 
bastante bem sucedida, sobretudo por combater, durante a ampliação do sistema, a proliferação de 
situações atípicas na conformação dos Grupos de Pesquisa. 
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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 
apoiados pela PRPPG, sempre que possível. 
 

Uma ação importante, que deve aprofundar-se em 2007, consistiu em reunir os atuais 
bolsistas de produtividade da UFBA. O pretexto inicial foi à recepção dos novos bolsistas, mas o 
objetivo de mais largo alcance é o de constituir um fórum permanente de debates, com 
participação destacada dos pesquisadores da UFBA. 
 

Os indicadores da pesquisa e do ensino de pós-graduação nos são bastante favoráveis. Isso, 
entretanto, lança novos desafios ao processo de institucionalização da pesquisa e solicita novos 
mecanismos de informação. Frente a este panorama promissor na UFBA, foi necessário tornar visível 
a capacidade instalada para a pesquisa, aperfeiçoar as informações, resgatar a memória e obter 
indicadores eficientes do desempenho da atividade de pesquisa. Estas têm sido ações continuadas 
da PRPPG, cujos primeiros resultados são visíveis para a comunidade através do SisQ, que permite 
visualizar a produção científica de nossos pesquisadores, o SisPibic, que gerencia a quota de bolsas 
de Iniciação Científica, e o SisLato, que gerencia os cursos de Lato Sensu. 
 

Os Sistemas Informatizados de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA (e.PPG), apresentados à 
comunidade universitária em julho, foram idealizados para permitir acesso aos dados e indicadores 
associados às atividades de pesquisa e ensino pós-graduado da instituição, oferecendo um 
diagnóstico das capacidades instaladas e da produtividade de seus docentes e alunos, bem como da 
sua infra-estrutura de pesquisa e de seus projetos financiados.  
 

Ao lado de sistemas que integram bases de dados, estão disponíveis sistemas informatizados 
de gestão, que atendem ao Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e à gestão e ao 
acompanhamento dos cursos de Pós-Graduação em Lato Sensu. Com tais ferramentas, gestores 
podem dispor de dados institucionais amplos e permanentemente atualizados, para o planejamento 
estratégico e para a avaliação institucional. Enfim, a sociedade e a comunidade científica podem 
encontrar em tais sistemas um poderoso instrumento de acesso à informação sobre a pesquisa 
produzida na UFBA. 
 

Em nosso horizonte, está o adensamento das atividades acadêmico-científicas da UFBA, uma 
maior interação entre os Grupos já existentes, inclusive identificando temáticas transversais que 
favoreçam a constituição de redes internas e externas à UFBA. Além disso, procuramos também 
favorecer as atividades de pesquisa tornando ainda mais visíveis os recursos disponíveis nas diversas 
agências de fomento, mas também dialogando com novos parceiros, a exemplo do projeto, ora 
desenvolvido em parceria com a Fundação Gregório de Mattos, de uma Enciclopédia Cultural de 
Salvador, uma espécie de Soteropédia, em direção à qual seriam canalizados os resultados de 
pesquisas já desenvolvidas por nossa comunidade científica, mas que também lançaria desafios de 
pesquisa e mesmo apontaria lacunas em nossa produção acadêmica.  
  
 Várias ações foram efetuadas no sentido de apoiar a implantação de programas de pós-
graduação, dentre elas destaca-se a vinda de consultores indicados pela CAPES para subsidiar a 
elaboração do Plano Estratégico para as Engenharias, em janeiro de 2006. Destas reuniões 
participaram além dos consultores externos, Vahan Agopyan (USP), Waldemar Rocha Jr.(UFPE), 
Álvaro Prata (UFSC), Michel Fossy (UFCG), vários docentes da Escola Politécnica. 
 
 Atenção especial foi dada este ano aos programas de pós-graduação, já que em 2006 finda 
um triênio, quando a CAPES avalia os desempenhos e emite conceito. Neste sentido, a PRPPG 
organizou reunião com o objetivo de informar quais foram às mudanças implementadas pela CAPES 
no programa Coleta 2007. Foram explicitadas as modificações no Coleta, fornecidas informações de 
como lançar os dados necessários e os alertas dos problemas usuais, sugerida sistemática de 
verificação, assim como o cronograma para o envio a CAPES. 
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2.4 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

 
As informações que se seguem apresentam um mapeamento sucinto das atividades 

desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) no ano de 2006, com uma descrição das ações 
realizadas consoante as metas estabelecidas para a extensão no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFBA. Inclui uma apreciação sumária do modo como essas ações 
transcorreram. As metas em questão foram alcançadas, na sua maioria, mas algumas ações foram 
redimensionadas em função de mudanças de gestão. De janeiro a julho de 2006 a PROEXT teve 
como gestor o Pró-Reitor (pro tempore) Prof. Álamo Pimentel; a partir de agosto deste ano, passou 
a ser gerida pelo atual Pró-Reitor, Prof. Dr. Ordep José Trindade Serra. No segundo semestre de 
2006, um novo Plano de Extensão (para o período de 2006 a 2010) foi elaborado, no contexto de 
discussões e análises relacionadas, também, com a produção de um novo Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Universidade Federal da Bahia. 

No segundo semestre de 2006, Seminários Temáticos de Extensão tiveram lugar em 
diferentes unidades da UFBA, propiciando um novo diagnóstico da extensão no horizonte desta 
universidade, o que levou à proposta de novas estratégias e a uma reconsideração das metas 
previamente estabelecidas. A continuidade administrativa não foi prejudicada, mas ocorreu uma 
reorientação, um novo direcionamento dos trabalhos. Assim, por exemplo, o diagnóstico realizado 
através dos referidos Seminários levou a retomar em novas bases o cadastro das atividades 
culturais, tendo em vista a formalização do SIEXCULTURA (processo em andamento); na mesma 
altura, decidiu-se também constituir um Banco de Dados de Extensão que seja efetivamente capaz 
de atender a todas as exigências de registro e fazer a articulação com o SIEX nacional.  

Entre as dificuldades enfrentadas pela PROEXT, as que não puderam ainda ser superadas  
concernem, basicamente, à escassez de equipamentos necessários ao trabalho da equipe e à 
precariedade das informações sobre dotações orçamentárias e fluxos financeiros; quanto à acusada 
recorrência de falta de quorum para as reuniões da Câmara de Extensão, houve considerável 
progresso; mas o novo Regimento da Extensão, de decisiva importância para otimizar os 
desempenhos da PROEXT, ainda está a ser discutido na referida Câmara.  

O novo Plano de Extensão, já aprovado pela Administração Central desta universidade, vem 
atender a adoção de um projeto de mais longo prazo para a Extensão na UFBA. Melhorou também a 
articulação interna no âmbito da PROEXT, com a sistematização de reuniões periódicas da equipe 
dirigente com todo o corpo técnico-administrativo e com a mobilização deste para a elaboração do 
novo PDI. No que toca a um outro problema apontado, foi posto um grande empenho na mudança da 
sede da PROEXT para um novo espaço físico, com a realização de obras de reforma na edificação 
escolhida; a mudança está programada para meados de janeiro de 2007.  

A Reforma Administrativa da Reitoria, em discussão, encerra a proposta de criação de uma 
nova Pró-Reitoria: a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas, a qual deverá 
absorver a atual Superintendência Estudantil; mesmo antes de implementar-se, esta reforma (que 
atende a propostas do novo programa de gestão da UFBA), tem implicado uma nova divisão de 
trabalho na Reitoria, divisão esta que afeta a PROEXT: os trabalhos de ação afirmativa passam a ser 
incumbência da equipe (ora atuante na Superintendência Estudantil) que constituirá a nova Pró-
Reitoria; mas isso se faz em constante diálogo com a Extensão. 

Em fevereiro de 2006 a PROEXT, na pessoa de seu titular, participou ativamente de encontro 
no Ministério da Educação e Cultura em que se discutiu a expansão e consolidação dos programas 
PAIS e Escola que Protege, com resultados muito positivos para o desenvolvimento dos mesmos. Em 
abril deste mesmo ano, o Pró-Reitor participou do Fórum Regional de Extensão, realizado em 
Fortaleza, Ceará, onde se discutiram estratégias para o avanço e o aperfeiçoamento das políticas 
extensionistas no Nordeste; em maio, participou do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras, realizado em Porto Seguro, Bahia, em cuja preparação e 
organização também se empenhou, como membro ativo do FORPROEX. Em outubro deste ano de 
2006, a PROEXT participou do III Congresso Nacional de Extensão Universitária, em que também 
teve participação, além do seu titular, a Coordenação do Projeto MUDA, com apresentação de 
trabalhos pertinentes a seu tema. Em novembro de 2006, o Pró-Reitor de Extensão da UFBA 
participou do Encontro de Mestres da Cultura Popular promovido pela Fundação Gregório de Matos 
da Prefeitura Municipal do Salvador. Neste mês ainda, participou do Seminário Universidade Nova  
organizado pelo Ministério da Educa ção, em Salvador, Bahia, congregando dirigentes e técnicos do 
Ministério da Educação e autoridades universitárias de todo o país para a discussão de projeto de 
reforma da arquitetura acadêmica das universidades brasileiras (projeto originado na UFBA). Em 
dezembro de 2006, em Brasília, Distrito Federal, a PROEXT participou do Seminário Diferentes 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 32 - 

Diferenças: Caminhos de uma Educação de Qualidade para Todos, organizado pelo Ministério da 
Educação (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), a que compareceram o 
Pró-Reitor e auxiliares. Por fim, em dezembro de 2006 a PROEXT apoiou a realização do VII Mercado 
Cultural, ligado ao Fórum Cultural Mundial, em Salvador, que teve a participação de seu titular e 
da Coordenação de Arte e Cultura. Esses encontros, seminários, fóruns etc. propiciaram articulações 
importantes para a ampliação do leque de possibilidades da política extensionista da UFBA. 

 
METAS DEFINIDAS PARA 2006 

 Consultando o PDI 2004/2008, verifica-se que foram estabelecidas para a PROEXT algumas 
metas a serem perseguidas no transcurso do ano de 2006, embora para nenhuma delas houvesse 
indicação de que deveria chegar a termo neste ano. Ressalte-se ainda que o diagnóstico preliminar 
que embasou a elaboração do Plano de Extensão para o período de 2006 a 2010 indicou a 
necessidade de redimensionar tais metas. Aprovou-se a manutenção de algumas das anteriormente 
apresentadas no referido PDI e foram incluídas outras, novas, conforme se descreve abaixo. A 
alteração tem como justificativa, pois, a adequação ao desenho do novo Plano, aprovado em 
novembro de 2006. A seguir, apresentamos as metas atualizadas: 
 

• Implementar, nos termos da proposta de reforma administrativa da reitoria da UFBA, 
nova estrutura organizacional e administrativa da PROEXT; 

• Manter permanente articulação com o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas 
Brasileiras, até 2010; 

• Ampliar em 40%, anualmente, as ações de extensão financiadas por órgão 
governamentais, fundações e segmentos organizados da sociedade civil, a partir de 
2006; 

• Ampliar o registro de atividades de extensão da UFBA, visando oficializar todas as 
atividades de extensão realizadas na Universidade, até 2010; 

• Recuperar e manter todos os equipamentos, projetos e produtos culturais da UFBA, 
necessários ao desenvolvimento de programa e projetos artístico-culturais, até 2010; 

• Revitalizar e consolidar grupos artísticos ou núcleos de criação, bem como festivais e 
amostras de arte já existentes, com o apoio para o surgimento de novas proposições 
nesse sentido, a partir de 2006; 

• Elaborar um inventário geral e histórico de toda a produção artística e cultural da UFBA, 
com a atualização anual (a partir de 2006); 

• Promover, anualmente, cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos para atuação em eventos e projetos culturais, a partir de 2006; 

• Organizar um banco de dados de demandas dirigidas à Universidade e de ofertas de 
ações de extensão (até 2010); 

• Concluir a reorganização do Núcleo de Arquivo da PROEXT, até 2007; 
• Reestruturar os Núcleos de Extensão da UFBA, por unidade de ensino, até 2007; 
• Estabelecer parcerias para realização de programas institucionais estratégicos (até 

2010), tais como: 
a) Atividade Curricular em Comunidade – ACC (SESU MEC e FAPESB/GOV-BA); 
b) UFBA em Campo: Brasil Alfabetizado (SESU MEC); 
c) PRODESCAM: Programa de estruturação institucional e capacitação municipal para o 

desenvolvimento sustentável (MEC, Governo do Estado da Bahia); 
d) Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal (Fundação Ford e 

Fundação Clemente Mariani); 
e) Programa: Sociedade civil e políticas públicas (Prefeituras do Estado da Bahia); 
f) Trabalho social em comunidade nos centros urbanos de Salvador (SETRAS); 
g) Programa de Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) - (MCT/FINEP/CNPq/FAPESB 

GOV-BA/SECOMP GOV-BA) 
 

AÇÕES IMPLEMENTADAS E AVALIAÇÃO DAS NÃO IMPLEMENTADAS 

Ao longo do ano de 2006, manteve-se plena articulação com o FORPROEX, com expressiva 
participação dos representantes da PROEXT em atividades deste Fórum; foram realizadas diversas 
gestões junto a órgãos governamentais, fundações e segmentos diversos da sociedade civil em busca 
de ampliar o financiamento das ações extensionistas da UFBA; concebeu-se uma campanha (iniciada 
com Seminários em diferentes unidades) para ampliar significativamente o registro das atividades 
de extensão na UFBA; consultas e estudos foram realizados com vistas a um fomento das atividades 
artísticas na UFBA; reorganizou-se o núcleo de arquivo da PROEXT; iniciou-se um processo de 
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revitalização de núcleos de extensão; foram estabelecidas e consolidadas parcerias para a 
consolidação de programas institucionais. 

Entre as ações implementadas, cabe destacar, inicialmente, medidas que se voltaram para o 
ordenamento interno da PROEXT, visando à melhoria de seu funcionamento. Estas medidas 
compreenderam a definição de normas para concessão de apoio da Pró-Reitoria a iniciativas 
extensionistas, em termos de financiamento e divulgação de projetos; a criação e regulamentação 
de comissões de avaliação dos projetos institucionais e a definição de critérios para seleção de 
bolsistas de extensão. Ainda visando à adequada regulamentação e o incremento da eficácia do 
trabalho da PROEXT e da política de extensão da UFBA, foram realizados seminários temáticos de 
Extensão como recurso para viabilizar um diagnóstico mais preciso do campo considerado, com base 
no diálogo com os extensionistas das diversas unidades. Os resultados desta iniciativa, divididos por 
área temática, serão consolidados no Fórum de Extensão atrelado ao Congresso Universitário (que 
deverá ter lugar em março de 2007) e ao planejamento estratégico da nova gestão 2006/2010 da 
PROEXT. 

No mesmo espírito, procedeu-se também à implantação do Sistema BDEX – Banco de Dados 
da Extensão. O Sistema BDEX é um aplicativo web criado especialmente para o registro das ações 
extensionistas, permitindo a impressão de relatórios das atividades cadastradas. Depois de 
registradas, estas ficarão disponibilizadas no site da PROEXT, possibilitando uma consulta pública na 
base de dados, aberta a todos da comunidade. Através do Sistema será possível localizar (por meio 
de busca simples, palavras chaves ou busca avançada) maiores informações a respeito da(s) 
atividade(s) procurada (s). Esse banco de dados dará suporte à página da Proext, trabalhando 
integralmente com o site, promovendo a sua atualização contínua e tornando aberta a consulta das 
atividades de extensão desenvolvidas pela universidade, além de migrar todos os dados cadastrados 
para os Sistemas SiDoc (Sistema da UFBA) e SIEX (Sistema Nacional). O Programa já foi concluído e 
está em fase de testes. Estará em pleno funcionamento a partir de janeiro próximo. Para chegar ao 
modelo escolhido, foram feitos muitos estudos e consultas, além de coleta de apreciações e 
informações nos Seminários Temáticos de Extensão. 

Procurou-se também, neste ano, dar curso na UFBA ao Mapeamento dos Recursos Culturais 
das Universidades Públicas Brasileiras, projeto que é fruto de parceria entre o Ministério da Cultura 
e o FORPROEX e tem por objetivo criar um banco de dados capaz de tornar-se um marco referencial 
para futuras ações e políticas públicas a serem implementadas para o fomento da produção cultural 
gerada no âmbito das universidades. O Siexcultura é um sistema que será utilizado para realizar o 
pretendido mapeamento. É uma derivação do siexbrasil, aplicativo web que foi criado 
especialmente para mapear e registrar as atividades de extensão das universidades públicas 
brasileiras. O Siexcultura possui uma ferramenta de consulta que permitirá a toda a comunidade 
(sem necessidade de cadastro prévio, código ou senha) ter acesso aos resultados das pesquisas 
pertinentes aos recursos em questão a partir do banco de dados assim formado. Em parceria com a 
Universidade de Minas Gerais, a UFBA desenvolveu o sistema informatizado Siexcultutra e está 
sendo pioneira na aplicação do seu plano piloto. Nos meses de novembro e dezembro, três 
estagiários iniciaram os contatos com as unidades de ensino da área de artes para o início do 
levantamento das informações relativas a espaços culturais, atividades culturais, corpos estáveis, 
núcleos de criação, produção e difusão. No início de 2007 esse levantamento se estenderá a todas 
as Unidades de Ensino e Órgãos Suplementares. 

Com o propósito de consolidar e ordenar, conferindo-lhe maior alcance, a política 
extensionista nesta Universidade, elaborou-se o Plano de Extensão UFBA 2006-2010, que foi 
aprovado pela Administração Central. Outras ações implementadas que correspondem ao mesmo 
escopo foram: 

• A realização de sessões de consultas e estudos, envolvendo, além da Coordenadoria de Arte 
e Cultura e da Assessoria da PROEXT, dirigentes das escolas de arte da UFBA, com vistas a 
constituir um Conselho de Artes da UFBA. Sessões semanais realizadas de setembro a 
dezembro de 2006 resultaram no desenho de projetos extensionistas para área. 

• A realização de um ciclo de encontros e consultas com vistas à criação do Conselho de 
Museus e Memória da UFBA - CONMUS, envolvendo representantes de todos os Museus e 
Núcleos de Memória desta Universidade, dirigentes da Galeria Cañizares e do Departamento 
de Museologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - FFCH/ UFBA. Sessões 
realizadas em novembro e dezembro de 2006 resultaram no desenho da estrutura do 
Conselho e no início dos estudos para o Plano de Gestão de Museus e Memoriais da UFBA, 
com a mobilização de uma equipe para o diagnóstico da situação atual dos equipamentos e 
das unidades museológicas desta universidade.  Entendimentos frutíferos foram mantidos 
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com o Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN em busca de apoio para a nova política de museus e memória da 
Universidade Federal da Bahia, política que passou a ser desenvolvida na PROEXT. 

Cabe também assinalar novas iniciativas como: a adesão da Universidade Federal da Bahia, 
através da PROEXT, ao COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, consagrada em encontro desta Pró-
Reitoria com os parceiros do Compromisso, e o acolhimento na PROEXT / UFBA do FÓRUM 
COMUNITÁRIO DE COMBATE À VIOLÊNCIA, resultando em diversas atividades que envolvem no meio 
universitário jovens da periferia urbana de Salvador, ONG’s e lideranças comunitárias. 

Entre as previstas no PDI e no relatório de 2005 da PROEXT, foram poucas as ações não 
implementadas: 

• A meta de instauração de nova estrutura organizacional e administrativa da PROEXT teve de 
ser postergada, pois a reforma administrativa da Reitoria não foi concluída no presente ano; 
a proposta da PROEXT, todavia, já foi aprovada pela Administração Central da UFBA. 

• A elaboração do inventário artístico teve novo encaminhamento, através dos trabalhos, 
ainda em curso, do SIEX Cultura. 

• A criação do Fórum permanente de extensão foi postergada, visto como se deseja inaugurá-
la a partir do Seminário de Extensão que deve ter lugar no contexto do Congresso Interno da 
UFBA, a realizar-se em março do próximo ano. Os Seminários Temáticos de Extensão 
constituíram um estágio preparatório.  

• O Projeto Experimental “Quadro Negro”, iniciado em 2004, nasceu de convênio firmado pela 
PROEXT com as escolas públicas, com vistas a uma campanha pela implementação de 
políticas afirmativas (a criação de cotas para estudantes oriundos de escolas públicas, em 
especial os afros - descendentes); recebeu também o nome de “HIP-HOP pelas cotas” e foi 
concluído em 2005, tendo alcançado seu objetivo. Não teve continuidade em 2006 porque as 
escolas públicas não renovaram o convênio. 

• Faltaram meios, neste ano, para a promoção de cursos de aperfeiçoamento, formação, 
capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação em eventos e projetos 
culturais. Pretende-se retomar esta meta em 2007, em articulação com a PRODEP.  

• Cidades Invisíveis – Potlacht.  O desenvolvimento deste Projeto depende de acordos com o 
grupo europeu POTLACHT, que, neste ano de 2006, apenas pôde realizar uma rápida visita à 
UFBA. Os entendimentos mantidos permitem esperar que o projeto venha a ser realizado 
futuramente. 

• A cogitada implantação de um Programa de Produção e Gestão de Saberes em Extensão em 
articulação com a Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Nazaré e Fundação 
de Apoio a Pesquisa e Extensão da Bahia não chegou a dar-se porque os entendimentos para 
a articulação das parcerias pretendidas não progrediram. 

• A proposta contida no Relatório 2005 de realização de um grande e global Seminário de 
Extensão da UFBA, aí previsto para o segundo semestre deste ano, foi reconsiderada: optou-
se, pela realização de Seminários Temáticos de Extensão em diferentes unidades da UFBA, 
postergando-se o Seminário Geral para o próximo ano, possivelmente no contexto do 
Congresso Universitário da UFBA. Decidiu-se também mudar a proposta em um ponto 
importante: pretende-se agora realizar no próximo ano um Seminário de Pesquisa e 
Extensão. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Contabilidade, Administração e Patrimônio 
 

O setor tem a finalidade de controlar administrativamente bens e imóveis, responsabilidade 
com pessoal, serviço de limpeza, almoxarifado, pagamentos internos e externos de prestadores de 
serviços e fornecedores, controle e tombamento de material permanente, responsabilidade de 
compra de material de consumo e permanente, serviço de limpeza e vigilância, contatos com as 
Fundações credenciadas para os pagamentos, além das verbas encaminhadas pela PROPLAD (UFBA), 
para pagamentos de prestação de serviços, bolsas, pessoa jurídica e assessoria ao Pró-Reitor e 
Coordenadores. O Setor teve desempenho normal em 2006.  
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A PROEXT mantém uma política de apoio a atividades extensionistas, viabilizando o custeio 
de pequenas despesas com a elaboração de materiais de divulgação, estrutura para eventos e bolsas 
de curta duração para ações que demandam a participação de estudantes. A partir do segundo 
semestre de 2006, visando otimizar essa política, a PROEXT definiu critérios e normas mais 
detalhadas para a concessão de recursos ou apoios logísticos. A definição desses critérios e normas 
tem como princípio norteador o fortalecimento e a qualificação de atividades registradas na 
PROEXT. Em 2006, a PROEXT apoiou a realização de seminários, programas, projetos e outras 
iniciativas de estudantes e professores da UFBA. Beneficiaram-se de tais apoios, concedidos através 
do Fundo de Extensão as seguintes Unidades: Escola de Belas Artes, Escola de Enfermagem, Escola 
de Administração, Faculdade de Medicina, Escola de Dança, Escola de Teatro, Escola Politécnica, 
Escola de Medicina Veterinária, Faculdade de Educação, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Faculdade de Comunicação, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Ciências Econômicas, Instituto de 
Biologia, Instituto de Geociências, Instituto de Ciências da Saúde, Museu de Arqueologia e Etnologia 
(Órgão Suplementar). 

Trabalhos Realizados no Setor de Produção Gráfica da PROEXT 2006 

Tipo Quantidade 

Banner 07 

Cartaz 08 

Convite 03 

Faixa 07 

Folder 03 

Folheto 04 

Diagramação 07 

Digitilização 30 

Layout 05 

Mosquitinho 02 

Outdoor 05 

Fonte:PROEXT 

 Além dos trabalhos relacionados no quadro acima foram desenvolvidas produções do setor 
de informática e imprensa, destacando: 
 

• Organização da Página na Web e elaboração do Informativo da Pró-Reitoria de Extensão; 

• Produção do Site “UFBA 60 anos”; 

• Desenvolvimento de material gráfico (estudo e criação de logomarcas, layout, vetorização) 
e Projeto de Identidade Visual para o material de apoio à Extensão; 

• Criação do clipping eletrônico para divulgação dos projetos em andamento (as ações que 
estão sendo implementadas nas comunidades); 

• Divulgação e alimentação de informações relativas a eventos realizados na página eletrônica 
da Pró-Reitoria de Extensão e em outros meios de comunicação; elaboração e envio de 
release para o “UFBA em pauta”. 

 
Memória da Pró-Reitoria de Extensão 
 
 O setor de Memória da Pró-Reitoria de Extensão, criado em 2003, arquiva documentos que 
dizem respeito a ações relevantes para a promoção da democracia e da cidadania nas áreas 
cultural, educacional e social. Seu objetivo precípuo é reunir, catalogar e preservar todo o material 
pertinente a projetos de extensão: relatórios, boletins, livros, folhetos, teses, periódicos, 
fotografias, CDs, DVDs, vídeos etc, tornando este acervo disponível para pesquisas e trabalhos 
acadêmicos. O núcleo de documentação está diretamente interligado ao Setor de Registro e à 
Secretaria. 
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No início de 2006, foi realizada uma seleção do material bibliográfico excedente aí 

encontrável, encaminhado posteriormente à Biblioteca Central, ficando apenas o material 
produzido pela UFBA e outras IES. Em agosto deste ano procedeu-se a um trabalho de reorganização 
deste setor, pois se pretende que este não corresponda apenas aos requerimentos funcionais de 
guarda de documentos pertinentes ao desempenho burocrático do órgão, mas se habilite, de fato, a 
preservar a memória dos projetos e programas que marcam a história desta Pró-Reitoria. A pronta 
intervenção revelou-se necessária, pois se verificou ameaça à memória da extensão na UFBA em 
face da conservação precária e assistemática de registros. Começou-se por um esforço de 
recuperação e ordenamento, classificação e indexação dos diversos documentos encontrados. 
Tratou-se também de estabelecer regras claras para o acesso de pesquisadores (mediante termo de 
compromisso) ao acervo documental da PROEXT, de modo a garantir-lhe não só a preservação como 
o crescimento contínuo através da agregação dos estudos feitos com uso do mesmo. 

 
Quanto aos programas e projetos, além de uma ordenação do material correspondente 

segundo parâmetros hábeis de referenciamento, procedeu-se à elaboração de um programa 
informatizado voltado para a sistematização dos dados e a indexação dos documentos. 

 
Pretende-se agora modernizar e incrementar a segurança dos registros através da 

digitalização do material e do seu armazenamento em CD, sempre que possível. Um cuidado 
especial será dispensado à interface entre o Arquivo e o setor de Registro, de modo a satisfazer uma 
grande demanda de informações. O BDEX contemplará esta necessidade. 
 
Registro e Certificação 
 
 Empreendeu-se neste setor, com a preparação do BDEX, um novo arranjo, mais propício ao 
reconhecimento das atividades e projetos de extensão por área temática, identificando os que são 
vinculados a grupos de pesquisa, de modo a facultar também uma avaliação das ações 
extensionistas considerando: a) número de programas / projetos existentes (registrados e não 
registrados); b) unidades, cursos e atores sociais envolvidos; c) formas de financiamento; d) 
temporalidade (permanente ou eventual); e) resultados alcançados. 
 

Atividades de Extensão Registradas em 2006 

 
Atividade 

 
ÁREA I 

 
ÁREA II 

 
ÁREA III 

 
ÁREA IV 

 
ÁREA V 

Órgãos 
Suplementar 

Curso 20 78 47 29 29 22 
Evento 12 30 62 05 26 28 
Programa - 01 01 - - 01 
Projeto 03 15 05 01 02 04 
Serviço 10 28 14 02 01 03 
Subtotal 45 152 129 37 58 58 
Total de Atividades 479 
Certificados Emitidos 20.561 
Equipe de Trabalho 4.433 
Participantes 16.128 

Fonte:PROEXT 

Programas e Projetos por Área Temática - 2006 

 
Áreas Temáticas 

 
Programas 

 
Projetos 

Educação 02 08 
Saúde 01 15 
Tecnologia - 03 
Cultura - 02 
Trabalho - 02 

TOTAL 03 30 
Fonte:PROEXT 
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O programa Atividade Curricular em Comunidade / UFBA em Campo (ACC) é desenvolvido 
por professores e estudantes da UFBA, em parceria com grupos comunitários e instituições. Tem 
caráter permanente e de efetiva integração entre ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um 
programa já experimentado e institucionalmente consolidado na UFBA, como componente curricular 
optativo dos cursos de graduação. Objetiva fomentar diálogos com a sociedade, produzir e 
reelaborar conhecimento de forma compartilhada, descobrir e experimentar alternativas de 
equacionamento e solução de problemas colocados pela dinâmica da nossa sociedade. Desenvolve-
se nas seguintes áreas de concentração: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho. No presente ano, realizou-se um esforço no sentido de 
consolidar e remodelar a ACC. Este esforço teve início no segundo semestre, quando da elaboração 
e encaminhamento a FAPESB de um projeto para financiamento da ACC 22006.2, viabilizando a 
continuidade do programa, e com as negociações com as Prefeituras  Municipais de Nazaré, que 
garantiu, após a apresentação de relatório de atividades e prestação de contas, a prorrogação de 
convênio com essa administração municipal; assim puderam continuar atuantes no município de 
Nazaré as equipes de ACC, que a partir de então passaram a funcionar de forma coordenada, com 
um acompanhamento sistemático. Na mesma altura deu-se a reativação do Núcleo Gestor de ACC e 
a retomada de reuniões periódicas dos grupos de ACC. Em novembro último teve lugar a oficina 
“Repensar a ACC”, que envolveu cerca de noventa e quatro participantes, entre professores, 
estudantes, técnicos e representantes das comunidades envolvidas nos projetos. Disso resultou a 
definição de novas diretrizes e o planejamento da NOVA ACC. Esta reestruturação se impôs, entre 
outras coisas, porquanto, apesar de ser um programa já experimentado e institucionalmente 
consolidado na UFBA, como um componente curricular optativo dos cursos de graduação, a ACC 
ainda não foi incorporada como tal pelos diversos cursos da UFBA. 

 
A constatação de alguns problemas levou a atual gestão da Pró-Reitoria de Extensão a propor 

a oficina de trabalho – “Repensar a ACC”, para ampliar a discussão sobre a ACC, com o propósito de 
identificar meios de fortalecer esta iniciativa, no sentido de torná-la mais efetiva, tanto no que se 
refere à intervenção sobre os problemas sociais como na formação de profissionais competentes e 
com compromisso social. De acordo com as propostas resultantes das discussões, a ACC deve se 
constituir num componente curricular nuclear para a formação de profissionais com competência 
formal e política; deve proporcionar uma formação contextualizada, isto é, uma formação a partir 
do envolvimento dos estudantes com as questões e com os problemas da realidade social. Para 
tanto, precisa desenvolver metodologias ativas de ensino-aprendizagem e ferramentas pedagógicas 
que visem o aprofundamento da relação com a sociedade, através de parcerias com comunidades, 
na tentativa de construir um trabalho acadêmico em que o conhecimento intercambiado, 
ressignificado e posto a serviço das necessidades da população possa adquirir um sentido social.  
Para tanto, foi recomendado que: 

 
• Os projetos de ACC devem ter como eixo os problemas e questões sociais relevantes, tais 

como: desenvolvimento social; violência; saúde; meio ambiente; arte e cultura e educação. 
• Impõe-se a elaboração de regras para seleção das propostas de ACC e todos os projetos 

devem ser submetidos a uma comissão de seleção constituída pelas Pró-Reitorias de 
Extensão e de Ensino de Graduação.  

• Todas as propostas de ACC devem explicitar os resultados esperados, tanto no que se refere 
ao desenvolvimento de competências dos estudantes como em relação às contribuições para 
as áreas e comunidades trabalhadas, tornando evidente o compromisso da UFBA, como 
universidade pública, com a sociedade na qual está inserida. 

• Há que instituir processos de monitoramento e avaliação sistemáticos das atividades para 
assegurar o desenvolvimento das competências gerais dos estudantes e o alcance dos 
objetivos das atividades. 

• Impõe-se implementar um programa de Educação Permanente voltado para a qualifica ção 
dos docentes no que se refere à adoção de metodologias ativas no processo ensino-
aprendizagem, bem como no manejo de conteúdos transversais exigidos numa articulação 
universidade e comunidade, tais como: comunicação social; educação popular; mobilização 
social; aspectos culturais e antropológicos dos grupos sociais, dentre outros. 

• A ACC deve ter o mesmo tratamento formal de todos os componentes curriculares dos 
diversos cursos da UFBA. 

 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal – PRADEM 
 

Constitui este programa um espaço privilegiado de formação e de experiência para 
estagiários (alunos de cursos de Graduação) e bolsistas (alunos de cursos de Pós-Graduação) de 
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diferentes áreas e tem como objetivo desenvolver projetos voltados para a melhoria da educação 
municipal, considerando diversos aspectos desta problemática. Com apoio da Fundação Clemente 
Mariani, o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP, órgão suplementar da 
UFBA, através das equipes técnicas do PROGED (Programa de Formação de Gestores de Educação 
Básica) e do PRADEM (Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Municipal), vem 
sistematizando uma tecnologia voltada para a organização das secretarias municipais de educação, 
a que disponibiliza o Sistema Integrado de Administração Escolar e oferece capacitação de 
profissionais que atuam na área de educação. No primeiro semestre de 2006 foram oferecidos dois 
destes cursos. Em março, realizou-se, em Salvador, Seminário dirigido a representantes de 
universidades situadas no semi-árido brasileiro (UEPB, UFCG, UFPE, UPE, UFAL, UNEB, UFBA), 
secretarias municipais da região etc., com recorte para profissionais vinculados a núcleos de 
extensão universitária.  Os partici pantes esboçaram plano de trabalho dos quatro núcleos de 
extensão criados na região do semi-árido. 
 
Projeto Conexões de Saberes 
 

O Programa Conexões de Saberes - UFBA /MEC-SECAD tem como objetivo estabelecer 
articulações amplas entre a universidade e a sociedade, realizando atividades de pesquisa, ensino e 
extensão que contribuam para a democratização do ensino superior e, principalmente, para a 
permanência qualificada dos alunos afros-descendentes e indígenas, oriundos das escolas públicas, 
nos cursos de graduação da UFBA. Seu público alvo se compõe de estudantes cotistas de diferentes 
cursos da UFBA, jovens das comunidades soteropolitanas de São Caetano, Engenho Velho da 
Federação e Engenho Velho de Brotas, alunos das Escolas Municipais e Estaduais de Salvador e Lauro 
de Freitas. Mobilizou, além de 30 bolsistas de Conexões de Saberes, 47 bolsistas do Programa Escola 
Aberta e 10 voluntários, estudantes da UFBA. 
 

Ações Desenvolvidas 
 

• Caracterização do perfil dos estudantes universitários ingressos no ano de 2006.1 (2006); 
• Caracterização do perfil socioeconômico e cultural dos bolsistas da UFBA (2006); 
• Realização de oficinas para formação dos estudantes com as temáticas: Produção de Texto e 

Leitura; Metodologia da pesquisa e produção de texto; Metodologia do trabalho em 
Comunidade; Identidade, racismo e ações afirmativas; Produção Cultural; Raça e Gênero e 
Cultura: conceitos e perspectiva. 

• Constituição e ativação (entre Junho de 2005 a dezembro de 2006) de Grupos Temáticos de 
Pesquisa para a abordagem dos temas: Desigualdade e Diferença, Juventude e Políticas 
Públicas, Práticas Pedagógicas e Lógica Meritocrática, Representações da Universidade nos 
Espaços Populares e Representações dos Espaços Populares na Universidade. 

• Realização, na UFBA, de quatro Seminários dos Grupos Temáticos. 
• Realização do I Encontro Local de Conexões de Saberes  (FACED-UFBA, maio de 2006) e do 

Encontro Programa de Ações Afirmativas (Reitoria da UFBA, nov. de 2006). 
• Realização, pelos bolsistas, de oficinas sobre “LeiturAção” e “Direitos Humanos e 

Cidadania” em 40 escolas da rede pública estadual e municipal de Salvador e Lauro de 
Freitas. 

• Realização de dois ciclos de oficinas, protagonizadas pelos bolsistas, sobre ações afirmativas 
em seis comunidades soteropolitanas: Calabar, Ferreira Santos, Gantois (primeiro ciclo), 
Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas e São Caetano (segundo ciclo). 

 
Programa de Alfabetização Solidária 2006 
 

É um programa que, ao longo de seus sete anos de parceria, desenvolve ações de combate 
ao analfabetismo nos municípios baianos. Atualmente, a UFBA participa do Conselho Nacional de 
Consultores da ALFASOL e desenvolveu, em parceira com esta ONG e com a Secretaria de Educação 
e Cultura de Maragogipe, o módulo XX, que funcionou com 13 (treze) turmas de (25) vinte e cinco 
alunos cada, tendo suas atividades finalizadas em 30 de outubro de 2006, com o encaminhamento 
de (280) duzentos e oitenta alfabetizandos à rede regular de ensino. 

 
Movimento Universitário de Alfabetização – MUDA 

 
Programa de Extensão Universitária que tem como diretrizes fundamentais: atendimento a 

demandas sociais de alfabetização de jovens e adultos no município de Salvador, a iniciação à 
formação de alfabetizadores entre as demandas discentes da universidade e a criação de formas de 
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cooperação político-pedagógica, no campo da Alfabetização de Jovens e Adultos. Trata-se de um 
programa que articula suas ações em três dimensões: formação de grupos de alfabetização, 
cooperação interinstitucional com instituições governamentais e não-governamentais no campo da 
Alfabetização de Jovens e Adultos e a construção de estratégias de formação de educadores para 
qualificação dos estudantes acadêmicos, que protagonizam atuações como alfabetizadores. Os 
agentes qualificados deste processo são, pois, estudantes da UFBA, de diferentes cursos da 
graduação, como Pedagogia, Letras, Sociologia, História, Farmácia, Geografia, Teatro, Artes 
Plásticas, Biblioteconomia e Ciências Naturais. O público alvo das ações de alfabetização foram 
jovens e adultos não-escolarizados (de 15 a 90 anos de idades) das comunidades da cidade de 
Salvador: São João do Cabrito, Valéria, Tancredo neves, Narandiba, Pituaçú, Liberdade, Engenho 
Velho da federação, Chame-Chame, Sussuarana Velha, Pelourinho e Cosme de Farias. 
 

Ações Desenvolvidas 
 
• Inclusão de 395 pessoas não-alfabetizadas em processos de alfabetização adequados ao 

perfil de cada comunidade local. 
• Constituição de situações de protagonismo político pedagógico na formação de discentes da 

UFBA, a partir de um universo de 65 inscritos no programa, dos quais 30 foram capacitados 
e 15 selecionados para atuar como monitores do programa. 

• Construção de ações de cooperação interinstitucional entre a Universidade e organizações 
governamentais (Secretarias Municipais de Educação de Salvador e Alagoinhas), além de 5 
Centros Sociais Urbanos de  Salvador, estruturados e controlados pela Secretaria do 
Trabalho e Bem Estar Social do Governo do Estado da Bahia e 4 ONG’S. 

• Realização do III Encontro Cultural do MUDA, no Centro Social Urbano de Narandiba, com a 
participação de 500 pessoas (turmas do programa e membros da comunidade local). O 
encontro envolveu também a Equipe do Projeto Sorridente. Realização do 3º Encontro 
Cultural - Participação de mais de 600 pessoas entre alunos e comunidades, no bairro 
periférico de Narandiba, em Salvador – Ba. O evento contou com o apoio da SETRAS – 
Secretaria de Trabalho e Ação Social, que forneceu o almoço e lanche para os alunos do 
programa. Nesses encontros além da comunidade local estarem presentes, houve o 
intercâmbio entre todas as turmas do programa de diversos bairros periféricos de Salvador-
Ba. Almoço e lanches foram oferecidos aos participantes – cerca de 600 pessoas. 

• Reconhecimento do programa MUDA, pelos meios de comunicação, estudantes da UFBA e de 
outras instituições, comunidade em geral – como um programa que desenvolve suas ações de 
alfabetizações na perspectiva da intervenção sócio-educacional com apoio dos estudantes, 
professores e servidores da UFBA.  

• Participação da equipe do programa MUDA, como organizadores / colaboradores do V Fórum 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos realizado na Universidade do Estado da Bahia – 
UNEB. 

• Realização de Oficina, sobre o tema: “Possibilidades de Extensão no Universo de EJA: um 
panorama do programa MUDA”. Realizado pela coordenação pedagógica do programa, no V 
Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos da Bahia. 

• Participação de 03 (três) monitores, como expositores da proposta de Alfabetização do 
programa MUDA, convidados pela UFPE no VIII ENEJA - Encontro Nacional de Educação de 
Jovens e Adultos. 

• Lançamento da edição nº 2 e 3 do jornal do programa MUDA: ALTERALFABETIZAÇÕES – 
informativo sistematizador das ações e reações dos monitores e dos alfabetizandos do 
programa; 

• Apresentação do trabalho intitulado A TROCA DE SABERES NO UNIVERSO DE EJA: um 
panorama extensionista do programa MUDA na perspectiva da intervenção sócio-
educacional, no 3° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária em outubro de 2006, na 
UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina. 

• Realização do I Encontro de Educação de Jovens e Adultos da UFBA, promovido pelo 
Programa MUDA, com a participação de mais de 500 pessoas, sendo 403 inscritos e 
certificados pela PROEXT (estudantes de diferentes IES baianas) e Professores 
Coordenadores de Secretarias Municipais de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, 
Simões Filho, Alagoinhas, São Francisco do Conde, Itabuna, Camaçari, Catu e Salvador. 

 
Projeto Sorridente 
 

Idealizado para ser aplicado em escolas públicas do ensino fundamental, com emprego de 
instrumento pedagógico motivador criado a partir de um texto infantil. O projeto tem como tema 
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saúde bucal e prevenção às cáries; este material didático aborda, também, alguns conteúdos do 
ensino fundamental, como noções de matemática e língua portuguesa, e visa oferecer aos 
professores suporte para trabalho em sala de aula, de forma interdisciplinar. O Projeto funda-se em 
parceria entre a Faculdade de Educação, a Escola de Teatro, a Faculdade de Odontologia da UFBA, 
a Associação Brasileira de Odontologia e a Empresa João Américo Sonorização. Tem como agentes 
(protagonistas do trabalho educativo e preventivo) estudantes da UFBA de diferentes cursos da 
graduação. Constituíram o público alvo dos trabalhos desenvolvidos neste projeto professores e 
alunos (5.600) do Ensino Fundamental das seguintes Escolas: Escolas Parque São Cristóvão e João 
Fernandes da Cunha, Escola Baronesa de Sauípe, Escola Comunitária Amai Pró, Escola Vila Vicentina, 
Escola Santo André, Escola Carlo Novarese, Escola São Gonçalo, Escola Brás do Amaral, Escola Abrigo 
Filhos do Povo e a Organização de Auxílio Fraterno. 

 
Ações Desenvolvidas 
 
• Sensibilização e preparação de professores para a utilização contínua do material didático 

oferecido pelo projeto em aulas complementares, com vistas a enfatizar a importância da 
higiene bucal; 

• Realização de Semanas de Saúde Bucal em todas as Escolas, em dois turnos, com 
envolvimento dos professores, do alunado e dos pais nas atividades (palestras e 
representação de peça de teatro sobre o tema); 

• Prolongamento do ensino-apredizagem para além dos limites da sala de aula através da 
conscientização do público infantil com relação à necessidade da escovação diária dos 
dentes após as refeições e antes de dormir; 

• Ensino da forma correta de escovação às crianças; 
• Produção de painéis ilustrativos pelas crianças, mostrando o que aprenderam sobre higiene 

e saúde bucal; exposição dos painéis com feed-back didático. Envolvimento das 
comunidades do entorno das escolas no processo educativo. 

 
Projeto Crescer Com Saúde 
 

As atividades de promoção e prevenção à saúde requerem estratégias de aprendizagem 
específicas para cada grupo populacional, cujos resultados só poderão ser avaliados a médio e longo 
prazo. Uma das estratégias utilizadas com crianças e adolescentes é o brinquedo terapêutico, 
devendo ser usado sempre que tiverem dificuldades em compreender ou lidar com experiências 
adversas. A população alvo deste projeto tem necessidades básicas bastante afetadas pelas suas 
condições sócio-econômicas que dificultam o acesso à informação e às práticas saudáveis. Vale 
salientar o preparo técnico de pessoas para que possam melhor cuidar das crianças no atendimento 
às suas necessidades. Tratou-se, nesta etapa, dar continuidade às práticas educativas com ajuda da 
terapia lúdica, preparar tecnicamente cuidadores no atendimento às crianças da creche. 
Participação de 05 (cinco) Professores / Técnicos da IES e 10 (dez) estudantes de várias Unidades da 
UFBA (Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Psicologia). Público alvo: crianças e adolescentes do 
bairro de Canabrava, Salvador. Foram atendidas cinqüenta e oito crianças e adolescentes, na faixa 
etária de 3 a 14 anos de idade. 

 
Ações Desenvolvidas 
 
• Avaliação de 58 crianças e adolescentes quanto ao estado nutricional, saúde bucal, 

acuidade visual e estado vacinal; 
• Trabalho interdisciplinar com estudantes de graduação das unidades envolvidas: 

treinamento visando seu desempenho no projeto e orientação direta em campo; 
• Práticas de educação em saúde com adolescentes focalizando saúde alimentar e hábitos 

saudáveis na comunidade alvo; 
• Aplicações de flúor em menores de 5 anos na comunidade alvo;  
• Monitoramento do crescimento de crianças e adolescentes na comunidade alvo; 
• Desenvolvimento de dinâmicas sobre situações de risco na adolescência, visando sua 

prevenção na comunidade alvo; 
• Sessões de orientação à comunidade sobre saúde bucal e nutricional e controle de agravos 

como diabetes e hipertensão; 
• Realização de Feira de Saúde no Bairro de Canabrava. 
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Escola Que Protege 
 

Objetiva capacitar professores das redes públicas de ensino Estadual e Municipal, 
oferecendo formação aos profissionais da educação para identificação de evidências de situações de 
violência e enfrentamento no âmbito educacional, em uma perspectiva preventiva à violência 
contra a criança e o adolescente. 
 

Ações Desenvolvidas 
 
• Oficinas de corpo/dança, desenvolvidas por artistas-educadores com a Temática "Múltiplos 

Corpos na Escola"; 
• Realização de mesas-redondas, seminários, debates e dinâmicas de grupo com especialistas 

das áreas de Humanas (UNEB), Jurídica (Juspopuli), de Defesa da Criança e do Adolescente, 
FCCV - Fórum de Combate a Violência, sobre os seguintes temas: Direitos Humanos: 
Crianças e adolescentes como sujeitos de direitos; adesão a uma prática de Direitos 
humanos; uma comunhão de princípios e condutas nas relações escolares. 

       - Público Atendido: Crianças e adolescentes . 
 
TV UFBA 
 

No ano de 2006, a TV UFBA produziu 1020 minutos de programação em 17 programas de uma 
hora de duração; 64 matérias das quais 19 especiais; 11 matérias relacionadas aos 60 anos de UFBA; 
produziu 473 depoimentos de pesquisadores, artistas, intelectuais, profissionais liberais, políticos e 
integrantes da comunidade acadêmica; realizou, em parceria com o Centro de Processamento de 
Dados da UFBA, a transmissão ao vivo de 06 eventos produzidos ou apoiados pela Universidade; 
produziu 34 chamadas de 15 e 30 segundos como apoio para divulgação de eventos, seminários, 
projetos culturais e científicos, além de realizar a gravação integral de 06 espetáculos de dança e 
teatro de alunos, professores e/ou artistas da Universidade ou apoiados por ela. 

 
Eventos 
 

• Cortejo 2 de Julho – realizado como parte das comemorações dos 60 anos da UFBA 
integrando alunos, professores e funcionários com a participação das Escolas de Arte: Belas 
Artes, Dança, Música e Teatro; 

• III UNIFEST – Festival Universitário de Música da Bahia - organizado pela UFBA e patrocinado 
pela Petrobrás, conta, nesta edição de 2006, com 215 músicas inscritas e com parceria da 
UCSAL, UNEB, UEFS, UESC, UESB, UNIFACS, FTC, Escola Baiana de Medicina, Faculdades 
Jorge Amado, UNIVERSO-Salvador, Faculdade Ruy Barbosa e a Faculdade da Cidade do 
Salvador com apoio da FAPEX, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Teatro Castro 
Alves, IRDEB, Rede Bahia de Televisão e EBEC, Projeto “Natal sem Fome”. Os ingressos 
foram trocados por 01 kg de alimento, com arrecadação total de 06 toneladas e meia de 
alimentos que foram doados ao Projeto “Natal sem Fome”. 
 Os candidatos vencedores do Festival Universitário de Música da Bahia receberam 
premiações entre R$ 5.000,00 e R$ 1.000,00. 

• SEMCINE – II Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual 2006 - A VPC Cinemavídeo 
Produções Artísticas Ltda., em parceria com a UFBA e a Fundação Escola de Administração, 
com o objetivo de criar um espaço de articulação entre teóricos e realizadores de diversos 
países, profissionais do audiovisual, "Neo-realismo e Cinema Brasileiro", "Cinema e 
Multiculturalismo", "Cinema Político" e "Cinema Ibero-americano", Mostra de filmes e 
exposição de pinturas do artista plástico e cineasta alemão, Jürgen Böttcher Strawalde. 

• RECEPÇÃO CALOUROSA 2006 – Realizada com um público estimado de 6.000 pessoas, a 
Calourosa Recepção teve como objetivo fornecer aos novos alunos informações sobre a 
universidade, suas unidades de ensino, atividades de extensão e o seu potencial produtivo 
nas áreas artística e cultural.  

• 5 Concertos Populares da Orquestra Sinfônica da UFBA. 
• Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.  
• I Encontro de Educação Transdisciplinar. 
• IV Festival de Percussão da Escola de Música da UFBA. 
• Espetáculo ILNX do Grupo de Dança Contemporânea da UFBA. 
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UFBA 60 anos: celebração dos 60 anos da UFBA 
 

O Programa abrangente, com um amplo leque de iniciativas, mobilizou intensamente a 
extensão e ampliou seu alcance.  O público alvo incluiu a comunidade acadêmica), mas não se 
restringiu a ela, abrangendo também a população soteropolitana e do interior do estado, 
interessada em conhecer a história da UFBA e a sua contribuição para o desenvolvimento social. 
Compreendeu atos celebrativos (iniciados no 2 de Julho (data da Independência da Bahia e 
aniversário de fundação da UFBA), com um cortejo enriquecido por performances artísticas e 
solenidades, além de cerimônias diversas, realizadas em diferentes momentos do ano de 2006, com 
ampla participação do povo baiano; um grande simpósio (“A sociedade do conhecimento e o futuro 
da universidade”) com a participação do Ministro da Educação, de reitores de universidades 
européias, norte-americanas e brasileiras e outras autoridades, mais uma série de cinco grandes 
seminários temáticos, realizados ao longo deste ano, que tiveram como mote principal “O Papel da 
UFBA no Desenvolvimento de Salvador, da Bahia e do Brasil”, e discutiram “A Ufba e a Cultura”, “A 
Universidade e o SUS”, “Tecnologia e Desenvolvimento”, “UFBA e Desenvolvimento Social”, “UFBA e 
Meio Ambiente”. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
 

• A oficina “Repensar a ACC” deu subsídios para ampliação e reformulação da ACC. A Nova 
ACC assim programada contemplará projetos interligados a partir de eixos temáticos 
relacionados aos principais problemas da população de Salvador e da Bahia. Resultou 
também desta oficina uma proposta de regularização da ACC junto à SUPAC, no formato de 
um componente curricular. O novo modelo de ACC (a Nova ACC) que está sendo construído é 
fruto do trabalho da referida oficina e de uma reflexão que nela culminou, desenvolvida ao 
compasso da elaboração do novo Plano de Extensão da UFBA.  

• O acolhimento do Fórum Comunitário de Combate à Violência na PROEXT / UFBA resultou 
em considerável expansão do alcance de ações extensionistas desta Pró-Reitoria no que toca 
ao eixo temático de Saúde e Segurança e colocou a UFBA em contacto com diversas 
comunidades carentes a que estendeu seu apoio, além de ligar esta Universidade, em um 
trabalho relevante, a organizações governamentais e não governamentais que estão na 
vanguarda da luta pela paz. 

• O Programa Conexões de Saberes gerou importantes produtos: 
 

Publicações Nacionais 
• Caminhadas de universitários de origem popular: UFBA. Rio de Janeiro, UFRJ , 2006. 
• Coleção Grandes Temas de Conexões de Saberes; 
• Políticas Públicas no território das juventudes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 
• Desigualdade e Diferença na Universidade: gênero, etnia e grupos sociais populares. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 
• Práticas Pedagógicas e a lógica meritória na universidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 

2006. 
• Comunidades populares e universidade: olhares para o outro. Rio de Janeiro: UFRJ, 

2006. 
 

Publicações Locais 
• Conexões de saberes - UFBA. Salvador: UFBA / Pró-Reitoria de Extensão, 2006. 
• Comunidade. Salvador: UFBA, s. d. (obra concluída, mas ainda não editada). 

 
Apresentações teatrais 

• Criação, produção e apresentação de peça teatral (texto do bolsista Johilson 
Brasileiro): Zumbi está vivo hoje, amanhã e sempre. 

• Leitura dramática de peça teatral (texto do bolsista Adailton Zapata): A Caravana 
não para! Cota! Repara! 

 
O Programa MUDA realizou o seu III Encontro Cultural, com apoio da SETRAS (Secretaria de 

Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia); promoveu oficina com o tema “Possibilidades de 
Extensão no Universo de EJA – um panorama do programa MUDA”; realizou o I Encontro de Educação 
de Jovens e Adultos da UFBA – ALTERALFABETIZAÇÃO: A troca de Saberes no Universo de EJA (com 
apoio da FAPEX) e o VIII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), com o tema 
“Educação de Jovens e Adultos – Política Pública de Estado: avaliação e perspectiva”. Além disso, 
editou dois números (2 e 3) do Jornal “MUDA: ALTERALFABETIZAÇÕES”. Todas essas promoções 
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resultaram na criação de instrumentos didáticos para a alfabetização de adultos. O programa 
também capacitou 30 alfabetizadores. 
 

O Projeto Sorridente realizou práticas de educação para a saúde que beneficiaram 5600 
alunos de comunidades carentes, mobilizando também seus familiares, seus professores e a 
comunidade de entorno de suas escolas. 
 

O Projeto Crescer com Saúde prestou assistência a 58 crianças de uma das comunidades 
carentes de Salvador e criou uma sistemática de atendimento na área. 
 

O Programa Alfabetização Solidária viabilizou a alfabetização de 280 pessoas e engajou a 
UFBA em um trabalho contínuo neste campo. 
 

O Programa Escola que Protege oportunizou, na UFBA, a criação de uma metodologia 
inovadora para o diagnóstico de traumas vivenciados por crianças e adolescentes vítimas de abuso e 
violência, através de técnicas de dança aplicadas à leitura da linguagem corporal, e capacitou 
professores do ensino fundamental a reconhecer esses quadros para que possam intervir 
eficazmente em tais situações. 
 
DESTAQUES 
 

No Ano de 2006 cabe destacar a inauguração exitosa de uma nova política de museus e 
memória na Universidade Federal da Bahia. O reconhecimento deste êxito é evidenciado pelo fato 
de que a UFBA recebeu do MINC um prêmio por integração e gestão inovadora de museus. 

 
O desenvolvimento dos programas e projetos institucionais da PROEXT revelou-se também 

muito frutífero, cabendo destaque para os resultados significativos do desenvolvimento do MUDA, do 
Conexões de Saberes e da Escola que Protege nesta Universidade, como se pôde ver no Seminário 
Diferentes Diferenças do MEC / SECAD. 
 
PERSPECTIVAS PARA 2007 
 

Cabe recapitular as Linhas Programáticas que constam do novo Plano de Extensão da 
PROEXT: 
 
 
Organização Administrativo-funcional 
 

• Reformulação da estrutura organizacional da PROEXT; 
• Aprimoramento do Registro de Extensão; 
• Organização da Memória de Extensão; 
• Dinamização da Comunicação Interna e Externa; 
• Otimização da Gestão dos Recursos Humanos e Financeiros; 
• Articulação plena dos Projetos de Extensão das Escolas da UFBA em eixos temáticos comuns. 
• Intermediação entre os Projetos de Extensão das Escolas da UFBA e as fontes de 

financiamento, com a criação de um Banco de Projetos. 
• Promoção de Políticas de Interlocução e Integração universidade e sociedade. 
• Implantação e consolidação de uma política de integração inter universitária. 
• Reestruturação e fortalecimento de programas e projetos de extensão existentes. 
• Implantação de novos Programas de Extensão. 
• Criação de uma política de divulgação científica e difusão cultural. 

 
As perspectivas que se desenham a partir daí, permitem o descortino de novas metas especiais para 
2007 
 

• Em colaboração com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, editar revista 
universitária: redesenhar e repor em circulação, a partir de 2007, a Revista Universitas; 

• Criar Calendário e Agenda de Eventos da UFBA, de edição sistemática a partir de 2007; 
• Criar banco de dados que comporte todos os acervos bibliográfico, fotográfico e filmográfico 

relativo à extensão na UFBA, até 2008; 
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• Realizar, anualmente, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o Seminário 
Estudantil de Pesquisa e Extensão, envolvendo a comunidade estudantil da UFBA, a partir de 
2007; 

• Criar um Programa Permanente de Bolsas Estudantis de Extensão, com, no mínimo, 200 
bolsas anuais, a partir de 2007; 

• Promover, em parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, pelo menos, uma 
ação de extensão semestral dirigida à comunidade de servidores da UFBA, a partir de 2007; 

• Definir, com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, mecanismos que viabilizem a 
incorporação de atividades de pesquisa e de extensão nos currículos dos cursos de 
graduação, a partir de 2007. 

• Promover, em 2007, campanha de registro das atividades extensionistas na UFBA.  
• Implantar novo modelo de atividade curricular de extensão: a Atividade Comunitária na 

Universidade (ACOMU), complementar a ACC, ainda em 2007. 
• Efetuar, ainda em 2007, cadastro de Mestres de Arte Populares que irão colaborar com 

programas de extensão da UFBA; compor e regulamentar o Colégio de Mestres de Artes 
Populares da UFBA previsto no Plano de Extensão. 

• Implantar, em 2007, o Programa Memória em Rede, previsto no Plano de Extensão, 
viabilizando o acesso virtual a imagens representativas do acervo dos museus da UFBA. 

 
Editar publicações do PRADEM 
 

• Série “Seminários”, números 1 e 2. 
• Livro: “O apoio à educação municipal no estado da Bahia: caminhos da Fundação Clemente 

Mariani e do PRADEM”. 
 

 Uma notável perspectiva de incremento das atividades extensionistas e de avanço da 
política de extensão na Universidade Federal da Bahia corresponde à meta, que se espera 
concretizar no próximo ano, de reestruturação organizacional e administrativa da PROEXT, 
consoante a proposta de Reforma Administrativa da Reitoria da UFBA.  Pela proposta elaborada, a 
Pró-Reitoria, que hoje conta com duas Coordenações (Coordenação de Extensão e Coordenação de 
Arte e Cultura) passará a contar com mais duas Coordenadorias (na nova nomenclatura): a 
Coordenadoria de Projetos Especiais e a Coordenadoria de Divulgação Científica e Difusão Cultural. 
 
 

2.5 INTERCÂMBIO ACADÊMICO 
 
NOVOS CONVÊNIOS ASSINADOS 

 
Durante o ano de 2006 foram assinados 27 novos acordos de cooperação com instituições 

acadêmicas, governamentais ou empresariais estrangeiras, conforme lista abaixo: 
 

 
País Universidade Total 

Alemanha Johann Wolfgang Goethe Frankfurt am Main 01 
Argentina Universidade Nacional San Martin 01 
Angola Instituto Nacional de Formação Artística de 

Angola 
01 

Colombia 
 

Universidad Nacional de Colombia (geral) 01 

Guiana 
Francesa  

Universidade das Antilhas e Guiana Francesa 01 

Espanha 
 

Universidad Pablo de Olavide Sevilla 
Universidade de Vigo 
Universidad Miguel Hernandez de Elche 
Universidad Complutense de Madrid 

04 

Estados 
Unidos 

World Learning 
Universidade de IOWA 
Escola de Saúde Pública da Universidade da 

 
03 
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Carolina do Norte – Chapel Hill 
França 
 

Université Franche Comté Besençon   
Instituto Nacional Agronômico Paris-Grignon 
Université Lumieri – Lyon 2 
Serviço de Cooperação e Ação Cultural do 
Consulado Geral da França 
Universidade Paris I Sorbonne 
Universidade Sorbonne Nouvelle Paris 3 

06 

Canadá 
 

Université du Québec a Montreal 01 

Cuba 
 

Instituto Superior de Cultura Física 
Universidad de Granna 

02 

Itália 
 

Universitá la Sapienza 
Universitá Vita-Salute San Raffaele 
Universitá Stranieri di Siena 
Universidade Politécnica de Bari 

04 

Moçambique 
 

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário 
do Ministerio da Saúde de Mozambique 

01 

Portugal Universidade do Algarve 01 
Total 27 

 
 

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. 

 
Sumarizando, no ano de 2006, a UFBA recebeu 115 alunos estrangeiros e enviou ao exterior 

186 dos seus estudantes. Estas cifras representam um crescimento de 57,53% para os alunos 
estrangeiros recebidos e de 61,74% para os alunos da UFBA enviados ao exterior. 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2006 

País Instituição Categoria Unidade 
Duração 

(em 
Semestres) 

Quantidade 
de Alunos 

Univ. de 
Passau 

Convênio FCH 2 5 

Hoch. Der 
Medien 

Especial Comunicação 1 1 

Universidade 
Olderburg 

Especial Música 2 1 

TU Dresden Especial Música 2 1 

Johannes 
Gutenberg 
Universitat 

Especial Teatro 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

Alemanha 

Musik 
Hochshule 
Mannheim 

Especial Música 1 1 

Áustria Montan 
universitá 
Leoben 

Especial Politécnica  1 1 

Bélgica Univ. 
Catholique 
de Louvain 

Especial FCH 2 1 

CUBA Inst. Superior 
Pedagógico 

Especial Música 1 1 

Colombia Univ. De 
Antioquia 

Convênio FCH 1 1 

Dinamarca Aarhus Univ. Convênio FCH 1 1 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2006 
(Continuação) 

Univ. Del País 
Vasco 

Convênio Arquitetura 1 1 

Univ. Del País 
Vasco 

Convênio FCH 1 1 

Univ. A. X el 
Sábio 

Convenio Farmácia 1 1 

S. de 
Compostela 

Convênio Medicina 2 3 

S. de 
Compostela 

Convênio FCH 1 1 

S. de 
Compostela 

Convênio Economia 2 2 

S. de 
Compostela 

Convênio Politécnica 2 1 

Conservatório 
Superior de 
Música 
Joaquin 
Rodrigo 

Especial Música 3 1 

 
Univ. P.de 
Valencia 

 
Convênio 

 
Politécnica  

 
1 

 
1 

Univ. P.de 
Valencia 

Convênio Farmácia 1 1 

Espanha 

Univ. P.de 
Valencia 

Convênio Arquitetura 2 2 

 Univ. 
Salamanca 

Especial Belas Artes  3 1 

Evergreen 
State College 

Especial Dança 1 2 

Univ. 
Scraunton 

Especial Biologia 1 1 

Bluegrass 
College 

Especial FCH 1 1 

 
 
 
 

EUA 

Univ. of 
Geórgia 

Especial FCH 2 1 

 Univ. Texas, 
Austin 

Convênio FCH 1 1 

 Univ. Texas, 
Austin 

Convênio Arquitetura 1 2 

 Art Institute 
of Boston 

Especial Belas Artes  3 1 

 University of 
Florida 

Convênio Biologia 2 1 
 

 Univ. da 
Carolina do 
Sul 

Convênio FCH 1 1 

 Univ. New 
Orleans 

Especial Administração 1 1 
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2006 
(Continuação) 

Universidade 
François 
Rabelais 

Convênio Letras  1 1 

Univ. Paris 8 Convênio FCH 2 1 

Univ. Paris 8 Convênio Música 2 1 

 
França 

Université de 
Bourdeaux 

Convênio Administração 1 1 

 Université 
Jean Moulin – 
Lyon 3 

Convênio Administração 1 1 

 Université 
Jean Moulin – 
Lyon 3 

Convênio Letras  1 1 

 École 
National de 
Arquiteturre 
Lille 

Convênio Arquitetura 1 2 

 Université 
Paris X 
Nanterre 

Convênio Direito 2 1 

 Univ. 
Sorbonne 

Especial FCH 1 1 

 
Guiana 

Francesa 

 
Université 
des Antilles 
Et de La 
Guyane 

 
Convênio 

 
Letras  

 
1 

 
3 

Inglaterra Univ. Essex Convênio Geociências  1 1 

 Univ. Essex Convênio Educação 1 1 

 Univ. Essex Convênio FCH 1 2 

 Universidade 
de Londres  

Especial FCH 2 1 

      

Itália Politécnica 
de Milão 

Convênio Arquitetura 2 1 

 Universitá 
Degli Studi di 
Bologna 

Especial Belas Artes  2 1 

 Universidade 
Tor Vergata 

Convênio Arquitetura 1 5 

 Universidade 
Tor Vergata 

Convênio Letras  1 1 

 Universidade 
Degli Studi di 
Genova 

Especial FCH 3 1 

Japão Tokyo 
University 

Especial FCH 1 1 

Nigéria Univ. O. 
Awolowo 

Convênio Letras  2 4 

Noruega Oslo 
University 
College 

Convênio Teatro 1 2 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA  
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Alunos Estrangeiros Recebidos na UFBA – 2006 
(Continuação) 

Portugal Universidade 
Técnica de 
Lisboa 

Convênio Economia 1 1 

 Univ. 
Coimbra 

Convênio Educação  1 11 

 Univ. 
Coimbra 

Convênio Direito 1 5 

 Univ. 
Coimbra 

Convênio Geociências  1 1 

 Univ.Porto Convênio Comunicação 1 1 

 Univ.Porto Convênio Nutrição 1 2 

 Univ.Porto Convênio Politécnica  1 2 

 Univ.Porto Convênio Arquitetura  2 2 

 Univ.Porto Convênio Medicina 1 2 

 Instituto 
Superior DOM 
Afonso III 

Convênio Educação 1 6 

 Univ. Aveiro Convênio Belas Artes  1 1 

R. Tcheca Pal. U. 
Olomovc 

Convênio Letras  1 1 

  
Universidade 
Carolina 

 
Especial 

 
FCH 

 
1 

 
1 

Suécia Jonkoping 
International 
Business 
School 

Convênio Economia 1 1 

Uruguai Universidad 
de La 
República 

Especial Dança 1 1 

T o t a l 115 

Fonte: Assessoria para Assuntos Internacionais da UFBA  
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Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras – 2006 
 

País 
 

Instituição 
 

Curso 
 

Nº de Alunos 

Argentina Universidade de la Plata Administração 1 

 Universidade de Buenos Aires Direito 2 
  Letras  1 

Administração 2 Alemanha Hochschule Bremen 
Eng. Mecânica 1 

 Universität Passau Letras  1 
  Direito 1 
  Eng. Elétrica 1 
  Eng. Mecânica 1 
 Universität Jena Letras  1 
 Ilmenau Eng. Mecânica 1 
 Aachen Eng. Mecânica 1 
Canadá Concórdia Ciências da 

computação 
 

1 
  Engenharia 

Mecânica 
 

2 
 Mcgill Eng. Civil 1 
Chile Universidade Central do Chile Administração 1 

Continua... 
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Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras – 2006 (Continuação) 

País Instituição Curso Nº de Alunos 

Direito 2 Universidad Alfonso X 
Farmácia 1 

 Arquitetura 1 
Direito 8 
Medicina 1 

Universidad de Cantabria 

Eng. Elétrica 5 
Administração 15 
Biologia 1 
Psicologia 4 
Odontologia 1 
Direito 12 
Medicina 5 
Economia 2 
Comunicação 4 
Língua 
Estrangeira 

1 

Univ. de Santiago Compostela 

Letras  1 
Nutrição 1 Univ.  Politécnica de Valencia 
Arquitetura 7 
Odontologia 2 
Comunicação 1 
Eng. Elétrica 1 

Universidad del País Vasco 

Eng. Mecânica 1 
Nutrição 1 

Direito 3 

Arquitetura 1 

Administração 1 

Universidade de Alcalá de Henares  

Medicina 2 

Comunicação 1 

Psicologia 1 

  

Arquitetura 6 

Universidade de Granada 

Nutrição 1 

Administração 1 

Arquitetura 2 

Eng. Civil 1 

Universidade La Coruna 

Direito 1 

Direito 2 Autônoma de Madrid  

Eng. Química 2 

 
Espanha 

Universidade de Barcelona Arquitetura 1 
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Alunos da UFBA Enviados para Instituições Estrangeiras – 2006 (Continuação) 

País Instituição Curso Nº de Alunos 

Howard University Ciências Sociais 1 
Temple University Fonoaudiologia 1 
Texas Austin Direito 1 
Winston Salem História 1 
North Carolina História 1 

Estados Unidos 

Geórgia University Agronomia 1 
Université Nancy 1 Medicina 1 

Medicina 1 Université Lyon 1 
Direito 1 

Université Jean Moulin – Lyon 3 Museologia 1 
Université Paris X Direito 1 
Université François Rabellais Psicologia 1 
Université Paris 8 Direito 1 

França 

Université Lille Arquitetura 2 
Universitá di Bocconi Administração 3 

Universidade Vita-Salute San 
Raffaele 

Medicina 1 
Itália 

Politécnica de Milão Eng. Química 1 
Administração 4 
Comunicação 1 

Inglaterra Universidade de Essex  

Direito 1 
Universidade de Aveiro Enfermagem 1 

Teatro 1 Universidade Évora 
Arquitetura 1 
Biologia 1 
Direito 11 
Arquitetura 2 
Medicina 1 
Eng. Civil 1 
História 2 

Universidade de Coimbra 

Eng. Civil 2 
Eng. Civil 1 
Direito 1 
Eng. Mecânica 1 
Eng. Elétrica 1 
Nutrição  3 
Medicina 1 

Portugal 

Universidade do Porto 

Arquitetura 3 
Suíça Jönköping University Administração 2 

T o t a l 186 
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MISSÕES EFETUADAS 
 

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: 

 
• Missão conjunta com os Ministérios das Relações Exteriores (MRE) e da Cultura (MINC) - O 

principal objetivo da missão foi de viabilizar o projeto de cooperação institucional entre a 
UFBA e o Ministério da Cultura de Angola, voltado para a formação de recursos humanos na 
área das artes, com a chancela e o subsídio da Agência Brasileira de Cooperação do MRE. No 
plano local, o referido programa é coordenado pela Escola de Administração e envolve 
participação das unidades ligadas às artes (Música, Teatro, Dança e Belas Artes). 

 
• Viagem a Portugal. Realizados contactos com representantes da Universidade Aberta de 

Lisboa, do Instituto Superior do Trabalho e da Empresa, da Universidade Técnica de Lisboa e 
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

 
• Viagem à Colômbia como representante do CNPq. Aproveitada a situação para contatos com 

as Universidades de Cartagena e Nacional da Colômbia (Bogotá). Em ambos os casos, foram 
trocados modelos de convênio para escolha daquele mais adequado e, em seguida, dar 
início ao processo de assinatura do acordo. 
 

• Visitadas as  Universidades de Porto e Coimbra, em Portugal, e a Universidade Eduardo 
Mondlane, em Moçambique, como parte das ações de consolidação e ampliação da 
cooperação internacional da UFBA.  Nas universidades portuguesas, com as quais a UFBA já 
possui um intenso intercâmbio estudantil na graduação, foram estudadas formas de 
incremento da cooperação na pós-graduação, incluindo a possibilidade de alunos de 
doutorado em regime de co-tutela. Em Moçambique, foi oferecida a possibilidade de 
pesquisa conjunta sobre malária e AIDS, envolvendo também a Universidade da Califórnia 
em San Diego. Foram ainda feitos esforços para a consolidação da parceria de trabalho já 
existente entre o Instituto de Saúde Coletiva e o Ministério da Saúde de Moçambique, 
definindo-se um protocolo de colaboração a ser assinado. A Embaixada Brasileira em 
Maputo, através da Embaixadora Leda Camargo, acompanhou e respaldou as atividades da 
UFBA em Moçambique. 
 

• Missão, composta pelo Reitor da UFBA, pelo Assessor para Assuntos Internacionais, pelo 
Coordenador da pós-graduação em Saúde Coletiva, e pelo Assessor da Secretaria de Ciências 
e Tecnologia do Estado da Bahia. Como resultado, foram abertas várias possibilidades de 
cooperação internacional em pesquisa e viabilizou-se a possibilidade de intercâmbio 
docente entre as duas instituições. Também, como resultado do encontro, a UFBA deverá 
assinar brevemente acordo de cooperação que permitirá, especificamente, o intercâmbio 
estudantil bilateral de graduação. Abriu-se também a possibilidade de que a UFBA receba 
proximamente uma missão exploratória da McGill, visando reforçar ainda mais os contatos 
ora iniciados e as possibilidades de cooperação bilateral entre as duas instituições. 

 
A missão estabeleceu negociações com a Universidade de Montreal, visando à criação do 

regime de doutorado em co-tutela entre as duas instituições que deveria ser iniciado pela pós-
graduação em Saúde Coletiva – ISC.   

 
A missão celebrou, em Toronto, acordo de cooperação visando o intercâmbio bilateral de 

estudantes e docentes, assim como a cooperação em pesquisa com a Universidade de York. A 
colaboração entre a UFBA e a York University já existe na prática, através de projetos conjuntos nas 
áreas de Danca e História da África, desenvolvidas pela Escola de Dança e pelo CEAO. 
Concomitantemente foi assinado acordo especifico para concessão de bolsas dedicadas ao ensino de 
inglês para funcionários e estudantes participantes do programa de ações afirmativas da UFBA . 
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

. GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
 A atividade administrativa na instituição universitária é concebida como suporte às suas 
atividades fins – produção e disseminação do conhecimento, formação de pessoas, interação com a 
sociedade e prestação de serviços – e assume caráter vital para a realização de ações que possam 
assegurar o alcance desses objetivos. Com esse entendimento, os atuais gestores  têm  conduzido a 
UFBA para dotá-la de estrutura organizacional e de gerenciamento administrativo de modo que as 
atividades meio possam viabilizar a missão da Universidade. Dessa forma, as ações a serem 
implementadas na área acadêmica estarão atreladas, necessariamente, às atividades da área  
administrativa.   
 
 

 3.1 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

O Plano Pluri Anual - PPA e as diretrizes definidas no projeto de Gestão Institucional 
orientam as ações a serem executadas ao longo de cada exercício. Nesse sentido, o conjunto de 
ações que constam do PPA, sob a responsabilidade do MEC, e que articulam a Universidade com o 
executivo federal, devem ser inicialmente analisadas. 

 
§ Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis – estimou-se para 2006 que 

esta ação teria como produto benefícios para 5.296 pessoas. Ao término do exercício, 
5.362 indivíduos haviam sido beneficiados, ultrapassando, portanto, a meta estimada. 

 
§ Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados – para 2006, 

previu-se que 673 servidores, com dependentes na faixa etária de 0 a 6 anos, fariam jus 
ao benefício. Contudo, o atendimento, de 622 servidores, ficou abaixo do previsto. 

 
§ Auxilio – transporte aos servidores e empregados – a meta estimada para 2006 foi de 

atender 3.630 servidores. Ao final do exercício esta meta não foi alcançada e somente 
3.548 servidores foram beneficiados. 

 
§ Auxilio-Alimentação aos servidores e empregados – a meta estimada para esta ação foi de 

beneficiar 5.835 servidores, no entanto, o executado, de 5.371, ficou aquém do 
estimado. 

 
§ Assistência ao educando do ensino de graduação – ao longo do ano, 650 estudantes 

tiveram assistência com recursos orçamentários de 2006. Isto se traduz no incremento de 
30% de apoio quando comparado ao executado em 2005.  

 
§ Serviços à comunidade por meio da extensão universitária - a meta de pessoas 

beneficiadas foi superada, tendo a UFBA emitido 20.561 certificados pela participação 
em atividades de extensão. 

 
§ Acervo bibliográfico – nesse exercício, o Sistema de Bibliotecas adquiriu 1.556 títulos  

para o total de 3.737 exemplares. Nessa direção, uma análise comparativa com o ano de 
2005, 1.103 títulos e 2.746 exemplares, mostra que houve aumento de 5 e 29%,   
respectivamente. Ainda assim, com este aumento, a relação de 05 exemplares para cada 
aluno na UFBA está abaixo da média nacional das IFES, de 10 volumes por aluno, 
indicando a necessidade de maior aporte de recursos para tal fim. 

 
§ Funcionamento dos cursos de graduação – o número de alunos matriculados em 2006 foi 

21.146. Vale ressaltar que esse ano foi atípico já que no segundo semestre, com a 
criação da UFRB e término de sua tutoria pela UFBA, 733 matrículas migraram para 
aquela Universidade. Ainda assim, houve um aumento de 468 alunos matriculados, em 
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relação aos 19.945 de 2005, em conseqüência da criação de 348 vagas após a 
implantação de dois novos campi no interior do Estado.  

 
§ Funcionamento de cursos de pós-graduação – a criação de novos cursos e a expansão dos 

programas e cursos de pós- graduação já existentes na UFBA, contribuiu para  o aumento  
de 6% no número de matrículas de 2006 em relação ao ano anterior.  

 
§ Modernização e recuperação da infra-estrutura física com aplicação de recusos com 

origem no Tesouro. 
 
§ Modernização e recuperação da infra-estrutura física (recursos provenientes de emendas  

parlamentares de bancada e individuais) 
 
v A UFBA, beneficiada com uma emenda parlamentar de bancada, aplicou parte dos 

recursos na contratação da obra do Pavilhão de Aulas de São Lázaro/FFCH. O saldo, 
transferido para a FAPEX, dado sua liberação em dezembro de 2006, será aplicado em 
2007. 

v Com emendas parlamentares individuais foram contratadas obras de reforma em 
diversas Unidades de Ensino e Órgãos Suplementares. 

  
 

Além do PPA, a Administração conduz a gestão segundo as deliberações dos Conselhos 
Superiores da Universidade e as propostas constantes do Plano de Gestão apresentado quando da  
eleição dos novos dirigentes da UFBA.  
 

§ Revisão dos documentos legais da Universidade: o processo de elaboração do Regimento 
Geral da UFBA está suspenso, aguardando decisão do Governo Federal de implantar a 
reforma universitária. Por outro lado, priorizou-se a revisão do Regimento da Reitoria, 
aprovado em 1971, que se encontra em fase de conclusão.  

 
§ Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI/2004-2008: os trabalhos foram 

iniciados no segundo semestre do exercício. Os Conselhos Superiores da Universidade 
compuseram uma Comissão Especial, definiram a realização de Seminários Internos nas 
Unidades e Órgãos Suplementares e do Seminário Geral da UFBA, este por se realizar, 
terá o objetivo de fornecer subsídios nacessários à revisão do Plano. 

 
§  Em 2006, com recursos provenientes do CT-Infra/FINEP/FAPEX/2004, deu-se 

continuidade às obras de construção do CIEDS/FFCH e do CICTI/MAT. Ao final do 
exercício, foram liberados recursos para contratação da segunda etapa das obras da 
Biblioteca Universitária de Saúde que serão aplicados em 2007. 

 
§ Dentro do processo de organização administrativa da UFBA, foi iniciado, com 

participação do ISP, o projeto de modernização administrativa da Divisão de Material e 
Patrimônio. 

 
§ Racionalização de procedimentos para utilização dos recursos orçamentários: essa 

atividade é contínua, destacando-se em 2006 a consolidação da compra centralizada de 
bens de uso comum através da Divisão de Material. Tal procedimento possibilitou à UF BA 
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: a Divisão de Material realizou registros de preços que 

permitiram à Administração aplicar os recursos oriundos da emenda parlamentar de 
bancada, liberados no final do exercício de 2006. Assim, pôde-se adquirir equipamentos 
de informática para o CPD e Unidades de Ensino, ônibus destinado às atividades 
acadêmicas e outros bens necessários a equipar as salas de aula e laboratórios. 

 
§ Interiorização da UFBA: A UFBA integra o Plano de Expansão do Ensino Superior 

conduzido pelo MEC/SESU. Nesse sentido, a PROPLAD/Coordenação de Planejamento do 
Espaço Físico/PCU coordenou a implantação dos novos campi, Anísio Teixeira e Reitor 
Edgard Santos, com execução de obras de reforma e construção, além das obras relativas 
ao projeto de criação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  
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ESTUDOS E PROJETOS 
 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração no exercício das suas atividades e mediante 
a elaboração de estudos e projetos institucionais, tem contribuído significativamente nas realizações 
desta Universidade. 

 
Dentre outros, destacamos os estudos e projetos seguintes: 

 
• Planejamento orçamentário: estudo para a distribuição do crédito. 
• Reformulação Regimento da Reitoria - Em andamento. 
• Estruturação do Portal da Transparência Pública em parceria com o CPD. 
• Gestão SIAV - Avaliação, processo de instalação e reestruturação. 
• Gestão do SiDoc - Avaliação e reestruturação. 
• Reestruturação Divisão de Material – Conjuntamente com o ISP. 
• Implantação Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP - Em andamento. 
• Elaboração da proposta de criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade 

Federal da Bahia 
• Assessoria Técnica as diversas unidades/órgãos da UFBA. 
• Atualização dos Indicadores de Desempenho Institucional. 
• Ementário dos Atos Oficiais (UFBA e União) pertinentes ao ensino superior e administração 

pública. 
• Alimentação de dados Institucionais para o Censo Educacional 2005 do MEC. 
• Inclusão dos dados da UFBA na Plataforma PingIFES - SESu/MEC (aluno equivalente para a Matriz 

de Alocação de Recursos) e participação na auditoria dos dados na Universidade Federal de 
Alagoas e Universidade Federal de Alfenas, da Plataforma PingIFES. 

• Elaboração do folder “UFBA em Números 2006” e atualização de dados na home-page das 
estatísticas da UFBA (PROPLAD). 

• Atualização dos dados Cadastrais da UFBA junto ao INEP/MEC. 
• Atualização das estatísticas para o Censo da Educação Superior INEP/MEC. 
• Cadastramento dos Docentes da UFBA, em atendimento à solicitação do INEP/MEC, do qual 

recebemos a certificação referente ao 2º semestre 2005, atestando que a UFBA cumpriu o que 
estabelece a Portaria MEC nº327/05. 

• Informações de dados estatísticos para o SINAES. 
• Atualização do Catálogo das Condições de Oferta dos Cursos (Portaria n.º 2.864 do MEC). 
 
 
ESPAÇO FÍSICO 
  
1. Acessibilidade - Programa de inclusão de pessoas com deficiência 
 
Em continuidade à política de inclusão de pessoas com deficiência foram desenvolvidos projetos de 
intervenção no espaço físico ampliando as condições de acessibilidade com as seguintes ações: 
 
 Desenvolvimento de projetos básicos de arquitetura para Instalação de elevadores em Unidades 
e Órgãos que já dispõem de poços para elevador: 
 

Escola de Belas Artes (Pavilhão Mendonça Filho), Escola de Enfermagem, Escola de Música, 
Faculdade de Comunicação, Instituto de Química e Maternidade Climério de Oliveira. 

 
 Desenvolvimento de projetos básicos de arquitetura para Instalação de elevadores em Unidades 
e Órgãos que não dispõem de poços para elevador: 
 

Escola de Dança, Escola de Teatro, Faculdade de Educação, Instituto de Biologia, Instituto 
de Matemática e Serviço Médico Universitário Rubens Brasil. 

 
 Desenvolvimento dos projetos básicos de arquitetura para instalação de plataformas em 
Unidades e Órgãos: 
 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 58 - 

Escola de Belas Artes (Pavilhão Germano Tabacof e para o Casarão), Faculdade de 
Comunicação, Galeria Cañizares e Palácio da Reitoria. 

 
 Projeto INCLUIR aprovados pelo MEC: 

- INCLUIR/2005: O projeto “Acessibilidade sem Barreiras” abrange serviços de Reforma 
e Adaptação de Acessibilidade nos prédios Pavilhão de Aulas da Federação PAF-I, 
Biblioteca Central Professor Macedo Costa e Acessos ao Campus Universitário da 
Federação/Ondina, 
O investimento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) permitiu a realização de licitação 
para a Implantação dos acessos do estacionamento da Avenida Ademar de Barros 
(CPD/MAT) até os prédios acima relacionados. Na Biblioteca será instalada uma 
plataforma para acesso ao foyer e ao hall do elevador no salão central. 

- INCLUIR/2006: O projeto “Incluir na UFBA – Promovendo a Acessibilidade sem 
Barreiras”, abrange serviços de adaptação de passeios e sanitários da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas e aquisição de impressora e máquina de escrever em 
Braille. A realização de licitação permitiu a aplicação de recursos no montante de R$ 
63.888,00 (sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais). 

 
 Projeto FAMED: 

 
 Finalização dos projetos e contratação das obras para construção de vagas especiais em 
estacionamento, rampa de acesso ao pavimento térreo, aquisição e instalação de elevador, e 
reforma e construção de novos sanitários em cada pavimento do Pavilhão de Aulas da Faculdade de 
Medicina, no Campus Canela. Investimento de R$ 173.570,39. 
 
2. Programa de Expansão da Área Física 
 

O processo de implantação dos campi da UFBA, em Salvador Vitória da Conquista e Barreiras, 
e da UFRB em Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, iniciado em 2005, prosseguiu de forma 
intensiva com a realização dos projetos de arquitetura e de engenharia complementares, visando à 
realização das licitações para construção de novas edificações e as reformas de instalações 
existentes.  

Ressalta-se que a realização das reformas e adaptações das instalações existentes 
possibilitou o início das atividades acadêmicas, no segundo semestre de 2006, do IMS – Instituto 
Multidisciplinar em Saúde no Campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, do ICAD – Instituto de 
Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável no Campus Reitor Edgar Santos, em Barreiras, e 
do Centro de Ciências da Saúde no Campus de Santo Antônio de Jesus, da UFRB. 

 
As intervenções mais representativas foram: 

 
2.1. Projetos de arquitetura: 

- Pavilhão de Laboratórios para o IMS – 3.649,46 m2; 
- Pavilhão de Laboratórios para o ICAD - 3.649,46 m2; 
- Pavilhão de Aulas para o IMS – 4.224,86 m2 
- Pavilhão de Aulas para o ICAD – 4.224,86 m2; 
- Pavilhão de Aulas para o UFRB/Cruz das Almas – 4.224,86 m2; 
- Pavilhão de Aulas para a UFRB/Santo Antônio de Jesus – 4.224,86 m2; 
- Biblioteca Central para o UFRB/Cruz das Almas – 3.946,57 m2 
- Centro de Processamento de Dados para a UFRB/Cruz das Almas – 536,78 m2; 
- Pavilhão de Aulas e CRH – Centro de Recursos Humanos da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, desenvolvido em parceria com a Faculdade de Arquitetura/UFBA – 
3.941,89 m2; 

- Espaço de Capacitação de Pessoas do CDH – 208, 20 m2; 
- Reforma com ampliação (1.350,24 m2) do prédio SMURB para uso como pavilhão de aula 

– 5.853,24 m2; 
- Reforma do Colégio Pe. Vieira para instalação do ICAD, em Barreiras – 3.850,00 m2; 
- Reforma do Módulo I do Complexo de Saúde da Prefeitura de Vitória da Conquista para 

instalação do IMS, em Vitória da Conquista – 1.177,15 m2; 
- Reforma do pavilhão administrativo para instalação da Reitoria da UFRB/Cruz das Almas 

- 3.715,15 m2; 
- Reforma do Pavilhão 9 do Setor Administrativo para instalação do CDH – Coordenação de 

Desenvolvimento Humano – 391,95 m2; 
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- Ampliação do prédio da livraria da EDUFBA para instalação na Central Telefônica e de 
Rede do Campus Canela – 84,34 m2; 

 
Projetos de engenharia complementares para os projetos arquitetônicos acima relacionados, 
abrangendo: 
- Instalações elétricas, eletrônicas (detecção e alarme de incêndio, CFTV, vigilância), 

lógica e telefonia; 
- Instalações de água fria, drenagem de águas pluviais e esgoto; 
- Instalações mecânicas (elevador e ar condicionado); 
- Instalações contra incêndio (prevenção e combate); 
- Sonorização de ambientes; 
- Instalações de acústica; 
- Cálculo estrutural. 

 
Projetos de Infra-estrutura do Campus Anísio Teixeira, abrangendo: 
- Levantamento topográfico; 
- Estudos hidrológicos; 
- Estudos geotécnicos; 
- Sondagem; 
- Projeto do sistema viário; 
- Projeto de terraplenagem; 
- Projeto de drenagem; 
- Projeto de pavimentação; 
- Projeto de sinalização de vias, horizontal e vertical; 
- Projeto de instalações elétricas, 
- Projeto de instalações de comunicações; 
- Projeto de instalações hidrossanitárias (água potável, água bruta, esgoto sanitário, 

esgoto químico de laboratórios, drenagem). 
 

2.2. Elaboração de projetos: 
 

Elaboração do processo de Licitações e Contratos de Obras e Serviços, em parceria com a 
Divisão de Material: 
- Projetos de engenharia complementares para infra-estrutura do Campus Anísio Teixeira. 

Contrato no valor de R$ 58.220,00; 
- Projetos de engenharia complementares para novos prédios do IMS, ICAD e da UFRB. 

Valor R$ 87.176,35; 
- Reforma do Colégio Pe. Vieira para instalação do ICAD – Instituto de Ciências Ambientais 

e Desenvolvimento Sustentável. Contrato no valor R$ 471.976,33; 
- Reforma do Módulo I para instalação do IMS – Instituto Multidisciplinar em Saúde. 

Contrato no valor de R$ 125.647,02; 
- Construção do Pavilhão de Laboratórios – PLAB-1 para o ICAD no Campus Reitor Edgar 

Santos, em Barreiras. Valor: R$ 2.881.636,97; 
- Construção do Pavilhão de Laboratórios – PLAB-1 para o IMS no Campus Anísio Teixeira, 

em Vitória da Conquista. Valor de R$ 2.772.255,60; 
- Construção do Pavilhão de Aulas – PA-1 para o Campus de Cruz das Almas/UFRB. Valor de 

R$ 3.661.128,25; 
- Construção do Pavilhão de Aulas – PA-1 para o Campus de Santo Antônio de Jesus/UFRB. 

Valor de R$ 3.623.292,81; 
- Construção do Centro de Processamento de Dados para o Campus de Cruz das 

Almas/UFRB. Valor de R$ 672.507,81; 
- Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de obras e 

desenvolvimento de serviços de engenharia nos campi da UFRB, em Cruz das Almas/Ba, 
Santo Antonio de Jesus/Ba, Amargosa/Ba e Cachoeira/Ba. Valor de R$1.739.995,74 

- Construção do Pavilhão de Aulas e Centro de Recursos Humanos da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, no Campus da Federação/São Lázaro, em Salvador.                    
Valor de R$ 4.354.510,91; 
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3. Atividades de controle e investigação para regularização do patrimônio imobiliário 
 
3.1. Vistoria Técnica: 

- Referente à ocupação irregular do terreno de encosta da Faculdade de Medicina (Terreiro 
de Jesus), constituindo-se hoje na comunidade da Rocinha. 

3.2. Registros de bens imóveis: 
- Digitalização dos documentos e plantas de localização dos imóveis da UFBA. Formação do 

arquivo digital do patrimônio imobiliário. 
- Atualização do Inventário do Patrimônio Imobiliário da UFBA.  

3.3. Estudos preliminares das atribuições da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico para 
sua implementação; 

3.4. Incorporação dos bens imóveis transferidos para a UFBA: 
- Pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – para implantação do Campus Anísio 

Teixeira / Instituto Interdisciplinar em Saúde. Terreno urbano com área de 84,00 ha; 
- Pela Prefeitura Municipal de Barreiras – para implantação do Campus Reitor Edgar Santos 

/ Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Terreno urbano com 
área de 18,57 ha e edificações com área de 3.850,00 m2, ex-Colégio Pe. Vieira; 

- Pelo Sr. João Marques da Silva – para implantação do Campus Reitor Edgar Santos / 
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Terreno rural com área 
de 40,00 ha. 

 
4. Atividades de assessoramento 
 

- Para assuntos de planejamento do espaço físico e obras para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação elaboração de propostas para FINEP/ CTInfra; 

- Para assuntos de planejamento e licitação de obras para a FAPEX - Fundação de Apoio à 
Pesquisa e à Extensão; 

 
 
 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
 

Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de novos tipos de abordagens para a 
consecução das atividades rotineiras a cargo do CPD em função das evoluções tecnológicas de anos 
recentes, das rearrumações do mercado de Tecnologia da Informação, da perspectiva concreta de 
redução do quadro de funcionários efetivos, do número insuficiente de vagas em concursos públi cos 
na UFBA para a área de Informática, além dos baixos salários oferecidos aos novos concursados. 

 
No ano de 2006 foi dada ênfase à consolidação da implantação da infra-estrutura de TI, além de 

outras ações nas áreas de Planejamento, Sistemas de Informação, Atendimento a Usuários e 
Mapeamento de Processos. Tudo isto é fruto do esforço de uma equipe comprometida com as suas 
responsabilidades e capaz de enfrentar os desafios organizacionais e das evoluções tecnológicas. 

 
AÇÕES REALIZADAS E METAS ALCANÇADAS 
 

A seguir apresentamos as ações realizadas e metas alcançadas em 2006, organizadas de acordo 
com os objetivos estratégicos do CPD. 

 
1. Ações para desenvolvimento tecnológico, gerencial e pessoal do corpo funcional: 
 

1.1.Desenvolvimento do corpo funcional do CPD 
• Elaboração da proposta de projeto para capacitação de pessoal. 
• 03 servidores estão cursando pós-graduação na Faculdade Ruy Barbosa. 
• 01 servidor concluiu pós-graduação na UFBA. 
• 02 servidores estão cursando doutorado na UFBA e na UFPE. 
 

1.2.Desenvolvimento de Gestão da Rotina 
• Acompanhamento dos projetos relativos à Modelagem de Processos. 
• Normatização dos processos. 
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2. Ações para a concepção e implantação de Sistemas de Informações Gerenciais, Estratégicas 
e Operacionais para a Universidade: 

 
2.1.Desenvolvimento e suporte de sistemas de informações corporativos da UFBA 

• Participação no projeto de modelagem de dados do MEC, para padronizar o processo de 
transferência de informações das IFES para os órgãos do Ministério da Educação. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema SISQ (banco de dados de produção artística e 
técnica), SisLATO (gestão e acompanhamento dos cursos Lato-sensu) e SIAV (avaliação de 
docentes). 

• Desenvolvimento do Framework para aplicações na plataforma JAVA. 
• Manutenção evolutiva em 16 sistemas de informações corporativos da UFBA: SIUS, SAPO, 

SIAD, SIPAT, GERE, SIDOC, PIBIC, SIAC, SIACWEB, SIP, SIPWEB, SICONV, SIVES, Vagas 
Residuais. 

• Ampliação da matricula WEB. 
 
 

2.2. Disponibilização de informações institucionais via WEB através da construção/ manutenção 
de sites 

 
• Disponibilização de informações via WEB: 

• Sites criados: 11 
• Manutenção de sites: 29 
• Confecção de CDs: 01 
• Orientações a usuários: 13 
• Vídeos para web: 62 
 

3. Ações para a melhoria da qualidade do atendimento do CPD em todas as suas áreas de 
fronteira com a universidade: 

 
3.1. Melhoria da qualidade dos serviços de atendimento ao usuário 
 

• Elaboração, aplicação e avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação da 
comunidade UFBA. 

• Manutenção de um laboratório de auto-atendimento para acesso público à Internet. 
• Acompanhamento de 16.358 chamados para o CPD. 
• Administração de, aproximadamente, 9.000 contas de e-mail ativa. 
• Administração de 35.630 contas cadastradas no domínio da Rede UFBA. 
 

4. Ações para o desenvolvimento de convênios, projetos, parcerias e cooperações para 
transferência de tecnologia e captação de recursos: 

 
4.1. Ampliação da interação do CPD com outras organizações acadêmicas, científicas e 

tecnológicas. 
 

• Articulação, elaboração, acompanhamento e execução do Projeto REDECOMEP/REMESSA. 
• Criação e implantação do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD com 

contratação de 04 bolsistas. 
• Coordenação do Encontro dos Técnicos de Centros de Processamento de Dados das IFES, 

a ser realizado em março de 2007. 
• Parceria acadêmica, com o DCC, na área de Engenharia de Software. 
• Proposição de um projeto para uma solução de VOIP para a BIT-WAY, pela Lei de 

Informática (convênio com o DCC). 
 

4.2. Apoio às demandas de pesquisa na UFBA 
• Apoio a 08 projetos de pesquisa. 
 

4.3. Atendimento às demandas externas 
• Celebração de 11 convênios e contratos. 
• Planejamento, desenvolvimento e manutenção do sistema para o Vestibular da UFRB. 
 

4.4. Captação de recursos 
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• Contrato com a ADAB - desenvolvimento do Sistema de Controle Sanitário dos rebanhos 
do estado da Bahia. 

• Contrato com Instituto da Hospitalidade. 
 

4.5. Coordenação e execução técnica do POP-BA 
• Execução do plano de trabalho do POP-BA. 
 

4.6. Criação e desenvolvimento de competências em Educação à Distância (EAD) 
• Consolidação do uso do Moodle na UFBA. 
• Modelo de Desenho institucional contextualizável para atividades de educação à 

distância on-line na UFBA. 
• Construção do plano institucional de EAD para fins de credenciamento da UFBA. 

 
4.7. Participação em ações sociais, especialmente no campo da Inclusão Digital 

• Elaboração do Programa Onda Digital em parceria com o DCC. 
• Instituto Telemar – DCC – FACED – Bansol – desenvolvimento do Projeto Onda Solidária de 

Inclusão Digital que visa contribuir para o desenvolvimento sociocultural e econômico do 
bairro de Pirajá. 

 
5. Ações para consolidação e/ou revisão de ações estratégicas e de infra-estrutura de 

Tecnologia da Informação na UFBA: 
 

5.1. Ampliação da segurança da informação 
• Substituição do mecanismo de Controle de Conteúdo. 
• Implementação dos novos equipamentos de segurança da rede. 
 

5.2. Implantação de novos serviços e equipamentos de rede e infra-estrutura de TI 
• Ampliação da velocidade de acesso das unidades para 1Gbps. 
• Atualização dos Controladores de Domínio, DNS e DHCP. 
• Atualização do servidor Antivírus. 
• Consolidação do ambiente WEB de software livre. 
• Consolidação dos Bancos de Dados. 
• Definição e implantação do desktop Linux UFBA. 
• Implantação dos novos servidores de desenvolvimento e de backup (TSM). 
• Implantação dos servidores de e-mail redundante. 
• Implantação dos thin clients. 
• Implantação novos equipamentos do Núcleo da Rede UFBA. 
• Implantação do serviço de VoIP. 
• Instalação do novo sistema de armazenamento de dados. 
• Estatísticas de utilização da REDE UFBA: 

 E-mails trafegados na Rede UFBA em 2006: 548.83 Gbytes 
 E-mails enviados: média de 4.475.229/mês 
 E-mails recebidos: média de 9.258.785/mês, sendo 75% bloqueado c/ SPAM ou vírus. 
 Bancos de dados administrativos, de pesquisa e extensão: 297 Bancos em 78,4 Gbytes. 
 Portal UFBA - total de acessos: 19.895/dia, em média. 
 Portal UFBA - total de dados transferidos: 1,068 TB. 
 Portal UFBA - total de visitas no ano: 7.258.025. 
  

6. Ações para aproximação da organização das esferas de decisão da Universidade 
 

6.1. Condução do Planejamento Estratégico de TI da UFBA 
• Conclusão da proposta do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação da UFBA - PETIC. 
• Elaboração do plano de investimento de TIC para a UFBA. 
• Revisão do PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

6.2. Condução do Planejamento Estratégico do CPD 
• Consolidação do Planejamento Estratégico do CPD. 
• Elaboração das linhas de ações para a gestão 2006 a 2010. 
• Aplicação e avaliação dos resultados pesquisa gestão no CPD. 
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6.3. Revisão estatuto e estrutura administrativa do CPD 
• Revisão e atualização do regimento interno do CPD. 
• Execução do projeto de reestruturação dos serviços de apoio administrativo do CPD. 

 
7. Ações para manutenção e melhoria da infra-estrutura e do ambiente de trabalho do CPD 
 

7.1. Administração dos recursos e do patrimônio do CPD 
• Elaboração, execução e acompanhamento dos pregões da UFBA na área de TI. 
• Elaboração e execução do plano orçamentário do CPD 2006. 
 

7.2. Ampliação da segurança dos equipamentos e da infra-estrutura do CPD 
• Instalação, manutenção e acompanhamento do sistema de controle de acesso. 
• Implantação e manutenção do sistema de detecção e combate a incêndio para a sala dos 

servidores. 
• Implantação e manutenção do sistema de segurança do CPD, através de câmeras de vídeo. 
 

7.3. Melhoria do ambiente de trabalho do CPD 
• Preservação do meio ambiente interno e externo, criando uma responsabilidade com 

consciência ecológica de preservação para as gerações futuras. 
• Implantação da coleta seletiva no CPD. 
 

8. Destaques do Órgão 
 

• Participação no projeto de modelagem de dados do MEC, para padronizar o processo de 
transferência de informações das IFES para os órgãos do Ministério da Educação. 

• Desenvolvimento e implantação do sistema SISQ (banco de dados de produção artística e 
técnica), SisLATO (gestão e acompanhamento dos cursos Lato-sensu) e SIAV (avaliação de 
docentes). 

• Desenvolvimento do Framework para aplicações na plataforma JAVA; 
• Ampliação da matricula WEB. 
• Articulação, elaboração, acompanhamento e execução do Projeto REDECOMEP/REMESSA. 
• Criação e implantação do Programa de Capacitação Técnica em Informática do CPD com 

contratação de 04 bolsistas. 
• Construção do plano institucional de EAD, implantação do Modelo de Desenho institucional 

contextualizável para atividades de educação à distância on-line na UFBA e consolidação do uso 
do Moodle na UFBA. 

• Implantação de novos serviços e equipamentos de rede e infra-estrutura de TI; tais como: 
Instalação, manutenção e acompanhamento do sistema de segurança e controle de acesso ao 
CPD e do sistema de detecção e combate a incêndio para a sala dos servidores. 

 
Perspectivas para 2007 
 

Em 2007 continuaremos desenvolvendo ações que visem à melhoria dos serviços prestados pelo 
CPD à UFBA e à comunidade local, tais como, implementação de soluções para garantia da segurança 
dos sistemas de informação, estudar e propor um modelo de gerenciamento dos serviços e de pessoal, 
modelagem e padronização dos processos de desenvolvimento de softwares, elaboração de planos de 
contingência (segurança), ampliação e consolidação planejada da infra-estrutura de TIC para 
atendimento às áreas acadêmica e administrativa. 
 

 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 
AÇÕES IMPLEMENTADAS   
 
§ Revisão do Regulamento  de Empréstimo e Consulta do material bibliográfico e audiovisual do 

SIBI; 
§ Estudo  e Revisão do Regimento do Sistema de Bibliotecas da UFBA; 
§ Elaboração de normas, procedimentos  e critérios para A POLÍTICA DE FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES  do  SIBI; 
§ Treinamento em serviço do Banco de Dados - Pergamum   nas bibliotecas  das Unidades /Orgãos;  
§ Organização e desenvolvimento de Ações para a Semana do Calouro - SIBI/UFBA; 
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§ Organização do Processo de licitação para aquisição do material  bibliográfico do SIBI, 
acompanhamento e participação como equipe de apoio nas várias etapas do Pregrão Eletrônico, 
adequação e distribuições de recursos; 

§ Elaboração , organização e atualização do Passo @ Passo  base de dados  Portal Capes  e Sistema 
Pergamum; 

§ Elaboração de fichas catalográficas  para a comunidade editorial interna e externa; 
§ Visitas Técnicas às bibliotecas  do SIBI com o objetivo de traçar diagnóstico  técnico e 

administrativo; 
 
PROJETOS/ PARCERIAS  (DESENVOLVIDOS /EM DESENVOLVIMENTO) 
 
§ Modelo de Organização e Gestão do Sistema de Biblitecas  da UFBA; 
§ Projeto Bibliotheca : Memorial da Saude Brasileira (MS/UFBA); 
§ Elaboração de Processo de Aquisição Bibliográfica  para outros Orgãos/Unidades:  SSOA, UFRB, 

Campus Avançado de Vitória da Conquista; 
§ Projeto “Organização e Tratamento do Acervo Fotográfico da UFBA”- Parceria da  Bblioteca 

Central/ DCE/ e a EDUFBA (Comemoração  60 Anos da UFBa); 
§ Projeto Biblioteca Solidária - Doação de Material  Bibliográfico para outras instituições publicas e 

privadas, bibliotecas comunitárias, escolares, faculdades e outras. (BC/ DFDC); 
§ Projeto de Unificação -  Biblioteca Universitária de Arquitetura  e  Engenharia –BAE (inicio das 

discussões); 
§ Projeto de Unificação das Bibliotecas da Área de Saúde- BUS; 
§ Projeto de Mapeamento das Obras Raras da UFBA; 
§ Projeto de restauração de obras em parceria com a Petrobrás (Bibl. Setorial do CEB); 
§ Projeto Preservar para disseminar obras raras (Bibl.  Setorial do CEB em paceria com FNDS ); 
§ Projeto CT INFRA -  Criação dos Núcleos  de Restauração e Digitalização e acondicionamento das 

coleções  especiais do SIBI em parceria com o ICI,MUS,LET,FCH,NEIM ; 
§ Projeto  treinamento em bases de dados  para os   usuários  (grupos e individuais). 
§ Projeto de Editoração de Periódicos Eletrônicos da UF BA/SEER (Em andamento) 
§ Programa de Licenciaturas Especiais –PROLE  - parceria com  a Bib. Reitor Macedo Costa – 

atendimento de usuário; 
§ Projeto Busca de Informação Científica em Bases de Dados Nacionais e Internacionais. 
 
 EVENTOS / ATIVIDADES   ESPECIAIS/TREINAMENTOS 
 
§ Mostra Nise da Silveira - Vida e Obra - em parceria com o  Ministério da Saúde, o Instituto 

Municipal Nise da Silveira, SESAB, ESP/BA e a Biblioteca Central da UFBA (28/04 a  01 /07/2006);     
§ Participação do Sistema de Bibliotecas nos 60 Anos da UFBA com a divulgação do Acervo 

Fotográfico da Divisão de Coleções Especiais na seleção de fotografias que registram momentos 
históricos da UFBA (BC/EDUFBA); 

§ Realização do XIV Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias com o tema : Acesso Livre a 
Informação Cientifica e Bibliotecas Universitárias (22 a 27 /10/2006); 

§ Programa de Orientação e Treinamento de Usuários para Uso de Bibliotecas aos alunos ingressos 
semestre 2006.1 e 2006.2; 

§ Apresentação das Bases de Dados Century of Science, Journal Citation Report e Essencial Science 
Indicators da Thomson Scientific para os Professsores, Bibliotecários e Pesquisadores 
(22/06/2006); 

§ A Coordenação de Acesso à Informação Cientifica e Tecnológica – CAC/CAPES em parceria com o 
SIBI/UFBA realizou o treinamento no uso do Portal. Periodicos CAPES para os pesquisadores, 
coordenadores de Pós Graduação, Docentes, estudantes e bibliotecários da UFBA; 

§ Curso sobre “Organização de Arquivos Privados: estudo de Caso  do Espólio Godofredo  Filho 
(BC/ICI-Departamento de Arquivologia); 

§ Exposição Walter Smetack (DCE) e UFBA 60 Anos: Relembrando o Fundador Edgard Santos. 
 
CONVÊNIOS/COOPERAÇÃO/PARCERIAS 
 
§ IBICT- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações-BDTD;  
§ Catálogo Coletivo Nacional de Periodicos – CCN; 
§ COMUT-  Serviço de Comutação Bibliográfica ; 
§ MS - Rede  de  bibliotecas  e  Unidades   de  Informação Cooperantes de  Saúde - Rede BIBLIOSUS; 
§ Convênio com o Centro Cooperante da BIREME para alimentação da Base de Dados LILACS  (MED e 

ODO); 
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§ Rede da Memoria Virtual Brasileira- Biblioteca Nacional;  
§ Comitê Nacional do Escudo Azul – instalação do Comitê Regional Bahia; 
§ Operacionalização do Processo de Aquisição Bibliográfica  para UFRB; 
§ Termo de Copperação Técnica entre o CEDIG/FCH; 
§ Termo de Cooperação Técnica com ICI para capaciatção e qualificação de pessoas e Aplicação da 

Tecnologia da informação à  Catalogação DPT/BC; 
§ Cooperação com Orgãos /Unidades  na utilização do espaço da BC para Eventos, Exposições,  

Treinamentos, Cursos, Lançamentos de Livros  etc; 
§ EDUFBA- Catalogação na Fonte das publicações editadas pela editora. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITORA DA UFBA 
 

No ano de 2006 houve continuidade nas atividades editoriais buscando ampliar as relações 
de comercialização e distribuição, participação em eventos nacionais e internacionais e foram 
publicados 44 novos títulos pela EDUFBA. 

 
 

Demonstrativo de Vendas - 2006 
 

Situação de Vendas EDUFBA 
EDITORAS / 

IES Total 

 Quant Quant  
POSTOS DE VENDAS 2.430 2.458 4.888 

EVENTOS E LANÇAMENTOS 1.255 1.766 3.021 

VENDAS AVULSAS 2.087 2 2.089 

VENDAS LIVRARIAS PARTICULARES 2.798 0 2.798 

VENDAS NAS IES – PIDL 748 0 748 

Total 9.318 4.226 13.544 

 
 

As metas da Editora para 2007 são as seguintes: uma maior inserção no mercado editorial 
brasileiro, ampliando os canais de distribuição, dentre eles a participação em um maior número de 
feiras, bienais e eventos científicos. É de grande importância, elevar o número de títulos 
publicados, sobretudo das áreas do conhecimento que têm uma maior carência de publicações. 
 
 

Acervo  Bibliográfico adquirido em 2006 (Compra/ Doação/ Permuta) 
Livros/ Exemplares  23.059 
Periódicos  Títulos   (Nac. Est)   9.037 
Materiais Especiais   1.337 

  
Usuários/ Serviços oferecidos 
Empréstimo   / Aluno 403.255 
Empréstimo  / Professor 8.086 
Empréstimo  / Funcionário 3.228 
Frequência 419.236 
Consulta 182.918 
Comutação  Bibliográfica 3.493 
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3.2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

  
A Superintendência Administrativa – SAD definiu três macros processos para o seu 

funcionamento: Gestão de Contratos Administrativos, Gestão dos Serviços de Transporte e Gestão 
dos Serviços de Documentação e Arquivo, todos eles amparados e tendo como suporte a Gestão 
Interna, que busca promover os mecanismos necessários para o bom desempenho das atividades de 
cada setor. 

 
 
GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
Grandes Custeios 
 
 O maior desafio para a SAD referente aos ditos Grandes Custeio, foi à redução de despesas. 
Porém as medidas que foram implementadas requerem tempo de médio a longo prazo para 
apresentar os reais resultados, entretanto algumas medidas administrativas surtiram resultados 
positivos: a racionalização das operações de pagamento; o acompanhamento mais sistemático das 
faturas pelos Gestores dos Contratos, em atendimento às normas da administração pública que 
regem este tipo de relação; o trabalho de conscientização junto aos usuários, através de projetos 
específicos; tais medidas possibilitaram a redução proporcional das despesas e quase que por 
completo do pagamento de multa e juros, possibilitando assim maior adequação entre as despesas e 
as receitas disponíveis. 
 
• Fornecimento de Água: convém mencionar a continuidade do Projeto Água Pura no ano de 

2006.  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. 
 

• Fornecimento de Energia Elétrica: a redução das despesas com esse item não avançou, 
mantendo-se praticamente estável ao longo de todo ano. Ainda que tenha havido 
disponibilidade de recursos captados através do CT–Infra/Energia/FINEP, limitações 
operacionais e de consolidação de uma equipe de trabalho, aliadas implementação da cobrança 
dos tributos PIS e CONFINS por parte da concessionária, fizeram com que o Projeto Poupe Luz, 
outro Projeto Especial da UFBA, não apresentasse resultados significativos na redução de custos 
já nesse exercício, em termos absolutos; entretanto, verificou-se que as variações de um mês 
por outro não foram significativas, quando comparada com a média dos doze meses, 
representando, assim, um resultado positivo no contexto geral.     
 

• Serviço de Telefonia: a celebração do contrato, fruto de um processo licitatório, dos serviços 
de telefonia fixa, de dados, móvel e de manutenção de rede no primeiro semestre de 2006 foi 
o grande salto para a contratação de melhores condições de prestação daqueles serviços à 
UFBA. Esta ação significou um investimento na área de telefonia, representando um avanço 
tecnológico no que diz respeito à conectividade e comunicação de dados e voz para a UFBA, o 
que se espera com tais ações é que, a médio e longo prazo, a UFBA possa desfrutar de uma 
melhor qualidade do seu sistema de telefonia, refletindo na redução de despesas com esse tipo 
de serviços nos próximos exercícios. Em especial ao serviço móvel, foram recadastrados todos 
os usuários e tal ação juntamente com o redimensionamento do limite de consumo 
proporcionou uma redução nas despesas para esse tipo de serviço.   

 
Grandes Contratos 

 
 Pela complexidade da Universidade a mesma necessita de manter contratos terceirizados de 
limpeza, vigilância e portaria, todos eles buscando sempre atende a legislação vigente, inclusive 
com a celebração do contrato coma empresa de limpeza em 2006, fruto de processo licitatório – 
PREGÃO, evitando, assim, o contrato emergencial. Com essa premissa é que a SAD em 2006 buscou 
fazer uma intensa e sistemática avaliação dos contratos desse porte, levando-se em consideração a 
Legalidade, os valores e o desempenho dos prestadores desses serviços, os aumentos dos valores, 
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em termos absolutos, já eram esperados em função dos reajustes dados à categoria, que reflete 
diretamente no reequilíbrio econômico/financeiro dos contratos de prestação desses serviços, bem 
como pela expansão da UFBA a exemplo dos campi de Barreiras e Vitória da Conquista, entretanto 
os custos, em termos relativos, permaneceram estáveis. 
 
Contratos de Receita 
 

 A arrecadação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, com a utilização de seus espaços,  
é consubstanciada em Autorização de Uso ou Concessão de Uso de bem, dependendo do caso. 
Dentre outras funções, é a Superintendência Administrativa – SAD, juntamente com as Unidades de 
Ensino – quando for o caso, responsável pela gestão dos Termos de Autorização e de Concessão; 
para o ano de 2006 as ações referentes aos Contratos de Receita, tiveram como pontos 
fundamentais à observância da legalidade, e a quitação de débitos existentes para com a UFBA, 
onde foram catalogados todos os Termos de Concessão de Reprografia e cantinas, com observância 
na vigência e nos reajustes dos valores com base no índice IGPM, nos casos das Autorizações foi 
utilizado o mesmo índice de reajuste, garantido, assim, que os valores arrecadados não perdessem 
o seu poder aquisitivo, evitando prejuízo ao erário. Outro ponto notável foi o estreitamento do 
relacionamento com os Autorizatários/Concessionários, tornando-os verdadeiros parceiros, 
consolidando a nova cultura de relacionamento iniciada no exercício anterior. 
 
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
 

O macro processo da gestão dos serviços de transporte tem como atividades básicas o 
gerenciamento e controle do uso de combustível de toda Universidade; gerenciamento do 
transporte de pessoas, cargas e documentos – serviços de correio interno e externo; gerenciamento 
e manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da UFBA, preservando, assim, o 
patrimônio público. Para o bom desempenho das atividades administrativas e acadêmicas da 
Universidade, no que diz respeito ao transporte de cargas, pessoa e documentos, foi que a SAD em 
2006 buscou de forma sistemática aliar o baixo custo ao oferecimento de um serviço de qualidade, 
com foco no usuário, premissa básica da Administração Pública Gerencial, e para que isso fosse 
possível, foi feita a reestruturação de procedimentos, licitação para contratação se serviços de 
fornecimento de combustível, bem como a renovação da parte da frota, com aquisição de novos 
veículos, por licitação na modalidade de PREGÃO e do descarte de inservíveis, através de leilão. 
 
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 
 

No que tange a gestão dos serviços de documentação e arquivo são atividades básicas a de 
Cópias micrográficas – microfilmagem; Cópias xerográficas; Pesquisa de documentos; 
Custódia/guarda e organização de documentos, sendo o seu objetivo recolher, organizar, conservar, 
preservar e tornar disponível para consultas e pesquisas os documentos de valor histórico, jurídico, 
patrimonial, contábil, técnico e administrativo, produzidos pelos diversos órgãos e unidades da 
UFBA, com vistas a sua reutilização acadêmica e administrativa. 

 
Cabe salientar a participação da UFBA representada pela SAD no I Workshop, realizado no 

Arquivo Nacional, com as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, que teve como objetivos, 
dentre outros, de: apresentar a metodologia para elaboração de códigos de classificação de 
documentos de arquivo e de tabelas de temporalidade e destinação de documentos, relativos às 
atividades-fim; treinar os profissionais da área de arquivo para identificar, coletar e processar 
informações, quantitativas e qualitativas, sobre os serviços e acervos arquivísticos produzidos e 
acumulados pelas IFES.  

  
Finalmente, vale ressaltar que a SAD desempenha algumas atividades ditas transversais que 

permeiam entre os macros processos da própria SAD, atingindo inclusive as Unidades da 
Administração Central, Unidades de Ensino e os Órgãos suplementares, a exemplo da gestão do 
Cartão Corporativo do governo Federal - CCGF, junto ao Banco do Brasil – Agencia Governo, 
Instituição Financeira responsável pelo gerenciamento do CCGF; em 2006, a SAD, através de um 
plano de ação, com objetivos e metas preestabelecidos, conseguiu cadastrar, junto ao Banco do 
Brasil, praticamente todos os seus Centros e um grande número de Portadores dos Cartões, 
racionalizando e sistematizando, dessa forma, a operacionalização dos recursos destinados aos 
Suprimentos de Fundos, atendendo as determinações da Secretaria do Tesouro Nacional - STN; com 
isso, espera-se que no exercício 2007 as compras de pronto pagamento sejam efetuadas com mais 
eficiência e eficácia.  
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PROJETOS ESPECIAIS 
 
• PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA - ÁGUAPURA 
 
Metas definidas para 2006 
 

- Consolidação do sistema de manutenção preventiva (varreduras) nos prédios da UFBA. 
- Consolidação e aprimoramento do sistema Aguapura via net. 
- Realização de reuniões semanais de acompanhamento. 
- Montagem de sistema de cadastro técnico de instalações hidro-sanitárias. 
- Capacitação das equipes de encanadores. 
- Mobilização do público interno para o uso racional da água. 

 
Ações: 
 

As ações de varredura foram realizadas priorizando as unidades que têm correspondido às 
solicitações do programa de inserir as medições no sistema Aguapura via net. De Janeiro a 
Novembro de 2006 foram realizadas 85 operações de varredura em 52 unidades e órgãos da UFBA. 
Nestas foram realizadas 2545 vistorias e realizados 133 reparos dos mais diversos portes. 
 

As ações de varredura têm passado por dificuldades em função de falhas no referente à 
disponibilidade de veículo para deslocar o supervisor e as equipes de campo. É importante salientar 
que é necessário um maior apoio por parte da Prefeitura do Campus, para um melhor resultado 
destas ações. 
 

O sistema Aguapura via net foi aprimorado e se encontra operando no endereço 
http://teclim.ufba.br/aguapura/ Este sistema se constitui em inovador instrumento de gestão para 
o uso racional da água em prédios públicos. Esta sendo avaliada a expansão da sua abrangência para 
as escolas públicas do Estado e prédios do Governo Estadual 
 

As reuniões semanais de acompanhamento e supervisão foram realizadas integralmente ao 
longo do ano. Algumas reuniões contaram com a participação de autoridades universitárias como a 
Diretora da FFCH, a diretora do IBIO, e o Vice-Reitor. 
 

Foi montado o sistema de cadastro técnico de equipamentos hidro-sanitários, contendo os 
registros de todos os equipamentos das unidades vistoriadas no sistema de varredura. Este sistema 
permitirá avaliar o desempenho dos equipamentos adquiridos podendo orientar futuras aquisições, 
assim como o planejamento das ações de manutenção preventiva. 
 

As equipes de campo (2) tem sido capacitadas em serviço pelo supervisor. Foi também 
oferecido curso para utilização de equipamento de identificação de vazamentos não visíveis (Eco-
sonda). O Curso foi dado por técnicos especializados da EMBASA de forma gratuita. 
 

Foram realizadas 04 reuniões públicas para divulgação do Aguapura e discussão com 
representantes das unidades. Estas foram realizadas em Biologia, PAF, Politécnica e Hospital de 
Medicina Veterinária. 
 
Resultados: 
 

Ainda é cedo para se avaliar o resultado geral do programa, mas os resultados obtidos nas 
unidades que aderiram voluntariamente tem sido alentador. Podem ser citadas, como exemplo, a 
Escola de Dança, a Fapex, FFCH, Farmácia, Arquitetura e Direito, entre outras. Os resultados podem 
ser visualizados na página do Aguapura. 
 
 
• PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UFBA - POUPELUZ 
 

Durante o ano de 2006, foram realizadas as seguintes ações para complementar as metas do 
POUPELUZ traçadas em anos anteriores: 
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 Correção do fator de potência do HUPES - Foi concluída a instalação do conjunto Banco de 
capacitores no Hospital das Clinicas. Isto permitiu ao Hupes não só ajustar o fator de 
potencia de sua rede elétrica aos valores admitidos pela Legislação vigente, mas também 
eliminar o excedente reativo consumido. O que representou uma redução de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil Reais) anuais na conta de luz dessa unidade.  

 
 Sistema fotovoltaico - O sistema, que é capaz de gerar até 4 kW de energia elétrica a partir 

da energia solar, foi implantado a partir de novembro de 2006. Servindo assim como um 
modelo acadêmico de geração de energia elétrica limpa/renovável e proporcionando, 
também, redução do consumo de energia elétrica advinda da concessionária.    

 
 Sistema de iluminação- Depois dos resultados conseguidos com a melhoria do sistema de 

iluminação de cinco unidades em 2005 foi conseguido junto ao FINEP a ampliação para mais 
onze unidades. Já tendo sido concluída a fase de licitação dos materiais, faltando apenas 
concluir a contratação da empresa para executar os serviços. 

 
 
• SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA DA UFBA - TELEUFBA 

 
Metas definidas para 2006 

 
 Assinatura do contrato de telefonia com a Telemar 
 Ampliação e atualização das centrais telefônicas da UFBA 
 Instalação de Centrais telefônicas VOIP para as Unidades Remotas 
 Ampliação da rede de cabeamento metálico de telefonia 
 Adequação dos Quadros de Distribuição de cabos das centrais telefônicas 
 Atender as solicitações de manutenção e instalação de Telefonia e Dados 
 Instalação de rede interna para Telefonia e Dados. 

 
Ações 

 
 Contrato com a Telemar referente ao pregão presencial nº 05/2005 a partir de abril de 2006 

com prazo de execução de doze meses. 
 Conclusão da ampliação e atualização das Centrais Telefônicas da Reitoria, Ondina, 

Politécnica e Geociências. 
 Instalação das Centrais Telefônicas VOIP nas Unidades: Climério de Oliveira, Museu de Arte 

Sacra e Oliveira dos Campinhos. 
 Instalação de Cabos metálicos para telefonia e caixas de distribuição nas Unidades: Fac. 

Farmácia, Divisão de Material e Patrimônio, EDUFBA, PAF, Instituto de Física, Inst. Química, 
Inst. Geociências, Fac.de Filosofia e C. Humanas, Fac. De Odontologia, PRPPG, Escola de 
Música, ICI, Serviço de Seleção, Sup. Estudantil, CPPD, Creche, Fac. de Medicina, ICS, R3, 
Escola de Teatro, Escola de Belas Artes, Hosp. Pediátrico, Fac. de Arquitetura, FAPEX, DCE, 
ASSUFBA, PCU, SAD, ISP, CRH, e Sup. Pessoal. 

 Adequações dos quadros de distribuição do cabeamento metálico de telefonia em Ondina e 
Reitoria. 

 Atendimento de 720 solicitações de manutenção e instalação de pontos de telefonia e dados 
(Internet) nas unidades da UFBA. 

 Instalação rede interna de Internet na FACOM, Nutrição, CRH, Hosp. Veterinária, R2, R3, 
Química, Biologia e EDUFBA, e rede interna de telefonia na Escola de Nutrição, Escola de 
Enfermagem, Creche, Esc.de Medicina Veterinária, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Instituto de Química, SAD, DCA, e Instituto de Física. 

 
Destaques 
 

 Nova tecnologia VOIP para interligação ao Sistema Teleufba das Unidades Remotas através 
dos links de dados. 

 
Perspectivas para 2007 
 

 Concluir a ampliação do Sistema Teleufba para atender a todas as Unidades da UFBA até 
abril de 2007. 
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 Implantar o novo plano de numeração de ramais da Universidade com 4.000 números em 
seqüência. 

 Implantar Sistema de Tarifação para controle e emissão de relatórios de consumo de cada 
Unidade conectada ao Sistema de Telefonia. 

 Aumentar nossa capacidade de atendimento às solicitações de manutenção. 
 

 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
 O NUMEP – Núcleo de Manutenção de Equipamentos de Pesquisa, permanece como um 
PROJETO do NST – Núcleo de Serviços Tecnológicos da Universidade Federal da Bahia. 
 

O NUMEP realizou até 21/12/2006, 1290 atendimentos efetivamente de manutenção, 
somando-se clientes internos (Unidades/Orgãos da UFBA) e clientes externos: 
 
 

Equipamentos Quantidade 
Informática 1028 
Áudio-Vídeo 95 
Laboratório 153 
Outros 14 

TOTAL 1290 
 

 
Outras Atividades 

 
- Suporte as diversas unidades que foram contempladas com os equipamentos adquiridos 

pelo Programa de Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das 
Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais Universitários. 

- 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. 

 
 
LICITAÇÕES E COMPRAS 
 

A Divisão de Material e Patrimônio da UFBA vem buscando estruturar-se com o intuito da 
melhoria dos serviços ali prestados e redução dos custos nas aquisições de materiais e serviços. Em 
parceria com técnicos do ISP e da PROPLAD foi elaborado o projeto de reestruturação física e 
administrativa deste órgão, a ser implantado em 2007. 
 
 Atualmente, a modalidade mais empregada é o pregão, por apresentar mecanismos que 
aumentam a competitividade entre os fornecedores de bens e serviços comuns.  
 
 Destacam-se a seguir ações desenvolvidas em 2006: 
 

 Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal para as atividades desenvolvidas pelos setores. 
 Liberação dos editais para aquisição de serviços: Passagens aéreas, hospedagem, motoboy, 

impressos, vigilância, portaria, limpeza, apoio administrativo, manutenção de impressora e 
copiadora e equipamentos elétricos de informática, manutenção elétrica/ar condicionado, 
obras e reformas dos Campi da UFBA. 

 Liberação dos editais para aquisição de materiais: combustíveis, expediente, equipamentos, 
móveis, acervo bibliográfico, veículo, equipamentos hospitalar - MCO/HUPES, gêneros 
alimentícios e materiais específicos da PCU. 

 Liberação dos editais para concessão de espaço para funcionamento dos serviços de 
reprografia, cantinas, bancos, livrarias e estacionamentos. 

 Realização de 2 leilões públicos. 
 Divulgação e publicação de aviso das licitações no SIDEC, em jornal de grande circulação e 

na página da UFBA. 
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 Publicação dos resultados das licitações no SIDEC e INCOM 
 Criação do Núcleo de Gerenciamento de Licitações – NGL para gerenciar, controlar e 

disciplinar as licitações no âmbito da UFBA. Nele define-se a modalidade de licitação para 
atender às demandas referentes a materiais e serviços 

 Realização de 16 Tomadas de Preços para obras e reformas. 
 Realização de 12 Convites para obras e reformas. 
 Realização de 22 concorrências para exploração de espaço, reforma e construção. 
 Realizações de Pregões Eletrônicos e Pregões Eletrônicos SRP - Realização de 87 Pregões 

Eletrônicos gerando uma economia na ordem aproximadamente de 40% para a UFBA nas 
compras, e beneficiando através de 115 autorizações de “Carona” das atas de registro de 
preços para órgãos da Administração Direta e Indireta. 

 Contando com os técnicos do CPD estudou-se a possibilidade da Modernização dos Sistemas 
Informatizados de Patrimônio, Almoxarifado e Compras, a ser implantado em 2007. 

   
 
PROGRAMA DE SEGURANÇA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS 
 

Dentre as metas definidas em 2006 pela Coordenação de Segurança dos Campi – COSEC, no 
sentido de reduzir as ocorrências de sinistros, algumas delas foram implementadas. Podendo-se 
destacar: 
 

. Instalação de 16 câmaras no Instituto de Química, 16 câmaras no SSOA e Superintendência 
Estudantil, e de 08 câmaras na Residência RIII. 

. Redução de arrombamentos de veículos, crimes contra pessoas e contra o patrimônio no 
Campus de Ondina. 

. Implantação do sistema de controle de acesso de veículos ao Campus de Ondina através do 
emprego de cartões. 

 
Perspectiva para 2007 
 

. Dar continuidade às discussões acerca da implantação do Programa de Segurança no 
Campus Canela. 

. Integração da Guarda Universitária à Coordenação de Segurança. 

. Consolidação da fiscalização noturna. 

. Ampliação do emprego de meios eletrônicos no processo de vigilância.  
 

 
MANUTENÇÃO DA PLANTA FÍSICA 
 
METAS DEFINIDAS PARA 2006 
 

• Aplicar os princípios básicos da administração, aprimorando-os, visando a modernização 
administrativa da Prefeitura do Campus Universitário da UFBA. 

• Implantação do MAGIC para controle e gerenciamento de ordens de serviços da PCU. 
• Promover mais agilidade nos procedimentos administrativos com a integração da PCU-SAD-

DCA-DM-PROPLAD-PJ. 
• Promover juntamente com a CDH cursos para qualificação, com ênfase na potencialização 

da vocação/talento de cada servidor e dentro das necessidades do órgão. 
• Criação de uma unidade de atendimento emergencial. 
• Manutenção dos sistemas de combate a incêndio. 
• Criação do Setor de Limpeza Urbana, ligado à Gerência de Meio Ambiente GEMA. 
• Aquisição de Software para gerenciamento das atividades dos diversos setores da PCU. 
• Implantação de novo organograma com o objetivo de promover a total integração na PCU. 

Desenvolver métodos para a melhoria da visão sistêmica dos técnicos envolvidos no processo 
de gestão. 

• Desenvolver Programa de qualidade para certificação da ISO 9.000. 
• Requalificação dos procedimentos e dos servidores envolvidos nas atividades de cotação, 

orçamento, compras, logística e almoxarifado. 
• Contrato de manutenção de áreas verdes e jardins e limpeza urbana nos campi da UFBA. 
• Erradicação de ervas daninhas, controle de pragas e poda de árvores. 
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AÇÕES 
 

• Implantação do MAGIC para controle e gerenciamento de ordens de serviços da PCU. 
• Mais agilidade nos procedimentos administrativos com a integração da PCU-SAD-DCA-DM-

PROPLAD-PJ, através utilização de comunicação mais eficiente e direta, resultante do bom 
relacionamento com as diversas instâncias. 

• Implantação de novo organograma com o objetivo de promover maior integração da PCU 
com a redução das hierarquias verticais. 

 
Gerência de Manutenção 
  

• Atendimento por “Ordem de Serviços”: 
 

SERVIÇOS ATENDIDA 
Carpinteiro 178 
Eletricista 359 
Encanador 441 
Pedreiro 95 
Pintor 51 
Serralheiro 71 
Vidraceiro 49 

T o t a l 1.244 
 
Gerência de Meio Ambiente 
 

 Orçamento dos jardins da Reitoria. 
 Fiscalização de serviços de podas e erradicação em São Lázaro, Direito, Nutrição, ICS 
 Limpeza Urbana nos campi da UFBA. 
 Acompanhamento de processo junto ao MP, segurança, cadastro e controle da fauna e 

flora da trilha ecológica. 
 Relatório para controle de sariguês em Biologia. 
 Manutenção de áreas verdes e jardins. 
 Solicitação de alvarás para erradicação de árvores. 

 
Setor de Obras e Fiscalização 

 
• Elaboração de Orçamentos; 
• Elaboração de Especificações; 
• Participação em Comissões Especiais de Licitação; 
• Fiscalização de Obras; 
• Supervisão de Obras; 
• Vistoria de obras com laudos técnicos 

 
 
3.3 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

A  Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP, em seu 4º ano de existência, 
mesmo considerando as dificuldades enfrentadas pelas universidades públicas brasileiras e em 
particular a Universidade Federal da Bahia, conseguiu avançar na proposta de consolidação das suas 
atividades, principalmente no que diz respeito à estruturação e identidade funcional. O maior 
desafio era de construir uma estrutura com identidade própria, com uma cultura organizacional 
voltada para atividades/ações relativas à vida das pessoas que trabalham e/ou vivenciam na 
Universidade. Esta construção passa pela incorporação de ações/atividades já sedimentadas, com 
sub-culturas formadas e cristalizadas e que ao longo de suas existências se distanciaram da visão da 
gestão de pessoas dentro de seu conceito amplo de não ser apenas operacional, com atividades 
essencialmente legais e burocráticas, mas assumir uma estratégia  empreendedora, indutora de 
mudanças na forma de gerir processos e pessoas. 
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A Pró-Reitoria procurou conjugar políticas de democratização de relações do trabalho e 
valorização do servidor, de maneira a cumprir com eficiência e eficácia o seu papel perante a 
sociedade, “reconhecendo que a preservação do conhecimento e do capital organizacional depende 
do servidor”. Assim, desde sua criação a PRODEP considerou quatro premissas básicas, de maneira a 
dar conta do seu papel de órgão gestor de recursos humano: 
 

• Modernização da gestão 
• Aprimoramento do sistema de informação e comunicação 
• Qualificação e desenvolvimento de servidores 
• Atenção à saúde 

 
A) Para a modernização da gestão utilizou-se de mudanças que refletiriam sobre problemas 

identificados quer pelo próprio corpo de funcionários da PRODEP, quer pelas constantes queixas dos 
usuários, levando então a uma reestruturação dos processos de trabalho no interior da 
Superintendência de Pessoal, envolvendo a redefinição de funções, treinamento de equipes e 
reforma física que atendesse de maneira mais racional e permitisse uma otimização do novo 
processo de trabalho, com definição clara das responsabilidades de cada membro da equipe. 

 
O resultado desta reestruturação foi à criação da Central de Atendimento (CAT) e dos núcleos: 
Admissão e Desligamento (NAD); Ocorrências Gerais (NOG); Aposentadoria e Pensões (NAP);  
Documentação e Informação (NDI); Orçamento e Finanças (NOI) e de Apoio Administrativo (NAA). 
 

B) O Sistema de Informação, ponto de estrangulamento nas áreas chaves da Instituição, não 
só pela sua complexidade, mas pela falta de integração entre os diversos sistemas em uso, que na 
grande maioria são definidos e gerenciados ao nível do Ministério do Planejamento e Orçamento e 
/ou Ministério da Educação, levando sobre-trabalho, foi motivo de ações específicas para permitir 
um uso racional da informação e a presteza necessária para atender às várias demandas, o que, 
entretanto ainda deixa a desejar. Agregue-se a isto a necessidade de criação de novos campos de 
informação no SIP, tais como a do “módulo de dependentes”, a inserção da nova função de 
professor associado e das demandas decorrentes do novo Plano de Carreira dos Cargos Técnico 
Administrativo em Educação – PCCTAE. 
 

Na área de comunicação, pouco se avançou, foi disponibilizada a página da PRODEP 
(www.prodep.ufba.br), o que leva à necessidade de montagem de grupo para coordenar as 
atualizações e seleção de material a ser divulgado.  
 

C) No que tange à qualificação e desenvolvimento dos servidores, podemos sem sombra de 
dúvidas afirmar que tivemos um avanço considerável na elaboração de propostas inovadoras, não só 
impulsionados pela aprovação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativo em Educação- 
PCCTAE (Lei n º 11.091/2005), mas principalmente pelo esforço e empenho da Comissão de 
Enquadramento e da Comissão Interna de Supervisão, culminando com aprovação do Plano Pelo 
Conselho Superior de Ensino em 25/09/2005, cumprindo os prazos legais previstos e pelo esforço da 
equipe da CDH em buscar cursos considerados necessários para o bom desenvolvimento dos 
trabalhos. 
 

D) A assistência social e à saúde, foi motivo, desde o início do Reitorado, de grande 
preocupação por identificar lacunas importantes na prestação destes serviços e pela duplicidade de 
ações desenvolvidas nas diversas Unidades e/ou serviços, sem atenderam adequadamente as 
necessidades da Comunidade Universitária. 
 

A assistência à saúde para o corpo de servidores da UFBA é desenvolvida especificamente 
pelo Serviço Médico Rubens Brasil (SMURB), que também absorve a clientela discente. Vale ressaltar 
que, com o sistema de cotas a demanda para serviços na área da saúde tem aumentado 
consideravelmente. 
 

Com a perspectiva de incentivo pelo Governo Federal para apoio a planos de saúde, foram 
realizados seminários (03) para a discussão sobre a melhor opção para atender à nossa clientela, 
tendo sido criado um grupo de trabalho que deverá apresentar no prazo de 90 dias, uma proposta 
com a definição sobre a modalidade de gestão das atividades de saúde, dentro da proposta da 
Portaria 1.983 de 5 de dezembro de 2006. Para coordenar este grupo de trabalho foi nomeado um 
asses sor diretamente ligado ao Gabinete, que tem também como responsabilidade a criação da 
“Superintendência de Saúde”, cujo objetivo é de criar condições de coordenar todas as ações de 
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prestação de serviços de saúde, desenvolvidas hoje em 08 Unidades da UFBA (Hospital Prof. Edgard 
Santos e seus anexos - Hospital Pediátrico Hosannah de Oliveira, Ambulatório Magalhães Neto, a 
Maternidade Climério de Oliveira, Instituto de Ciências da Saúde, Escola de Enfermagem, Escola de 
Nutrição, Faculdade de Farmácia; Faculdade de Odontologia e o Serviço Médico Universitário Rubens 
Brasil) visando uma melhor resolubilidade dos serviços, evitar duplicidades e racionalizar recursos.  

 
As premissas básicas são incorporadas pelas 03 coordenações que compõem a PRODEP: 1) 

Coordenação de Pessoal - SPE; 2) Coordenação de Desenvolvimento Humano - CDH e Coordenação 
de Assistência Médica e Social – SMURB e orientam a elaboração deste relatório. 
 

Buscar-se-á apresentar as ações/atividades desenvolvidas, explicitando sempre que possíveis 
às metas pré-definidas e o seu grau de execução, bem como as ações inter-relacionadas e/ou 
elaboradas em conjunto. Vale ressaltar que nem sempre foi possível definir metas no plano 
operativo para 2006, em função do tipo de atividades a serem desenvolvidas. 
 
 
COORDENAÇÃO DE PESSOAL - SPE 
 

A Coordenação de Pessoal responsável pela parte cartorial e burocrática essencial para o 
acompanhamento da vida funcional do servidor sofreu grandes mudanças após a criação dos 
núcleos, os quais passam a tem como foco o cliente, a redução dos níveis hierárquicos, estrutura 
organizacional baseada em processos e formação de equipe de trabalho com delegação de funções.  
 

Considerando as proposta de 2005, a SPE desenvolveu ações voltadas para a modernização 
administrativa, principalmente objetivando o melhor atendimento, incluindo a redução de tempo de 
resposta às demandas. Várias atividades foram incorporadas, exigindo uma preparação do seu 
quadro de pessoal.  
 

Vale ressaltar a participação nos concursos realizados, para a formação dos quadros de 
pessoal dos seus campi avançados de Vitória da Conquista e Barreiras, e da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, prestando assessoria e suporte técnico, cedendo pessoal, assim como, em 
alguns momentos, espaço físico e equipamentos, além da execução dos procedimentos pertinentes 
aos concursos, que são da sua competência. 
 

Mantém a Universidade um quadro de pessoal composto de 2.301 docentes, incluindo 
professores substitutos, 3.383 técnicos administrativos. Ainda em relação à administração de 
pessoal, a Superintendência gerencia a situação de 30 servidores cedidos, sendo 12 docentes e 18 
técnicos (SIP–dez/06), 255 prestadores de serviço lotados em diversas Unidades/Órgãos. 

 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 75 - 

Quadro de Servidores 2006 

Órgãos Nº de Docentes 
Nº de Técnico-
Administrativos 

Biblioteca Central - 84 
Coordenação de Desenvolvimento Humano - 22 

Centro de Estudos Afro-Orientais - 20 
Centro de Processamento de Dados - 61 
Centro de Recursos Humanos - 12 

Centro Educ. Carneiro Ribeiro - 1 
Centro Est. Interd. Setor Público - ISP - 18 

Coord. Central de Pesq.e Pós-Graduação - 1 
Coordenação de Segurança nos Campi - 32 

Divisão de Contabilidade e Auditoria - 19 
Divisão de Material - 23 

Editora Universitária - 9 
Maternidade Climério de Oliveira - 328 

Museu de Arqueologia e Etnologia - 8 
Museu de Arte Sacra - 35 

Núcleo de Estudos Interd. Sobre a Mulher - 1 
Núcleo de Serviços Tecnológicos - 11 

PAF – I - 1 
Pró-Reitoria de Graduação - 1 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 28 

Pró-Reitoria de Planej. e Administração - 33 
Procuradoria Geral - 5 

Procuradoria Jurídica - 4 
Secretaria Geral dos Cursos - 29 

Serviço de Seleção Orientação e Avaliação - 17 
Serviço Médico Universitário Rubens Brasil - 103 

Superintendência Acadêmica - 34 
Superintendência de Pessoal - 68 

Hospital Med.Veterinária Renato M. Neto - 34 
Hospital Universitário Profº Edgard Santos - 1.073 

Centro Pediátrico Profº Hosannah de Oliveira - 2 
Centro de Estudos Baianos 1 11 

Pró-Reitoria de Extensão 1 15 
Reitoria 1 53 
Superintendência Administrativa 1 59 

Superintendência Estudantil 9 83 
Prefeitura do Campus Universitário 3 111 

SUBTOTAL 16 2.449 
Fonte: SPE/Sistema Integrado de Pessoal (SIP) Dez - 2006 
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Quadro de Servidores 2006 
cont.. 

 
Unidades de Ensino 

Nº de 
Docentes 

Nº de Tec.-
Administrativos 

Escola de Administração 55 28 

Escola de Belas Artes 61 31 
Escola de Dança 35 28 

Escola de Enfermagem 74 25 
Escola de Medicina Veterinária 54 45 

Escola de Música 57 66 
Escola de Nutrição 55 10 
Escola de Teatro 39 23 

Escola Politécnica 152 50 
Faculdade de Arquitetura 102 29 

Faculdade de Ciências Contábeis 26 9 
Faculdade de Ciências Econômicas 40 28 

Faculdade de Comunicação 39 19 
Faculdade de Direito 62 28 

Faculdade de Educação 102 35 
Faculdade de Farmácia 61 32 

Fac. de Filosofia e Ciências Humanas 144 35 
Faculdade de Medicina 285 64 

Faculdade de Odontologia 109 42 
Inst. Ciências Amb. Desenv. Sustentáveis - Barreiras 33 - 

Instituto de Biologia 65 27 
Instituto de Ciência da Informação 29 13 
Instituto de Ciências da Saúde 112 57 

Instituto de Física 76 21 
Instituto de Geociências 79 62 

Instituto de Letras 105 26 
Instituto de Matemática 109 15 

Inst.Multidisciplinar de Saúde - Vitória da Conquista 32 28 

Instituto de Química 67 38 
Instituto de Saúde Coletiva 26 20 

SUBTOTAL 2.285 934 
TOTAL GERAL 2.301 3.383 

Fonte: SPE/Sistema Integrado de Pessoal (SIP) Dez - 2006 
 
Quanto à aposentadoria e pensão, foram lançados no SISAC 158 processos de concessão de 

aposentadoria e 198 de pensão civil (relatório SISAC enviado ao Controle Interno). 
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Prestadores de Serviços – 2006 

 
 

Unidades 
 

Número 
Faculdade de Arquitetura 5 

Biblioteca Central 1 

Instituto de Biologia 11 

PRODEP – Coord. Desenv. Humano 26 

Centro de Estudos Afro-Orientais CEAO 30 

Centro de Processamento de Dados - CPD 2 

Escola de Belas Artes 3 

Faculdade de Educação 1 

Faculdade de Comunicação 11 

Fac. Filosofia e C. Humanas 5 

Gabinete do Reitor 10 

Instituto de Geociências 6 

Inst. Ciências da Informação 3 

ISP 9 

Museu de Arqueologia e Etnologia 1 

Instituto de Matemática 3 

Faculda de Medicina 2 

Esc. Medicina Veterinária 4 

Escola de Nutrição 1 

PAF 3 

Prefeitura do Campus Univ 57 

PROPLAD 24 

PRPPG 6 

Sup. Administrativa 11 

Superintendência Estudantil 10 

PRODEP – Sup. de Pessoal 9 

Escola de Teatro 1 

TOTAL 255 
Fonte: PRODEP-SPE 
Obs: Informamos que os terceirizados acima são os prestadores de serviços pagos por 
esta Universidade 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIOINADOS POR UNIDADE/ÓRGÃO - 2006 

CARGOS 
COMISSIONADOS 

CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 

Administração Central 
Reitoria 01           
Vice-Reitoria  01   04       
Gabinete   04 10 02 01 05  02 02 03 
Procuradoria   01    01 01 01 01  
PROPLAD  02  02 05  04 01 01   
PROGRAD  01  01 01 01  01 01 01  
PRPPG  01  02 03 01   01 01  
PROEXT  01  02 02 01  01  01  
PRODEP   01   02   01   
Sec. Org. Conselhos 
Superiores 

   01   01    03 

Coord. Segurança dos 
Campi 

    01   01    

Sup. Administrativa    01 01 02   01 02  
Divisão Contabilidade 
e Auditoria 

   01  05   01 01  

Divisão de Material    01  03   01   
PRODEP - Sup. de 
Pessoal 

   02 03 04 01  04 02  

PRODEP - Coord. 
Desenv. Humano 

   01 01 03   01   

Sup. Estudantil   01 02  02 07 01 02   
Sup. Acadêmica    01    02 02   
Sec. Geral dos Cursos    01 01   03 03   
Serviço de Seleção e 
Orientação e Aval. 

   01    03    

PAF I e II     01 01   01   
Serviço Médico Univ.    01  03 01 04 01 01  
Prefeitura do Campus    01 06 03 01 01 01 02 02 
Subtotal 1 5 7 31 31 32 24 18 26 14 8 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIOINADOS POR UNIDADE/ÓRGÃO - 2006 

CARGOS 
COMISSIONADOS 

CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 

Órgãos Suplementares 
Maternidade Climério de 
Oliveira 

   01 01 03 08 04 01  02 

Museu de Arte sacra    01  01  03  01  
Museu de Arqueologia e 
Etnologia 

   01    02  01  

Núcleo de Serviços 
Tecnológicos 

    01    01 01  

Biblioteca Central    01   05 04 01   
Centro de Estudos Afro 
Orientais 

   01  01   01 01  

Hospital Univ. Prof. 
Edgard Santos 

  01  05 05 13 03 16 01 09 

Centro de Estudos Int. 
Setor Público-ISP 

   01     01 01  

Centro de Estudos 
Baianos 

   01     01 01  

Centro de Recursos 
Humanos 

   01     01 01  

Centro de 
Processamento de Dados 

  01   04 03  03 01  

Editora Universitária    01   04  02 02  
Hospital Medicina 
Veterinária 

   01 01  04  01 01  

Hospital Pediátrico 
Hosannah Oliveira 

   01    02 03  01 

Núcleo de Estudos 
Interdisciplinar da 
Mulher - NEIM 

   01     01   

Subtotal - - 2 12 8 14 37 18 33 12 12 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIOINADOS POR UNIDADE/ÓRGÃO - 2006 

CARGOS 
COMISSIONADOS 

CD1 CD2 CD3 CD4 FG1 FG2 FG4 FG5 FG6 FG7 FG8 

Unidade de Ensino 
Inst. Saúde Coletiva   01  01 01   01 01 02 
Inst. de Matemática   01  03 04   01 01 03 
Inst. de Física   01  03 02 01  01 01 02 
Inst. de Química   01  04 02 01  01 01 02 
Inst. de Biologia   01  04 02   01 01 02 
Inst. de Geociências   01  04 07 01  01 01 03 
Inst. de Letras   01  04 02   01 01 03 
Inst. de Ciências da 
Saúde 

  01  04 02 01  01 01 03 

Inst. Multidisciplinar 
de Saúde Vitória da 
Conquista 

  01  03 03      

Inst. de Ciências 
Ambientais 
Desenv.Sustentável 
Barreiras 

  01 02 06 02      

Faculdade de 
Medicina 

  01  08 02 01  01 01 04 

Faculdade de Direito   01  02 02 01  01 01 02 
Escola Politécnica   01  07 08 01  01 01 04 
Fac. de Filosofia e 
Ciências Humanas 

  01  07 06 01  01 01 04 

Escola de Belas Artes   01  02 05 01  01 01 02 
Fac. de Ciências 
Econômica 

  01  02 02 01  01 01 02 

Escola de 
Enfermagem 

  01   02 01  01 01 02 

Fac. de Farmácia   01  03 02   01 01 02 
Fac. de Odontologia   01  03 02 01  01 01 03 
Fac. de Arquitetura   01  05 02 01  01 01 02 
Escola de 
Administração 

  01  03 03 01  01 01 02 

Escola de Música   01  02 05 01  01 01 02 
Escola de Nutrição   01  02 02 01  01 01 02 
Inst. de Ciência da 
Informação 

  01  02 03 01  01 01 02 

Fac. de Educação   01  03 04 01  01 01 03 
Escola de Medi cina 
Veterinária 

  01  04 05 01  01 01 03 

Fac. de 
Comunicação 

  01  01 02   01 01 02 

Escola de Dança   01  02 02   03 01 02 
Escola de Teatro   01  02 03 01  01 07 02 
Fac. de Ciências 
Contábeis 

  01  01 01   01 01 02 

Subtotal - - 30 2 97 92 20 - 30 28 69 
T O T A L 01 05 39  45 138 138 81 36 89 54 89 
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Atividades Desenvolvidas 
 

• Criado arquivo virtual da SPE no CPD, que possibilita a guarda de todos os documentos 
e/ou arquivos que são utilizados pelos diversos núcleos (backup). Esta iniciativa permite que os 
núcleos tenham acesso, para consulta, aos documentos criados na Superintendência e evita perda 
das informações, caso haja alguma danificação nas máquinas. Também foi procedida uma adaptação 
do SIAD (Sistema Integrado de Administração de Pessoal) para permitir o gerenciamento dos 
processos, em função de problemas apresentado pelo sistema MAGIC, levando a que, a partir de 
julho o controle de processos passasse a ser realizado apenas via SIAD; 

 
• O Sistema Integrado de Pessoal - SIP, criado para cadastramento e gerenciamento das 

ações relativas a Pessoal da UFBA, foi alvo de novas incorporações para atender às demandas da 
SPE, dentre as quais se destaca: a) reformulação da ocorrência de Cessão; b) reformulação na 
ocorrência de enquadramento; c) inclusão de nova classe de Professor Associado; d) inclusão das 
ocorrências “Incentivo”; e) inclusão da “Licença de Regência de Classe por Motivo de Saúde”; f) 
lançamento de faltas por período e não “data a data”; g) inclusão das ocorrências de “transposição” 
dos servidores ativos para a UFR; h) inclusão da informação sobre “aprovação  em estágio 
probatório”.  

 
Podemos ainda registrar em relação ao SIP a constituição do novo Grupo Gestor-GGS, 

responsável pelo controle, gerenciamento e fornecimento de informações da área de RH, o qual 
trabalha em parceria com o CPD, ficando, portanto, responsável pela autorização de todas as 
demandas deste sistema.   
 

• A Central de Atendimento - CAT, foi planejada para prestar atendimento presencial à 
clientela da PRODEP, oferecendo um tratamento personalizado, e agilizando a tramitação dos 
processos.  Muitas das solicitações dos usuários são resolvidas de imediato neste setor.  Além do 
atendimento presencial, a CAT gerencia o recadastramento de aposentados e pensionistas, atualiza 
dados cadastrais de ativos, inativos e pensionistas, e executa o recadastramento do auxílio 
transporte municipal. Estas atividades demandaram ações como: envio de 5.318 correspondências; 
3.236 efetivações de recadastramento de aposentados, e 1.332 de pensionistas, perfazendo um 
total de 4.568 recadastrados, incluindo-se o recadastramento de dependentes de servidores 
aposentados e pensionistas.  
 

A importância da criação deste setor fica evidenciada ao constatar que foram registrados 
pela Central de Atendimento - CAT 15.215 (Quinze mil duzentos e quinze) atendimentos presenciais 
no período de 02/01 a 23/11/2006, sendo destes apenas 7.518 foram transformados em processos.  
 

• Comissão de Acumulação de Cargos – CAC é da competência da Comissão de Acumulação 
de Cargos (CAC), apurar e solucionar as situações com indícios de acumulação ilícita de cargos 
públicos, apontadas por ofícios da CGU, SRH/MP, MEC ou por denúncias públicas, e enviar relatórios 
à Coordenação de Controle Interno – CCI para análise, conhecimento e envio aos Órgãos 
Governamentais a quem compete tal controle. 

 
O estabelecimento de metas na realização do trabalho da CAC é muito difícil por se tratar 

de resolução de demandas muitas vezes externas a PRODEP, ficando a Comissão na dependência de 
respostas e soluções por parte de outras instâncias.  
 

Para a otimização do processo de trabalho na CAC foram necessárias desenvolver algumas 
atividades como a reformulação de formulário de declaração de acumulação de cargos e 
estruturação das rotinas de trabalho. 

Resultados Obtidos na CAC - 2006 

                 Situação Número 
Regularizada 339 
Aguardando parecer do MPOG 46 
Aguardando exoneração outros órgãos 03 
Processo administrativo disciplinar 22 
Em análise 892 

TOTAL 1.302 
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Atendimentos processados (01/01/06 a 11/12/06): 

 Foram registrados no Sistema de Acompanhamento de Documentos da UFBA-SIAD, 
29.031 (vinte e nove mil e trinta e um) processos, destacando-se com maior número a CAT 
com 7.518 processos seguida do NAD com 4.896, o NOG com 4.358e o NAP com 3.654.  

Comparados aos dados de 2005, cujo total foi de 12.601 processos, observamos um 
aumento significativo no volume, tendo como um dos motivos a realização dos concursos 
públicos.  

 
Atividades Desenvolvidas pelos Diversos Núcleos – 2006 

Núcleo Tipos de processo Quantitativo 

 
 
Núcleo de Ocorrências 
Gerais-NOG/SPE 

 
Recadastramento dos dependentes de servidores ativos, de 
auxílio transporte, participação nas modificações realizadas no 
SIP, progressão de Professor Associado, inclusão do cálculo de 
hora-extra e adicional noturno, providências para inclusão das 
ocorrências de freqüência com registro apenas via WEB, 
contribuição para programa para cálculo dos retroativos de 
insalubridade, progressão e outros, inclusão no módulo de 
dependentes. 

 
 
 

4.358 

 
Núcleo de Admissão e 
Desligamento-NAD/SPE 

Admissão, manutenção e rescisão de contrato de professor 
substituto, exoneração, médico residente, alteração de regime 
de trabalho Docente e Técnico. 

4.896 

 
Núcleo de Orçamento e 
Finanças - NOF/SPE 

 
Apropriação da folha de pagamento, encaminhamento aos órgãos 
cessionários de cobranças referentes ao ressarcimento dos 
valores pagos a servidores cedidos, lançamento de processos no 
módulo de exercícios anteriores, pagamento de serviços 
prestados em todas as Unidades Órgãos da UFBA, pagamento de 
processos referentes à liberação dos passivos dos 3,17% e 28,86%, 
através de alvarás, resolução de casos referentes à consignações, 
processamento da GEFIP. 

 
2.549 

 
Núcleo de Aposentadoria 
e Pensão - NAP/SPE 

 
Demandas que se relacionam com a aposentadoria dos servidores 
da UFBA e a concessão de pensões. 

 
3.674 

 
Núcleo de 
Documentação e 
Informação - NDI/SPE 

 
Arquivamento de processos 

 
859 

 
Núcleo de Apoio 
Administrativo - 
NAA/SPE 

 
Solicitações de provimento administrativo. 

 
1.666 

 
Secretaria Executiva - 
SECEXEC/SPE 

 
Processos das mais diversas Unidades/Órgãos da UFBA, bem 
como de órgãos externos. 

 
2.379 

 
Assessoria Técnica - 
ASTEC/PRODEP 

 
Processos judiciais e demais processos que demandem 
orientações sobre legislação trabalhista e outras. A maioria dos 
processos que transitam na ASTEC compõem o registro da SECEXE 

 
39 

 
Comissão de Acumulação 
de Cargos - CAC/PRODEP 

 
Situações com indícios de acumulação ilícita de cargos públicos, 
apontadas por ofícios da CGU, SRH/MP, MEC, ou por denúncias 
públicas. 

 
1.093 

 
Central de Atendimento 
- CAT/PRODEP 

 
Efetivação do recadastramento de 3.236 aposentados, e 1.332 
pensionistas, recadastramento de dependentes de servidores 
aposentados e pensionistas num total de 1.877, inscrições para 
concurso de Docentes do Magistério Superior.  

 
7.518 

TOTAL 29.031 

Fonte:SPE/2006 
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Alcance de Metas Programadas 
 

Metas % 
Consolidar a implantação plena do PCCTAE 100% 
Concluir o Processo de Avaliação da nova organização 
da SPE 

4% 

Aprimorar o acompanhamento remoto dos processos, 
pelos usuários 

10% 

   Consolidar o Núcleo de Documentação e 
Informação/SPE 

10% 

Apoiar a Implantação Universidade Federal do 
Recôncavo e dos campi avançados da UFBA, de  
Barreiras e Vitória da Conquista   

100% 

Programar a gestão do SIP, restabelecer o grupo 
gestor 

75% 

Zerar passivos do NAP, NOG, NAD, NOF 70% 
Lançar aposentadorias e pensões no SISAC 90% 
Tratar processos de Abono de Permanência 100% 
GEFIP 40% 

 
 
A SPE foi incluída entre os setores que sofreram avaliação pela Comissão interna de 

Avaliação, assim o item 2 – Processo de avaliação da nova SPE oi considerado de muito baixo alcance 
de metas, o que levou a Pró-Reitoria a analisar os processos de trabalho. A avaliação do alcance das 
demais metas foi obtida pela análise dos tempos de trabalho das ações de cada atividade. 
 
Planejamento 2007 
 

As ações programadas para 2007 estão voltadas para a consolidação das mudanças 
implementadas no processo de modernização administrativa da SPE, na busca da eficácia nas suas 
ações. 

 
Planejamento 2007 

 
Objetivos 

 
Ações 

 
Cronograma 

1. Avaliar e retro-alimentar o 
processo de modernização da SPE 

1.1. Seminário interno 
1.2. Avaliação externa 
1.3. Promover ajustes no SIP e SIAD 
1.4.Incluir módulo treinamento nos 
sistemas 

1.1.Jan. / mar 
1.2. Mar / abril 
1.3. Jan./fev. 
 
1.4. Jan./nov. 

2. Aprimorar sistema remoto de 
processos 

 
2.1. Levantamento de necessidades 
(parceria ISP) 
2.2. Compatibilização de entrada nos 
sistemas SIP/SIAPE 

 
2.1. janeiro 
 
2.2 março/abril 
 

3. Gerenciamento eletrônico de 
documento 
 

3.1. Aperfeiçoamento do sistema SIAD 
(parceria com ISP) 
3.2. Treinamento de pessoal 

3. 1. Jan./fev. 
 
3.2. jan./jul. 

4. Otimizar atendimento 
presencial na CAT 

4.1.Aprimorar gerenciamento nos 
diversos núcleos 
4.2. Equipar núcleos 
4.3. Incorporar pessoal 
4.4. Instalar senha eletrônica 

4.1. fev./mar. 
 
4.2. março 
4.3. julho 
4.4. fev. 

Fonte :PRODEP 
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COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - CDH 
 

A Coordenação de Desenvolvimento Humano, dentro de suas competências, planejou a 
construção e realização das ações que serão apresentadas a seguir. 
 
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho: 

 
A instituição de projetos voltados para desenvolvimento de pessoal e qualidade de vida no 

trabalho tem sido motivo de grande preocupação e busca de inovações que permitam satisfação no 
trabalho e minimização dos desgastes físicos e mentais. Foram realizadas as seguintes atividades: 
 

Atividades do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
 

Atividades 
 

 
CH 

 

 
Turmas 

 

 
Nº 

Servidores 
 

 
Objetivo 

 

 
 
Seminário Qualidade 
de Vida no Trabalho 

 
08 

 
01 

 
66 

Desenvolver ações integradas na 
promoção, proteção e 
recuperação da saúde e da 
qualidade de vida e nas relações 
de trabalho. 

 
Diplomação dos 
Aposentados do ano 
de 2006 

 
04 

 
01 

 
27 

Contribuir com resgate da auto-
estima, socializando informações e 
conhecimentos. 

Fonte :PRODEP 
 

A implantação do Programa Técnico-Administrativo Emérito, previsto para ser implantado 
em 2006, foi por questões operacionais reprogramado para 2007. 
 
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação (PDICCTAE) 

 
A implantação do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira - PCCTAE (lei 

11091/06) demandou a reformulação e qualificação do órgão de gestão de pessoas desta 
Universidade, especialmente da Coordenação de Desenvolvimento Humano que será responsável 
pela elaboração e coordenação dos três programas que compõem este Plano: capacitação, avaliação 
de desempenho e dimensionamento das necessidades de pessoal, e demandou a realização das 
seguintes ações: 
 

• Instituição da comissão para elaboração do plano; 
• Aprovação plana pelo CONSUNI (aprovado em 27 de setembro de 2006); 
• Reformulação da CDH para atender as demandas do PDICTAE-UFBA; 
• Treinamento da equipe da CDH para desenvolver os programas e ações designadas no 

PDICTAE-UFBA. 
 

No que se refere à reformulação administrativa, a Coordenação de Desenvolvimento Humano 
da PRODEP foi reorganizada em 5 núcleos: Núcleo de Seleção, Núcleo de Acompanhamento da Vida 
Funcional, Núcleo de Aprimoramento, Núcleo de Apoio Logístico e Núcleo de Qualidade de Vida para 
atender as novas demandas do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira. 
 
Projeto de Gerência Técnica-Administrativa: 

 
• O projeto de Gerência Técnica-administrativa, que tem o objetivo dotar as Unidades de 

Ensino de uma estrutura administrativa mínima - “módulo mínimo”, para que possam 
desenvolver suas atividades adequadamente, dentro de padrões técnicos compatíveis 
com suas responsabilidades. As unidades: Instituto de Biologia, Escola de Dança, Música, 
Teatro, Belas Artes solicitaram participar do projeto. Destas 03 implantaram e avaliam 
positivamente o projeto, que deverá prosseguir com a participação da PROPLAD.  
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Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório: 
 
 Foram encaminhados todos os processos para homologação do resultado final referente aos 
servidores que concluíram os interstícios no ano de 2005 e 2006. Para os servidores que ainda se 
encontram em estágio probatório, foram realizadas todas as avaliações previstas para 2006, num 
total de 663 avaliações, conforme apresentado a seguir: 

 
 

Avaliação de Estágio Probatório por mês de realização – 2006 
Mês Nº de avaliações 

Janeiro 95 
Março 14 
Abril 103 
Maio 51 
Junho 11 
Julho 99 
Agosto 8 
Setembro 13 
Outubro 156 
Novembro 110 
Dezembro 3 

TOTAL 663 
Fonte:PRODEP 

 
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores 
 

No ano de 2006 foi dada continuidade de ações voltadas para qualificação dos servidores. 
 

Os servidores lotados em Unidades de Ensino, em especial Assistentes em Administração, 
foram capacitados em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 2004-
2008, cuja meta era de qualificar 70% dos técnicos das Unidades de Ensino de qualificação mínima 
para atuação. Meta não atingida, em função da absorção de atividades outras como a realização de 
concursos e elaboração dos planos da carreira.  

 
 

Qualificação de Técnico-Administrativos de Unidades de Ensino 
 

Atividade 
 

 
CH 

 
Turma 

Nº 
Servidores 

 
Objetivo 

Capacitação básica em 
procedimentos adm. e 
acadêmicos 

16 01 36 Preparar os servidores para o 
conhecimento da estrutura e 
funcionamento administrativo e 
acadêmico. 

Capacitação básica em 
administração de 
pessoal 

08 01 06 Capacitar os servidores para 
utilização do Sistema de 
administração de pessoal e 
legislação correlata. 

Capacitação básica em 
Redação oficial 

16 03 41 Proporcionar aos servidores 
reflexão sobre aspectos 
relacionados à 
elaboração de documentos 
oficiais. 

Fonte:PRODEP 
 
 

Além da meta de qualificação de técnicos das Unidades de Ensino, prevista no PDI da 
UFBA, foi necessário prover a recepção e qualificação dos novos servidores contratados para a 
implantação dos Campi avançados: Vitória da Conquista e Barreiras, e ampliação do quadro de 
técnicos para área hospitalar do Campus Salvador. Para isto foram realizados os eventos descritos a 
seguir: 
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Recepção e Qualificação para Novos Servidores 

 
Atividade 

 
CH 

 
Turma 

Nº 
Servidores 

 
Objetivo 

Seminário de 
Recepção para novos 
servidores 

04 01 76 Integrar e orientar os servidores 
recém contratados de modo a 
possibilitar um conhecimento 
mais amplo da Instituição. 

Capacitação básica 
para servidores dos 
novos Campi 

32 10 94 Preparar novos servidores 
docentes e técnicos -
administrativo para a 
administração dos Campi 
avançados. 

Seminário de 
Recepção para novos 
servidores 

04 01 13 Integrar e orientar os servidores 
recém contratados de modo a 
possibilitar um conhecimento 
mais amplo da Instituição.   

Fonte: PRODEP 
 

Os servidores que atuam na área de logística de suprimentos (licitação, contratos e 
convênios) foram capacitados para atender aos novos modelos e legislação de licitação e compras 
vigentes no País.  

 
Qualificação de Servidores para Atuação em Logística de Suprimentos 

 
Atividade (*) 

 

 
CH 

 
Turma 

Nº 
Servidores 

 
Objetivo 

Legislação aplicada a 
Logística de 
suprimentos 

16 01 13 Compreender as normas legais 
referentes aos processos de 
aquisição no setor público. 

Elaboração de Editais 
para aquisições no 
setor público 

 16 01 10 Conhecer os fundamentos legais e 
técnicos que regem a elaboração de 
termos de referência e editais 
aplicados ao processo de aquisição e 
gestão de suprimentos nas 
organizações públicas. 

Sistemas eletrônicos 
de compras 

 
16 

 
01 

 
14 

Compreender a estrutura e 
funcionamento de um sistema 
eletrônico de compras. 

Formação de 
pregoeiros: pregão 
eletrônico 

 
16 

 
01 

 
14 

Conduzir processos de pregão, 
aplicando a legislação vigente; 
Efetuar a negociação nas tarefas de 
compras públicas, dominando 
aspectos técnicos e 
comportamentais. 

Registro de preços 16 01 14 Contribuir para a redução do número 
de atividades relacionadas às 
licitações; Contribuir para a 
agilização no processo de 
contratações; Contribuir para um 
melhor gerenciamento de controle 
de estoque. 

Fonte:PRODEP 
 
(*) Atividades desenvolvidas em parceria com ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) 

 
 

Para atender aos pré-requisitos do PDICTAE, tem sido necessário preparação a equipe da 
CDH para desenvolver as atividades previstas. Até o momento foi realizado o curso de elaboração de 
plano de capacitação, restando ainda a capacitação de avaliação de desempenho e de 
dimensionamento de necessidades. 
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Curso de Elaboração de Planos de Capacitação para Setor Público 

 
Atividades 

 

 
CH 

 

 
Turmas 

 

Nº 
Servidores 

 

 
Objetivo 

 
Elaboração de Planos 
de Capacitação para o 
Setor Público 

 
40 

 
01 

 
22 

Analisar o processo de 
capacitação de recursos humanos 
e o papel dos diferentes atores. 
 

Fonte:PRODEP 
 
 
Outras Atividades Desenvolvidas 
 
Realização de Concursos para Provimento de Pessoal 
 

Em 2006 foram realizados concursos para provimento de servidores efetivos do quadro de 
Técnico-administrativo e Docente do Magistério superior e para abertura da UFRB, como parte do 
processo de tutoria institucional, a saber: 

 
• Concurso Técnico-administrativo: Edital 03/05, 01/06, 02/06, 07/06, 08/06; 
• Concurso Docente Magistério Superior: Edital 02/05, 04/06, 05/06, 06/06, 09/06, 10/06. 

 
Dos cinco (5) concursos para provimento de técnico-administrativos, apenas dois estão em 

fase de inscrição, os demais já foram homologados. Os dados referentes a estas atividades serão 
apresentados na tabela a seguir: 

 
Concursos para Técnico-Administrativos - 2006 

 
Edital 

 

 
Instituição 

 
Campus 

 
Situação 

 
03/05 

 
UFBA 

Vitória da 
Conquista 

 
Homologado 

01/06 UFBA Barreiras Homologado 
02/06 UFRB Multicampi Homologado 
07/06 UFBA Barreiras Em andamento 
08/06 UFRB Multicampi Em andamento 

Fonte:PRODEP 
 
 

Além de Técnico-Administrativos, foram realizados seis concursos para provimento de 
Docentes do magistério superior, sendo que até a data deste relatório três destes estão em fase de 
conclusão de processos de homologação, conforme apresentado abaixo. 
 
 

Concursos para Docentes do Magistério Superior - 2006 
 

Edital 
 

 
Instituição 

 
Campi 

 
Situação 

 
02/05 

 
UFBA 

Vitória da 
Conquista 

 
Homologado 

04/06 UFBA Barreiras Homologado 
05/06 UFRB Multicampi Homologado 
06/06 UFBA Salvador Em andamento 
09/06 UFRB Multicampi Em andamento 
10/06 UFBA Barreiras Em andamento 

Fonte:PRODEP 
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PROPOSTAS - 2007 
 

 
Objetivos 

 
Ações 

 
Cronograma 

1. Diagnosticar necessidade 
pessoal 

1.1 Analisar questionários 
devolvidos 
1.2 Definir critérios alocação 

 
30 junho de 2007 

2. Avaliação estágio 
probatório 

2.1 Definir indicadores 
2.2 Analisar recursos 
2.3 Manter fluxo de avaliação 

2.1 Março 
2.2 e 2.3 Decorrer do ano 

3. Elaborar programa de 
capacitação 

3.1 Levantar necessidade 
3.2 Programar eventos 
3.3 Avaliar capacitações 

 
Decorrer do ano 

4. Consolidar programa de 
qualidade de vida 

4.1 identificar indicadores 
4.2 Planejar eventos 
4.3 Avaliar programa 

4.1 jan. 
4.2 março 
4.3 nov. 

5. Elaborar programa de 
avaliação de desempenho 

4.1 Elaborar programa 
4.2 Dimensionar necessidade 
4.3 Executar programa 
avaliação de desempenho 

4.1 abril 
4.2 junho 
4.3 agosto/dez. 

Fonte:PRODEP 

 
 
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL – SMURB 
 

A coordenação da Assistência à saúde, tem sido o norteador para atender ao objetivo de 
“Reformular a assistência à saúde e social”. 
 

A assistência médica e social é prestada essencialmente pelo SERVIÇO MÉDICO 
UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL – SMURB, originário de um serviço criado em 1964 como órgãos de 
apoio aos estudantes carentes, Coordenado pelo Departamento de Assistência aos Estudantes - DAE, 
posteriormente Departamento de Vida Universitária-DSVU, passando a partir de 1971 a atender a 
toda a comunidade da Universidade e incorporando ações de perícia médica. 
 

 A clientela tem-se modificado com passar dos anos, não só em função de mudanças da 
estrutura econômica da população, pelo sistema de cotas, mas também por ações desencadeada 
que buscam uma otimização do serviço e uma redefinição do seu perfil. Vale ressaltar que houve 
aumento do número de matricula da Universidade, bem como um aumento de funcionários (técnicos 
administrativo e docentes) pela realização de concurso público (em 2005 tínhamos 28.173 alunos 
cadastrados, que significa um aumento em torno de 20%, só nesta clientela). 
 
 

Perfil da Clientela Cadastrada no SMURB 
 

Cliente 
 

2006 
 Nº % 
Alunos 32.989 65,83 
Funcionários Ativos 7.104 14,20 
Funcionários 
Aposentados 

 
3.186 

 
6,36 

Dependentes 4.220 8,42 
Prestação Serviço 75 0,15 
FAPEX 221 0,44 
SUS 2.318 4,62 
TOTAL 50.113 100,0 

Fonte:SMURB 
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Os estudantes constituem maior clientela (65,83%) seguida de técnicos administrativos, em 
demanda espontânea, perfazendo um total de 50.113 pessoas cadastradas.  
 
Ações Desenvolvidas 
 
 Desenvolve o Serviço atividades de cunho individual, e de grupo, destacando-se as 
atividades periciais, assistências, atividades de saúde ocupacional, assistência médica 
essencialmente curativa, como: clínica médica, cirúrgica, clínica ginecológica, gastroenterologica, 
psicológica, ortopédica, fisioterápica, oftalmológica, dermatológica e odontológica bem como, 
atividades de promoção e prevenção através dos programas de atenção a saúde, qualidade de vida 
e atenção domiciliar. Quanto às atividades de grupo pontua-se o grupo de hipertensão, cuidadores 
e a oficina de origame. 
 

Atendimentos por Especialidade SMURB 
 

Especialidade 
 

2006 
 Nº. % 
Clínica médica 4.552 17,5 
Clínica cirúrgica 350 1,34 
Clínica ginecológica 3.320 12,75 
Perícia médica/ SO 4.567 17,54 
Psiquiatria 795 3,05 
Dermatologia 1.758 6,75 
Psicologia 210 0,81 
Fisioterapia/ 1.023 3,93 
Nutrição 726 2,8 
                                  
Oftalmologia 

 
1.160 

 
5,9 

Cardiologia 2.079 10,53 
Ortopedia 1.148 5,81 
Odontologia 310 1,57 
Serviço social 293 1,50 
Endocrinologia 287 1,45 
Gastroenterologia - - 

TOTAL 19.726 100,0 
Fonte: Setor informática SMURB 

 
Pontuamos, que apesar do aumento da clientela cadastrada existe ainda potencial para 

atendimento nas áreas de pequena cirurgia, pediatria, serviço social, e nos programas de Atenção à 
Saúde desenvolvidos pela enfermagem (triagem, tuberculose, atenção domiciliar).  

 
Procedimentos Realizados por Especialidade 

 
Procedimentos 

 
2006 

 Nº. % 
Atendimento de Grupo (Serviço Social e enfermagem) 76 0,41 
Terapia Individual 3.537 19,11 
Teste Psicológico 15 0,08 
Ginecológicos (citologia,colposcopia, eletrocoagulação). 1.720 9,30 
Oftalmológicos (tonometria/fundoscopia/mapeamento retina) 3.154 17,04 
Motivos de condutas Fisioterápicas (motoras ,circulatórios contusões, 
entorses, doenças reumáticas, tendinosas e muscular, recuperação 
funcional pós-cirurgia) 

 
5.326 

 
28,79 

Cirúrgicos 144 0,80 
Odontológicos* 4.527 24,47 

TOTAL 18.499 100,00 
Fonte: Setor informática SMURB 
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Constata-se que dentre os procedimentos realizados no serviço as condutas fisioterápicas 

representam 28,79%, seguido dos procedimentos odontológicos (24,47%) e terapia individual com 19,11%. 
 

O setor de perícia médica e saúde ocupacional realizam 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, bem como atende a solicitação da perícia para diversos 
órgãos públicos tais como: IBAMA, FIOCRUZ, CEFET, incluindo casos judiciais. 
 

A tendência deste setor é de grande crescimento, principalmente após a implantação do 
Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Civil da administração Pública Federal – 
SISOSP, além de mudança no perfil de atendimento, haja vista a determinação do novo regimento 
da graduação que não condiciona a elaboração de 2ª. Chamada a um atestado emitido pelo Serviço 
Médico Universitário. Esta medida irá reduzir o sobre trabalho, permitindo uma atuação eficiente e 
eficaz no que diz respeito atenção de nossos trabalhadores e o incentivo às ações de promoção e 
prevenção 
 

Distribuição da Freqüência dos Laudos Expedidos pela Perícia Médica 
Itens 2006 

Laudos Expedidos Nº. % 
Avaliação de Aprendizagem 848 15,45 
Trancamento total 156 2,84 
Trancamento parcial 51 0,93 
Exercícios Domiciliares 8 0,14 
Pré-Admissionais professores 450 8,20 
Pré-Admissionais técnicos 203 3,70 
Licença Médica (Fapex) 0 0 
Licença Médica 3.606 65,70 
Limitação de Atividade 23 0,42 
Isenção do Imposto de Renda 89 1,62 
Aposentadoria por invalidez 22 0,40 
Atestado de Sanidade Física e Mental 16 0,30 
Readaptação funcional 2 0,03 
Outros 15 0,27 

TOTAL 5.489 100,00 
Fonte: Setor de Informática  SMURB 

 A equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem realiza procedimentos como 
eletrocardiograma (623); glicemia capilar (321); curativo domiciliar (605); aferição de PA (6957) 

 
Distribuição dos Procedimentos 

 Realizados por Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 
          Procedimentos 2006 2005 2004 

Eletrocardiograma 623 697 574 
Glicemia Capilar 708 320 228 
Curativo Domiciliar 605 94 97 
Curativo 889 968 72 
Curativo cirúrgico 22 25 22 
Atendimento ao 
Repouso/Observação 

32 32 28 

Verificação de Sinais Vitais 62 50 155 
Aferição de PA 6.957 5.097 3.661 
PA 140x90 ou mais 471 - - 
Nebulização 22 29 22 

Fonte:SMURB 
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Estes dados mostram a importância de ações de prevenção e a necessidade de maior 
investimento nesse grupo de clientela de risco que sinaliza alterações no seu padrão de saúde. 
 
Pesquisa Avaliativa 
 

Foi realizada uma pesquisa avaliativa do serviço, utilizando os indicadores de: 1) oferta X 
uso; 2) demanda reprimida; 3) causa da demanda reprimida; 4) satisfação da clientela. 
Esses resultados subsidiaram o relatório da Comissão de Avaliação Institucional da UFBA. As 
informações sobre o mesmo foram coletadas em outubro de 2006, sendo que os dados mostraram 
que: a enfermagem liderou a oferta de vagas com 14,5%, seguida da fisioterapia com 12,2%. Ao se 
analisar as vagas não utilizadas por especialidades, observou-se que a saúde ocupacional obteve um 
percentual de 86,2% seguida pela cirurgia (71,3%) e pela enfermagem (53,8%). 
 

Para reduzir a capacidade ociosa destas atividades, estamos estimulando esta clientela 
através de negociação com o Hospital Professor Edgar Santos – HUPES - para atendimento em 
pequena cirurgia.Quanto à enfermagem, busca-se a utilização dessas vagas através do Programa de 
Atenção Domiciliar, estendendo o atendimento aos pacientes internados no HUPES.Para o Programa 
de Tiragem, pretende-se junto a Superintendência Estudantil e Acadêmica, diagnosticar as 
necessidades de saúde dos estudantes residentes, bem como avaliar todos os alunos que 
desenvolvem práticas em situação de risco (oceanografia, geologia; nutrição e outros.), visando uma 
assistência mais efetiva para este grupo de alunos.  

 
Vale ressaltar, que são reservadas vagas na agenda para o programa de triagem, perícia 

médica, marcação de consultas e exame pré-admissional. Ressaltamos ainda o nosso empenho em 
atuarmos em parceria com a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, bem como através de busca 
ativa na comunidade universitária identificando problemas de saúde na esfera física, social e 
psicológica.   

 
 Em relação à demanda reprimida, existe uma maior concentração na especialidade de 
oftalmologia para o grupo de estudantes e de dependentes, seguido de ginecologia para as 
categorias de funcionários estudantes e de dependentes.  
 
 No setor de ginecologia, há de se melhor esclarecer, que existe uma demanda seletiva para 
profissionais do sexo feminino, bem como a redução da oferta em decorrência da redução do quadro 
de pessoal, devido ao processamento da aposentadoria de uma profissional da área. 
 
  Procurou-se analisar quais os fatores que poderiam estar interferindo na marcação de 
consulta, resultando que 97,0% admitiam falta de vaga. Ressalte-se que as consulta são agendadas 
sempre com antecedência de uma semana (existindo vaga, o paciente é atendimento no mesmo 
período).  
 
 Para solução deste problema esta se buscando incentivar a marcação e confirmação por 
telefone (hoje isto já é feito para os idosos), visto que a marcação com maior tempo de espera não 
se mostrou efetiva pelo grande número de faltosos. 
 
Quadro de Pessoal 
 
 Para a realização destas atividades conta o Serviço com 108 funcionários distribuídos por 
categoria conforme o quadro 

 
Mesmo considerando a redução de 02 profissionais da área médica, a otimização dos 

recursos humanos e o aumento de carga horária do dermatologista, de 01 ginecologista e 01 
cardiologista, permitiu a manutenção da capacidade de atendimento. Esta redução do número de 
médicos se deu por mobilização para o HUPES, atendendo à política de organização integral da 
assistência. Esta política de redistribuição também foi tomada na área administrativa, cedendo 03 
funcionários para outros setores (PROPLAD, MCO FACED).  
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Comparativo Número de Funcionários 

 
Categoria Funcional Nº 2005 Nº 2006 
Médico 22 18 
Nutricionista 01 01 
Assistente Social 01 01 
Bióloga 01 01 
Enfermeiras 07 08 
Socióloga 01 01 
Fisioterapeutas 02 02 
Psicóloga 06 07 
Farmacêutico 01 01 
Dentista 05 05 
Engenheiro 01 01 
Auxiliar de Enfermagem 05 05 
Técnico de Enfermagem 02 02 
Vestuarísta 01 01 
Contínuo 01 01 
Técnico em Reabilitação 04 04 
Técnico em Farmácia 01 01 
Técnico em Contabilidade 01 01 
Área administrativa 55 51 

TOTAL 112 108 
Fonte: SMURB - Diretoria 2006 

   
 

    Visando o incentivo à qualificação profissional foi liberado para capacitação, treinamentos, 
um total de 40 funcionários, (incluindo participação em Congresso Brasileiro de Perícia Médica 
(Recife) e Congresso Brasileiro de Enfermagem (Salvador); Curso de Saúde Coletiva; Reuniões da 
Comissão Interna de Supervisão – CIS; Simpósios Brasileiro de Assistência Domiciliar (São Paulo); I 
SIPAT (Salvador) e curso de  mestrado(01)) . 
 

O espaço físico está conformado em 40 salas, sendo adequado em termos de tamanho, mas 
necessita de mudança de layout, como de melhoria das instalações (pintura, climatização, 
iluminação, etc.). Vale ressaltar que foi aprovada no CONSUNI uma proposta de construção do 
espaço físico para o serviço, a ser localizado no 4º andar no Ambulatório Magalhães Neto. Isto 
permitirá uma estrutura planejada para as funções dos serviços, bem como a agilidade na resolução 
de problemas, pela localização próxima do Hospital Universitário e seus anexos. 
 
Atividades Externas 
 

O SMURB atende às demandas de diversos órgãos da Universidade, prestando assistência 
médica e social por ocasião de eventos como o vestibular, eventos sociais, recreativos e de 
realização de concursos. 
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Distribuição das Atividades Externas-2006 
 

Evento 
 

Procedimentos 
 

Nº 
 

Participantes 
Museu de Arte Sacra Glicemia capilar 01 600 
 Aferição de PA 03  
 Adm. de Medicação 02  
 Curativos 01  
Casa de Espetáculo   1.000 
XIV SNBU  Aferição de PA 54 2.000 
 Adm. de Medicação 25  
 Curativos 07  
58. Cong.Bras.Enf. Consultas Méd./Enf. 65 5.000 
    
Vestib. UFBA/2006 Consultas Méd./Enf. 246  
Vestib. UFBA/2006 Consultas Méd./Enf. 249 2.1785 
Vagas Residuais Consultas Méd./Enf. 38 1.784 
Vest.Especial 2006 Consultas Méd./Enf. 108 8.656 
CPTA UFBA/UFRB Consultas Méd./Enf. 11 528 
Vestibular 2007 Consultas Méd./Enf. 588 42.711 
Calourosa 2006     
Fonte:SMURB 

 
Ações a Serem Implantadas e/ou Implementadas em 2007 
 

• Implantação do plano de assistência saúde suplementar do Servidor; 
• Implantação do SISOSP (Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Serviço Público) 
• Construção e organização do espaço físico; 
• Reestruturação administrativa; 
• Implantação da CIPA nas unidades da UFBA; 
• Ampliação da cobertura e das ações desenvolvidas pelo PADI 
• (Projeto de Atendimento Domiciliar Integrado) na UFBa ; 
• Estabelecimento de parceria com Secretaria Municipal e outros convênios privados para 

atendimento pelo PADI; 
• Implantação de Auditoria em prontuários médicos; 
• Avaliação do nível de satisfação do cliente; 
• Acompanhamento trimestral da produtividade do serviço; 
• Avaliação das licenças médicas. 

 
Destaques da Área 
 

• Aprovação do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira de Técnico-
Administrativos em Educação; 

• Qualificação e desenvolvimento de 460 servidores técnico-administrativos e Docentes 
desta Universidade que atuam nas diversas Unidades/Órgãos, principalmente de Ensino, 
no órgão de gestão de pessoas, nos setores responsáveis por logística pública, nos 
Campi avançados; 

• Realização de concursos referentes à tutoria para abertura da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia para Docentes do Magistério Superior e para Técnico-
administrativos; 

• Realização de concurso para provimento de vagas para os Campi de Salvador, Vitória da 
Conquista e Barreiras; 

• Ampliação das atividades de visitas domiciliar, incorporando as demandas sociais da 
SPE, como de recadastramento de pessoas com dificuldade de locomoção; 

• Maior integração entre a Pró-Reitoria e as Unidades, permitindo agilização em 
problemas relacionados com pessoal; 

• Redução de 70% dos passivos existentes na SPE; 
• Redução de 50,58 % do volume de processos que transitam nos núcleos, pela 

resolubilidade da CAT (Central de Atendimento). 
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4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

 
O orçamento da União para o exercício de 2006 só foi aprovado pelo Congresso Nacional em 

16 de maio de 2006, através da Lei 11.306/06 e liberado para empenho a partir de junho.  Desse 
modo, o orçamento inicial da Universidade Federal da Bahia, fixado em R$483.106.278,00 
(quatrocentos e oitenta e três milhões, cento e seis mil, duzentos e setenta e oito reais) começou 
efetivamente a ser executado a partir de junho, pois até então se trabalhou com o duodécimo 
mensal relativo aos recursos para custeio . 
 

É importante registrar que os órgãos do Governo Federal encarregados da consolidação do 
Orçamento da União, embora mantendo o teto orçamentário concedido a UFBa,  alteraram a 
distribuição dos recursos nos projetos/atividades, modificando a proposta encaminhada pela 
Instituição, que pretendia traduzir  a política institucional a ser desenvolvida durante o exercício de 
2006. Duas alterações merecem ser destacadas: a primeira diz respeito a ação “Capacitação de 
recursos humanos” para a qual a Administração havia alocado R$200.000,00 (duzentos mil reais) de 
modo a institucionalizar o investimento na qualificação dos servidores, que foi suprimida; a 
segunda, a redução de recursos no item “Despesas de Capital” o que limitou a compra de veículos e 
outros bens conforme anteriormente planejado. Essas duas supressões indicam a necessidade da 
proposta orçamentária encaminhada pela Universidade ser acatada tal como enviada, pois ela é o 
instrumento que permitirá a Instituição concretizar suas políticas e projetos.  
 

A análise do Quadro “Orçamento Final da UFBA 2006” indica que os recursos com origem no 
Tesouro constituem-se na principal fonte de receita, a exemplo dos anos anteriores, pois 97,1% 
provêm das Fontes 100 e 112. Por outro lado, cabe destacar que dos recursos com origem no 
Tesouro, 85,1% são destinados às despesas com Pessoal (Ativos, absorvendo 50,6% e Inativos 34,2%). 
Comparando-se esses dados com os do exercício anterior percebe-se uma discreta redução nas 
despesas com Pessoal (de 87,4% para 85,1%) por conta da redução de gastos com Pessoal Ativo (de 
52,4% para 50,6%).  
 

Uma observação relevante para a gestão institucional é o acréscimo de recursos para a 
Manutenção. Se em 2005, foram destinados R$29.619.469,00 (vinte e nove milhões, seiscentos e 
dezenove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) correspondendo a 6,1% dos recursos do 
Tesouro, em 2006, esse percentual foi aumentado para 6,5%, destinando-se R$35.810.372,00 (trinta 
e cinco milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e setenta e dois reais) para Outras Despesas 
Correntes e de Capital de modo a garantir-se o pagamento das principais despesas que compõem 
essa atividade e o custeio das unidades acadêmicas. 
 

O Quadro supra mencionado registra ainda a alocação de recursos provenientes de Emendas 
Parlamentares Individuais e da Bancada da Bahia, no valor de R$18.194.500,00 (dezoito milhões, 
cento e noventa e quatro mil e quinhentos reais), e que foram parcialmente liberados no decorrer 
do exercício de 2006, uma primeira parcela, em junho de 2006 e a segunda parcela em 14 de 
dezembro de 2006, na véspera da data definida para o encerramento do exercício. 
 

Cabe registrar que da Emenda Parlamentar de Bancada foram liberados R$9.152.044,00 
(nove milhões, cento e cinqüenta e dois mil e quarenta e quatro reais) dos quais R$6.652.044,00 
para a UFBA e o saldo de R$2.500.000,00 transferido, por solicitação da Sub Secretaria de 
Planejamento e Orçamento do MEC, para a Fundação Universidade do Vale do São Francisco 
(R$1.500.000,00) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (R$1.000.000,00). 
 

O valor destinado à UFBa está sendo aplicado segundo as diretrizes fixadas pelo Conselho 
Universitário como segue: contratação da obra do Pavilhão de Aulas de São Lázaro, compra de um 
ônibus para viagens interestaduais; o saldo, transferido para a FAPEX, dado sua liberação em 
dezembro de 2006, será aplicado no exercício de 2007 considerando as indicações do CONSUNI.  O 
Quadro “Emendas Liberadas para a UFBA em 2006” registra o nome do deputado proponente, a 
unidade beneficiada, o objetivo para aplicação do recurso, valor liberado e executado.  
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ORÇAMENTO FINAL DA UFBA 2006 

    CRÉDITO   
ITEM DESPESA/FONTE  INICIAL CANCELADO SUPLEMENT.  FINAL % 
             
TESOURO   467.217.792 74.040 66.334.192 533.477.944 97,1
       0 
            PESSOAL 401.545.589 20.040 65.847.406 467.372.955 85,1
 ATIVO 239.370.534  38.807.758 278.178.292 50,6
 INATIVOS E PENSIONISTAS 161.104.980  27.039.648 188.144.628 34,2
 SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL 1.070.075 20.040  1.050.035 0,2
        
            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC 65.672.203 54.000 486.786 66.104.989 12,0
 SENTENÇAS JUDICIAIS 163.438 0 0 163.438 0,0
                        CORRENTE 21.578   21.578 0,0
                        CAPITAL 141.860  0 141.860 0,0
 MANUTENÇÃO : 35.377.586   432.786 35.810.372 6,5
                        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.094.565  432.786 35.527.351 6,5
                        CAPITAL 283.021   283.021 0,1
 BENEFÍCIOS: 11.936.679 54.000 54.000 11.936.679 2,2
                        PRÉ-ESCOLAR 637.665   637.665 0,1
                        AUXÍLIO TRANSPORTE 1.873.297  54.000 1.927.297 0,4
                        AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9.425.717 54.000  9.371.717 1,7
 EMENDA: 18.194.500 0 0 18.194.500 3,3
                       CUSTEIO 0 0 0 0 0,0
                       CAPITAL 18.194.500 0 0 18.194.500 3,3
        
REC. PRÓPRIOS 15.888.486   0 15.888.486 2,9
        
            OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 15.888.486   0 15.888.486 2,9
 MANUTENÇÃO :        
                      OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.096.020   13.096.020 2,4
                      CAPITAL 1.766.289   1.766.289 0,3
                      MANUTENÇÃO RESTAURANTES 1.026.177   1.026.177 0,2

T   O   T   A  L   483.106.278 74.040 66.334.192 549.366.430 100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 97 - 

 
 
 
 
 

 
 
LEGENDA : 
(1) Alice Portugal - (2) Alice Portugal  - (3) Geddel Vieira Lima - (4) Jutahy Júnior  - (5) Walter Pinheiro - (6) Zezéu 
Ribeiro 
 
 
 

É interessante destacar-se do Quadro Orçamento Final os dados relativos à contribuição do 
Tesouro para a composição desse Orçamento. Assim, a comparação ano a ano do montante de 
recursos alocados à UFBA por Grupo de Despesa permite ressaltar o crescimento real do orçamento 
de custeio/manutenção e o alocado na rubrica Capital que reúne recursos orçamentários e aqueles 
repassados pela SESU através de Convênios. Desse modo, a Administração pode fazer investimentos 
importantes na compra de equipamentos para laboratórios, micro computadores, carteiras escolares 
e equipamentos para sala de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMENDAS LIBERADAS PARA UFBA EM 2006 
     

EMENDAS UNIDADES 
BENEFICIADAS 

OBJETIVO LBERADO EXECUTADO 

BANCADA UNIDADES DA UFBA 
Atender Unidades UFBA conf. Diretrizes Fixadas pelo 
CONSUNI 9.152.044,00 9.152.006,00  

     

INDIVIDUAIS Maternidade Climério de 
Oliveira (1) Instrumental Para Ensino e Pesquisa para IFES e HU . 80.000,00 79.966,00  

 Barreiras (2) Implantação da Biblioteca do ICAD 200.000,00  199.974,00  

  Barreiras (3) ³ 
Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física - 
IFES 50.000,00 50.000,00  

  Barreiras (4) Implantação do Laboratório do ICAD 200.000,00  200.000,00  

 Fac. Filosofia e Ciências 
Humanas –NEIM  (5) 

Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física - 
IFES 50.000,00 50.000,00  

 Arquitetura (6) 
Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física - 
IFES 130.000,00  129.974,00  

  Barreiras (6) 
Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física - 
IFES 200.000,00 199.917,00  

      
    TOTAL 10.062.044,00 10.061.837,00  
Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento     
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Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 
      

1 - Auxílios transporte, alimentação e pré-escolar      
2 - Repasse através de Convênio com SESu-MEC, a partir de 2001.      
3 - Orçamento + Convênios SESu-MEC no valor de R$ 2.652.296,00 em 2002, R$ 3.985.891,00 em 2003 , R$ 3.985.351,00 em 
2004, R$ 1.656.997,00 em 2005 e R$ 1.480.109,00 em 2006      
4 - Em 2006 foram executadas emendas no valor de  R$ 10.061.837,00      

 
 

O Quadro “Orçamento Executado – 2006” permite as seguintes observações: a comparação 
entre a posição do Orçamento Final, ou seja, a dotação autorizada para utilização no exercício, e a 
utilização desses recursos até a data de encerramento do exercício. Nesse sentido, a Administração 
alcançou bons resultados na gestão do orçamento comprometendo quase integralmente os recursos 
destinados ao custeio da Instituição e aqueles transferidos através de convênio pela SESU tanto os 
destinados à manutenção da UFBA quanto aqueles destinados a projetos específicos como a 
implantação do Campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista. Uma segunda observação diz 
respeito aos esforços da Administração em captar junto ao MEC/SESU recursos para aplicação em 
projetos institucionais, destacando-se dentre eles, o crédito no valor de R$1.999.981,00 (um 
milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais) para a recuperação de 
unidades acadêmicas e R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil) para programa de 
assistência estudantil. Uma terceira observação é dirigida à aplica ção dos recursos diretamente 
arrecadados aplicados majoritariamente em despesas de custeio, em capital e na manutenção do 
restaurante universitário. 
 

Evolução do Orçamento Final do Tesouro por Grupo de Despesa 2002 - 2006 
     R$ 1,00  

DESPESA 2002 2003 2004 2005 2006 

Pessoal 291.047.543 310.404.782 363.118.470 427.037.316 467.372.955 
Ativos, Inativos e 
Pensionistas     361.269.420 424.156.410 466.322.920 
Sentenças Judiciais     1.849.050 2.880.906 1.050.035 
            
Outras Despesas Correntes 29.170.533 32.328.625 38.530.845 45.601.766 50.710.925 
      Benefícios 1 7.891.209 8.832.588 11.171.279 11.919.054 11.936.679 
      Residência Médica 2 2.045.601 2.472.462 2.603.300 2.589.781 2.485.260 
      Manutenção 3 19.128.303 21.006.169 24.626.186 31.076.465 36.267.408 
      Sentenças Judiciais 5.420 17.406 80 16.466 21.578 
      Emenda 100.000   130.000     
Capital 12.270.623 10.562.363 8.406.185 6.657. 480 19.359.433 
      Manutenção 3 385.223 457.952 243.075 200.000 1.023.073 
      Senteças Judiciais 75.000 104.411 103.109 112.080 141.860 

      Emenda 4 11.810.400 10.000.000 8.060.001 6.345.400 18.194.500 
Total 332.488.699 353.295.770 410.055.500 479.296.562 537.443.313 
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ORÇAMENTO EXECUTADO 2006 

RECURSOS DO TESOURO, PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS 

   
ORIGEM DO RECURSO/DESPESA R$ % 

Recursos do Tesouro 522.207.880 86,9 
Pessoal 466.272.920 77,6 
   Ativo 278.128.292 46,3 
   Inativo e Pensionista 188.144.628 31,3 
   Sentenças Judiciais -Pessoal*     
Outros Custeios e Capital - OCC 55.934.960 9,3 
   Manutenção   - Custeio  34.830.689 5,8 
                          - Capital   282.610 0,0 
   Sentenças Judiciais -OCC*   0,0 
   Emenda         - Custeio   0,0 
                         - Capital  10.061.837 1,7 
   Benefícios     -  Pré-Escolar 514.302 0,1 
                         -  Auxílio Transporte 1.909.054 0,3 
                         -  Auxílio Alimentação 8.336.468 1,4 
Recursos Próprios 12.040.781 2,0 
Outros Custeios e Capital - OCC 12.040.781   
   Manutenção   - Custeio 9.982.031 1,7 
                          - Capital 1.544.177 0,3 
   Restaurantes  514.573 0,1 
Recursos de Destaques e Convênios 66.970.571 11,1 
Outros Custeios e Capital -  OCC     
    FNS 35.525.699 5,9 
             SUS - Manut. Hospitais de Ensino 31.571.691 5,3 
             Projeto Saúde do Idoso 1.824.207 0,3 
             Reforma de Unidades de Saúde 1.019.983 0,2 
             Outros 1.109.818 0,2 
    MEC/SESU 15.512.024 2,6 
            Manutenção - UFBA 1.480.109 0,2 
            Manutenção-HUPES/MCO/CPPHO 1.931.498 0,3 

            Residência Médica 2.464.836 0,4 
            PET 392.724 0,1 
            Recuperação de Unidades Acadêmicas  1.999.981 0,3 
            Assistência Estudantil 2.400.000 0,4 
            Implantação do Campus Anísio Teixeira 3.604.541 0,6 
            Projeto Incluir 62.264 0,0 
           Uniafro 149.486 0,0 
           SESU/SEB 480.000 0,1 
           Outros (Muda, Prolind, Conexão Saberes etc...) 546.585 0,1 
   CAPES 7.463.589 1,2 
   ANP 345.300 0,1 
   FUNDAÇÃO PALMARES 100.000 0,0 
   SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE 495.344 0,1 
   FNDE 3.170.124 0,5 
   UFRB 3.888.393 0,6 
   Outros 470.098 0,1 
    

TOTAL   601.219.232 100,0 
Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento   
*Os créditos de precatórios no valor de R$1.213.473,00 foram descentralizados e executados pelos tribunais 
competentes. 
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Comentou-se, considerando-se os quadros anteriores, que o financiamento institucional tem 
como base os recursos provenientes do Tesouro já que a receita originária de convênios destina-se a 
implementação de projetos previamente definidos e a receita diretamente arrecadada representa 
um percentual mínimo diante das necessidades de manutenção da Instituição. Assim, é importante 
destacar em quadros específicos o montante de recursos repassados pelo MEC para a manutenção da 
UFBA e sua apli cação. Os quadros a seguir trazem essas informações. 
 

O Quadro “Orçamento para a Manutenção da UFBA” destaca os recursos efetivamente 
aplicados nas despesas do cotidiano, ou seja, as chamadas despesas de funcionamento e despesas 
discricionárias. O orçamento destinado a Manutenção cresceu cerca de 14,0% , ou seja, seu 
crescimento foi acima da inflação medida no ano de 2006. No entanto, esse crescimento ficou 
abaixo de um determinado conjunto de despesas, tais como as tarifas de água e esgoto, energia 
elétrica e os contratos de vigilância e limpeza.  No entanto, em que pese o caráter restritivo do 
orçamento, conseguiu-se encerrar o exercício de 2006 sem se deixar débitos para o exercício 
seguinte, já que além dos recursos do Tesouro a Administração utilizou os recursos da receita 
própria para tal fim. A propósito, considerando-se a posição favorável da receita, a Administração 
decidiu aplicar 50,0% dos recursos repassados pelo MEC em função da Emenda Andifes, em despesas 
de capital, por compreender a relevância desse tipo de investimento para o reequipamento das 
Unidades de Ensino com repercussão no aprimoramento da atividade acadêmica.   

 
Orçamento para Manutenção da UFBA – TESOURO 

 
Origem dos Cursos 2005 2006 % 

       

Orçamentários 29.394.917 34.830.689 18,5 

       

 SESU (Emenda Andifes)* 1.656.997 740.057 -55,3 

       

Total 31.051.914 35.570.746 14,6 
Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento 

 
 

Uma série histórica, abrangendo os dez últimos anos, permite comparar a contribuição das 
diferentes fontes de recursos para a composição do orçamento da UFBA. A observação do Quadro 
“Evolução da Receita Orçada 1996 – 2006” indica uma estabilidade nesses dados, destacando-se o 
crescimento dos recursos provenientes de órgãos federais através de convênios, em particular com a 
SESU/MEC por conta da criação dos novos campi. Um outro ponto a observar é o referente ao 
aumento do limite orçamentário para a fonte “receita própria”. 

 

Evolução da Receita Orçada 1996 – 2006 
         
Fonte União Receita própria Total 

Ano Orçamento  %  Convênios % UFBA % Valor(R$) % 
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 
2006        533.477.944  86,55      66.996.135  10,87   15.888.486  2,58    616.362.565  100 
Fonte: PROPLAD/ Setor de Orçamento        
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A esse propósito pode-se verificar o Quadro Receitas Diretamente Arrecadas – 2005 – 2006 de 
modo a observar-se a variação entre os diversos itens que compõem essa Fonte. Neste Quadro, 
observa-se o crescimento da receita diretamente arrecadada em relação ao ano anterior, cerca de 
10%, o que expressa o esforço da administração em fazer ingressar na Conta Única da União, os 
recursos provenientes das atividades de prestação de serviços e outras. Observa-se ainda, o 
crescimento da receita nos itens Concursos, Expedição de Documentos, Receitas Patrimoniais e 
Cursos. Nos demais itens a arrecadação é decrescente, chamando-se, no entanto a atenção para o 
item “serviços administrativos” que computa a receita arrecadada com o arrendamento da 
UCCV/HUPES que deixou de existir com a rescisão com contrato com a Fundação Baiana de 
Cardiologia. Registre-se ainda que a queda na receita diretamente arrecadada está também 
relacionada com a suspensão do pagamento de taxas para a matricula nos cursos de graduação e 
pós-graduação stricto sensu. 

 

                      Receitas Diretamente Arrecadadas  2005-2006 

                    R$ 1,00  
Receita 2005 2006 Var. % 

Concursos 3.075.175 4.107.751 33,6 

Expedição de 
Documentos 

993.787 1.128.107 13,5 

Receitas Patrimoniais 1.550.924 1.602.920 3,4 

Estudos e Pesquisas 745.522 738.318 -1,0 

Cursos 3.608.988 4.036.779 11,9 

Serviços Administrativos 91.103   -100,0 

Outros 818.775 426.905 -47,9 

Total 10.884.274 12.040.780 10,6 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento   
 
 

A participação de cada uma das fontes de recursos nas despesas de funcionamento é 
demonstrada no quadro abaixo. Nele, pode-se observar que cerca de 13,0% das despesas indicadas 
no Quadro foram financiadas com recursos repassados através de convênios pela SESU/MEC. Isto de 
certa forma distorce o orçamento da Universidade, pois a compreensão da Administração é de que 
as despesas de funcionamento deveriam ser asseguradas pelos recursos orçamentários devendo os 
recursos captados através de convênios serem destinados a projetos acadêmicos ou administrativos. 
Um segundo destaque é referido a assistência estudantil, financiada pelo Tesouro, e de forma 
expressiva pelos recursos diretamente arrecadados, pois os recursos transferidos pelo MEC/SESU 
destinaram-se ao Programa de Bolsas a ser implementado pela UFBa no exercício de 2007. Ainda 
pode ser observado o investimento realizado na Manutenção Predial que absorveu 9,7% dos recursos 
destinados às despesas de funcionamento.  
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Despesas de Funcionamento por Fonte 
     R$ 1,00  

Fonte Tesouro Própria Sesu-Mec Total % 
Despesa       
Água 2.477.617 69   2.477.686 6,7  
Energia Elétrica 6.716.598   6.716.598 18,2  
Telefone 2.367.981   1.253 2.369.234 6,4  
Limpeza 5.067.937 41.613  12.807 5.122.357 13,9  
Vigilância 7.344.877 57.801 526.975 7.929.653 21,5  
Diárias 220.131 27.365  7.031 254.527 0,7  
Passagens 396.259 35.095 22.313 453.667 1,2  
Contratos 2.634.960 85.289  24.216 2.744.465 7,4  
Exercícios Anteriores 1.746.333     1.746.333 4,7  
Estudantil 177.754 944.902  2.404.050 3.526.706 9,5  

Manutenção Predial * 1.599.204   1.999.981 3.599.185 9,7  
    0 0,0  
T o t a l 30.749.651 1.192.134 4.998.626 36.940.411 100,0  

* No total do Tesouro, R$1.599.204,00 está incluído o destaque proveniente da UFRB no valor de R$ 122.619,80 
Fonte:PROPLAD/Setor de Orçamento      

 

As despesas de funcionamento podem ser analisadas em perspectiva histórica. Assim, 
apresenta-se no Quadro “Evolução das Despesas Realizadas – Principais Serviços” , abaixo, 
os valores despendidos nos últimos cinco anos com as despesas de água/esgoto sanitário, 
energia, limpeza, telefone e vigilância que se constituem no principal grupo de despesas de 
manutenção.  Destaca-se neste conjunto de despesas, a diminuição dos gastos com a água 
resultado certamente do Projeto Água Pura que vem atuando nas Unidades de Ensino, 
monitorando a utilização desse insumo e agindo com rapidez quando detectado consumo 
acima da média da Unidade para corrigir vazamentos e outras situações que levem a perda de 
água. Além disso, pode-se também atribuir os bons resultados alcançados, em relação às 
despesas com água, (e com outras despesas como: energia elétrica e telefone) a ação da 
Superintendência Administrativa visando o pagamento das contas até a data do vencimento.  

 

Evolução das Despesas Realizadas - Principais Serviços 

     R$ 1,00  
Serviço 2002 2003 2004 2005 2006 

Água 1.331.447 1.414.985 2.298.143 2.682.734 2.477.686 

Energia 3.095.781 4.482.761 4.995.639 6.271.191 6.716.598 

Limpeza 3.195.045 3.567.558 3.637.485 4.573.763 5.122.357 

Telefone 1.261.078 1.701.247 1.847.903 1.914.069 2.369.234 

Vigilância 3.863.572 5.073.736 6.210.845 7.012.001 7.929.653 

Total 12.746.923 16.240.287 18.990.015 22.453.758 24.615.528 

Fonte: PROPLAD/Setor de Orçamento    
 

 
Ao apresentar neste Relatório de Gestão os principais fatos e atos relativos ao ano de 2006, 

o administrador institucional não pode deixar de fazer algumas considerações sobre os problemas 
encontrados ao longo do exercício para realizar a gestão orçamentária e financeira, e também as 
perspectivas que se abrem ao se iniciar um novo ano acadêmico e fiscal.  
 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 103 - 

Destacam-se alguns dos problemas ou dificuldades percebidas na gestão orçamentária e 
financeira: um dos mais relevantes foi sem dúvida à liberação do orçamento para empenho em 
junho de 2006, o que certamente prejudicou a execução orçamentária, concentrando para o 
segundo semestre do exercício a tomada de decisões em relação ás licitações. 

 
 Um segundo problema que vale a pena ser mencionado, para evitá-lo no futuro próximo, foi 

à fixação de limites orçamentários para a concessão de diárias e passagens (Portaria MEC/SPO nº3 
de 07 de abril de 2006), que embora ampliado no segundo semestre dificultou ou até mesmo 
impediu a vinda de professores de outros Programas de Pós-Graduação para participar de bancas de 
mestrado e de doutorado com possíveis conseqüências na avaliação dos Programas de Pós-
Graduação assim como dificultou a participação dos pesquisadores em eventos acadêmicos fora da 
Cidade de Salvador. Esta situação foi ainda mais agravada pela necessidade de contínuas viagens do 
corpo docente e técnico da UFBA para os novos campi em Vitória da Conquista e Barreiras. 

 
 Um evento que trouxe repercussões negativas junto aos fornecedores foi o atraso no 

pagamento de processos liquidados e inscritos no CPR nos meses de agosto, setembro e outubro de 
2006. Por fim, é importante registrar que o encurtamento do exercício para fins de empenho traz 
um sem número de problemas para a Instituição, lembrando-se que em 2006, a data limite para 
empenho fixada pela SPO/MEC foi o dia 09 de dezembro já que o decreto de execução orçamentária 
havia fixado o dia 15 de dezembro para o encerramento de operações no SIAFI para as unidades 
orçamentárias da União. Reforça-se ainda comentário anterior sobre o não acatamento pelos órgãos 
encarregados da consolidação do orçamento da União da proposta orçamentária encaminhada pela 
UFBA. 
 

Delineiam-se, para o exercício de 2007, perspectivas favoráveis caso a proposta 
orçamentária seja de fato considerada. Uma variável importante, nesse cenário, é o fato da UFBA 
iniciar o próximo exercício sem débitos de 2006 a saldar em 2007. Assim, o orçamento de 2007 
poderá ser aplicado com as despesas do próprio exercício, permitindo então a aplicação de recursos 
em despesas relativas ao funcionamento dos cursos, particularmente os de graduação. O cenário é 
ainda favorável para os novos campi da UFBA – Reitor Edgard Santos, em Barreiras, e Anísio Teixeira 
em Vitória da Conquista, considerando-se que os convênios assinados com a SESU e os recursos 
alocados em orçamento asseguram a sua manutenção em 2007; os novos campi também têm 
recursos assegurados no PPA, cobrindo os anos de 2008 a 2010, já aprovado pela instâncias 
competentes. 
 

Em suma, os resultados expressos nos dados que compõem este Relatório indicam que a 
UFBa está avançando no alcance dos objetivos institucionais, dentre os quais destaca-se a gestão 
competente dos recursos orçamentários de modo que se possa assegurar o cumprimento da missão 
da Universidade — a produção de conhecimento, o ensino e a extensão — e tornar efetivo o seu 
compromisso social, traduzido na contribuição para a construção de uma sociedade democrática. 
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5. GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ACADÊMICOS 
 
 

Em 2006 foram firmados 1416 acordos, entre convênios, contratos e termos aditivos a 
instrumentos anteriormente assinados, representando um aumento de 33,0% em relação ao ano 
anterior. Foram 1.232 instrumentos novos e 184 termos aditivos, conforme tabela a seguir: 

 
TERMOS ADITIVOS 

TIPO CONVÊNIOS CONTRATOS 
CONVÊNIOS CONTRATOS 

TOTAL 

NACIONAIS 1111 85 114 67 1377 

Órgãos Federais  109 5 31 3 148 

Órgãos Estaduais  26 4 14 10 54 

Órgãos Municipais  18 10 14 3 45 

Empresas Privadas 66 27 22 6 121 

Fundações, Associações 
etc 

892 39 33 45 1009 

INTERNACIONAIS 36 0 3 0 39 

TOTAL 1147 85 117 67 1416 

 
 

Em relação à demanda por Unidade, a Escola Politécnica contribuiu com 100 instrumentos 
assinados, seguida pela Escola de Administração, Instituto de Biologia, Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Faculdade de Educação, Escola de Medicina Veterinária e Instituto de Química, 
todas elas com contribuição maior que 50 acordos. 

 
Como no ano anterior, as Fundações ocuparam o primeiro lugar com 71,2 % do total valendo 

ressaltar que dos 1009 instrumentos firmados, 895 foram 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, e representam 88,7 %do total do item, participação 7% maior que em 2005. 
Os acordos firmados com órgãos federais, estaduais e municipais declinaram percentualmente em 
relação aos anos anteriores, mantendo-se na liderança os federais que contribuíram com 10,5 % do 
total. 
 

É importante salientar o apoio da FINEP, próximo de 10 milhões, tanto para projetos de 
desenvolvimento de novas tecnologias, como em apoio às Artes, Saúde e Tecnologia. 

 
Empresas privadas com 8,5%, também inferior a 2005, apóiam a UFBA oferecendo campo de 

estagio aos estudantes regularmente matriculados, contratando alguns serviços nas áreas de 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, alocando recursos para as Redes de Cooperação 
Tecnológicas incentivadas e apoiadas pela FINEP. 
 

Destacamos ainda, a participação da Petrobrás em 16 acordos dos quais 9 projetos novos, no 
valor total de cerca de 7 milhões.  

 
O contrato 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, foi renovado e vários contratos foram firmados 
com Prefeituras do interior do Estado em apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saúde e 
Educação. 

 
Em 2006 também foram firmados 39 acordos internacionais, contribuindo com 2,8% do total, 

entre eles 27 convênios novos de cooperação técnica e intercâmbio e 12 de apoio a projetos de 
pesquisa da UFBA ou de renovação de cooperações já estabelecidas anteriormente. 
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6. ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 
 

O ano de 2006 foi marcado pela transição na gestão da Superintendência Estudantil – SEST. 
Além da continuidade na gestão dos programas e processos já desenvolvidos pela Superintendência 
esta equipe elaborou a proposta de criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade 
Federal da Bahia juntamente com equipe técnica da PROPLAD. 

 
  Os dados que são apresentados neste relatório refletem, no conjunto, as principais ações e 
investimentos no campo das políticas de assistência estudantil praticadas na UFBA. Devem ser 
destacadas a seleção de 117 novos estudantes para os programas de moradia mantidos pela 
Universidade e 64 estudantes para a bolsa alimentação ao longo do ano de 2006. A seleção para 
vagas na creche mantida pela UFBA possibilitou o ingresso de 37 novas crianças e, no momento a 
equipe gestora da creche prepara-se para transformá-la em Centro de Referencia em Educação 
Infantil da UFBA. 
 

No mês de agosto a nova gestão da Superintendência Estudantil implantou o Programa de 
Permanência Bahiagas selecionando 10 estudantes ingressos no segundo semestre de 2006. Merece 
destaque a aprovação por parte do MEC-SESU do projeto de permanência apresentado pela equipe 
gestora da Superintendência Estudantil com previsão de aplicação no ano de 2007. 

 
A ausência de índice de avaliações dos programas já desenvolvidos pela SEST deu-se pelo 

fato de que não eram aplicados instrumentos de avaliação dos programas e ações de assistência 
estudantil no âmbito deste órgão pelas gestões anteriores, fato que merece destaque e aponta a 
necessidade de implantação de tal procedimento a partir de agora. 
 

Com a decisão do CONSUNI de 20 de dezembro de 2006 aprovando a criação da Pró-Reitoria 
de Assistência Estudantil anuncia-se para o ano de 2007 um novo modelo de gestão das políticas 
estudantis praticadas pela UFBA, fato este que indica nas conclusões deste relatório uma projeção 
de metas a serem cumpridas durante a implantação da nova Pró-Reitoria.  
 
Coordenação de Programas de Assistência 
 

A Coordenação dos Programas de Assistência é o setor da Superintendência Estudantil 
responsável pelo atendimento, orientação e assistência aos estudantes de graduação da UFBA, em 
Salvador e Cruz das Almas. A equipe técnica é composta por quatro assistentes sociais, uma 
pedagoga, dois recepcionistas e um digitador. 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 recorrem ao setor em busca de informações, 
encaminhamentos e orientações diversas. As seleções são realizadas semestralmente no período 
correspondente à matrícula dos estudantes de graduação da UFBA. 

 
Para Salvador em 2006.1 foram inscritos para bolsa moradia 157 estudantes, sendo 

entrevistados 131, 51 do sexo feminino e 80 do sexo masculino. Deste total foram selecionados 9 
estudantes do sexo feminino e 27 de sexo masculino, somando –se 36 selecionados. Além dos 
contemplados com bolsa moradia, 37 novos estudantes passaram a usufruir o benefício bolsa 
alimentação. Neste semestre, diante do número expressivo de estudantes de baixa renda candidatos 
à bolsa moradia que não conseguiram ser contemplados, devido ao número reduzido de vagas, 23 
estudantes ocuparam um prédio anexo à residência 3, a farmácia escola, sendo 4 do sexo feminino e 
19 do masculino. O caso foi encaminhado ao Conselho Universitário-CONSUNI, sendo aprovada a 
criação de 100 novas bolsas moradia, as quais deveriam ser preenchidas ao longo dos semestres 
seguintes. Ressalta-se, porém, que além dos 36 encaminhados antes do parecer do CONSUNI, 
somam-se os 23 ocupantes da farmácia escola, totalizando 58 estudantes contemplados com bolsa 
moradia em 2006.1 

 
Para o curso de Agronomia foram inscritos 25 estudantes do sexo feminino e 33 do sexo 

masculino, perfazendo um total de 58 candidatos. Para as residências oficiais da Escola de 
Agronomia foram encaminhados 2 estudantes do sexo masculino, não havendo vagas para o sexo 
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feminino e para o auxílio financeiro (bolsa tipo 2)1 foram selecionados 5 estudantes do sexo 
feminino não havendo vagas para o sexo masculino. Sendo assim, têm-se um total de 7 estudantes 
encaminhados para os benefícios de moradia e 20 para a bolsa alimentação. 

 
No que diz respeito à bolsa creche, inscreveram-se 26 crianças, sendo selecionadas 25, as 

quais foram distribuídas da seguinte forma: 8 para o berçário, 9 para o grupo I, 04 para o grupo II e 
04 para o grupo III. 

 
Para as bolsas dos cursos de línguas estrangeiras do Instituto de Letras foram inscritos 136 

estudantes, destes 102 para inglês, 10 para alemão, 19 para espanhol e 05 para francês. O número 
de selecionados soma-se 23 estudantes, sendo 15 para inglês, 02 para alemão, 05 para espanhol e 01 
para francês. 

 
Em 2006.2 inscreveram-se para a bolsa moradia em Salvador 89 estudantes, sendo 47 do 

sexo feminino e 42 do sexo masculino. Destes foram selecionados 59 estudantes divididos entre 20 
encaminhados para as residências (9 mulheres e 11 homens), 21 que ocupavam a farmácia escola 
foram encaminhados para o Serviço de Hospedagem (04 mulheres e 17 homens) e 20 beneficiados 
com Bolsa Tipo 2 (12 mulheres e 08 homens). Já para bolsa alimentação foram beneficiados 33 
novos estudantes. Durante este processo seletivo observamos o surgimento de uma nova demanda 
de estudantes de baixa renda que por diversos fatores não se adaptavam às residências 
universitárias e sim a um auxílio financeiro para moradia (Bolsa Tipo 2), ou seja, R$ 250,00 
(duzentos e cinqüenta reais) mais alimentação concedidos aos estudantes cotistas e não cotistas 
cadastrados na SEST, visando assegurar a permanência destes nos cursos de graduação da UFBA. 

 
Além destes benefícios houve a seleção para 10 bolsas da Bahiagás em convênio com a UFBA, 

no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para um período de dois anos destinados a cotistas 
calouros de 2006.2 que possuíssem perfil de baixa renda. Foram 56 inscritos. 

 
No que se refere à bolsa creche, inscreveram-se 13 crianças, sendo 12 selecionadas, destas, 

06 para o berçário, 05 para o grupo I e 01 para o grupo II, não havendo vagas para o grupo III. 
 
Para Cruz das Almas inscreveram-se 40 estudantes para a bolsa moradia, sendo 15 do sexo 

feminino e 25 do sexo masculino. Destes foram contemplados 12 para as residências (01 do sexo 
feminino e 11 do sexo masculino) e 03 para a Bolsa Tipo 2 (02 do sexo feminino e 01 do sexo 
masculino), somando um total de 15 selecionados. Foram encaminhados 12 estudantes para a bolsa 
alimentação. 

 
Para as bolsas dos cursos de língua estrangeira foram oferecidas 37 bolsas para um total de 

73 inscritos. Foram selecionados 30 estudantes para inglês, 03 para alemão, 03 para espanhol e 01 
para francês. 
 

Salientamos que em 2006 prosseguimos com a realização de visitas domiciliares as famílias 
de alguns estudantes bolsistas da Superintendência Estudantil, recurso este fundamental para 
auxiliar no processo de seleção dos estudantes. Porém, ainda encontram-se entraves na organização 
sistemática de tais visitas o que muitas vezes dificulta o conhecimento da realidade concreta dos 
estudantes. 
 

Tendo em vista o crescimento da clientela que procura a CPA, ressaltamos mais uma vez a 
necessidade de incorporar duas assistentes sociais, duas pedagogas e uma psicóloga à equipe da 
Superintendência Estudantil, numa tentativa de melhoria dos nossos trabalhos. Entendemos que o 
acompanhamento acadêmico dos estudantes bolsistas é fundamental à manutenção de suas bolsas. 
A contratação de uma psicóloga seria de grande importância para resolver e amenizar conflitos 
existentes nas residências, além de prestar atendimento individualizado aos estudantes que 
necessitam de apoio psicológico. 

 

                                                                 
1 Corresponde ao oferecimento de alimentação, almoço e/ou jantar e mais a concessão de auxílio financeiro 
moradia mensal calculado de modo que o valor possa ser suficiente para pagar um imóvel com capacidade 
mínima para abrigar quatro alunos durante a vigência de um contrato de aluguel de doze meses. Este valor 
mensal será sempre calculado com base no levantamento do preço de mercado da cidade onde o bolsista está 
desenvolvendo o curso de graduação. 
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As tabelas logo abaixo demonstram a distribuição dos estudantes por sexo que desfrutam 
benefícios de Serviço de Residência Universitária, Bolsa alimentação, Bolsa Moradia, em Salvador e 
Cruz das Almas: 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES PELOS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA– 2006 
 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS ALIMENTAÇÃO - 2006 
 

 Bolsistas Alimentação 

Sexo Salvador Cruz das Almas 

Masculino 85 49 
Feminino 65 44 
Total 150 93 
Fonte:SEST/UFBA    

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS MORADIA - 2006 
 

Bolsistas Alimentação Sexo 

Salvador Cruz das Almas 

Masculino 08 08 
Feminino 12 13 

Total 20 21 
Fonte:SEST/UFBA  

 
  
Restaurantes Universitários 
 

O restaurante universitário que funciona na Unidade do I Serviço de Residência Estudantil 
localizada no Corredor da Vitória atende a bolsistas de alimentação, residentes, reitoria e 
funcionários do R.U. durante todo o ano. O atendimento é feito nas dependências do próprio 
Restaurante Universitário ou ainda, nos finais de semana e feriado, dentro das Unidades do Serviço 
de Residências mantidas pela UFBA. A quantidade de refeições, bem como os custos com as mesmas 
ao longo do ano de 2006 apresentam a seguinte configuração: 
 
 

REFEIÇÕES FORNECIDAS PELO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador Cruz das Almas 

Sexo R1 R2 R3 R5 Total Trio 
Elétrico 

Hospital R 2 

 
Total 

Masculino 94 22 12 23 151 20 32 08 60 
Feminino 00 12 89 18 119 21 00 00 21 

Total 94 34 101 41 270 20 32 08 81 
Fonte:SEST/UFBA  

Tipo de Refeição Quantidade 
Café da Manhã 85.175 
Almoço 78.410 
Jantar 61.887 

Total 225.472 
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Creche 
 
A Creche, mantida pela  UFBA, atendeu a 64 crianças filhos de estudantes, professores e 

funcionários no semestre 2006.1. No 2º semestre de 2006 atendeu a 68 crianças. 
 

A Creche desenvolve trabalho pedagógico de reconhecida qualidade além de oferecer 
serviços de acompanhamento nutricional e de orientação à saúde. Nela, as crianças, além de 
contarem com as atividades próprias à Educação Infantil, são cuidadas, acompanhadas por 
profissionais da área de saúde e alimentadas seguindo cardápio elaborado pela nutricionista. No 
restaurante infantil, são servidas 04 refeições diárias.No semestre 2006.1 foram servidas 12.517 
refeições e no semestre 2006.2, 12.909 refeições, conforme informação do Serviço de Nutrição, 
anexa.   
 

DEMONSTRATIVO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA CRECHE – 2006 
 
Refeições/Mês Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Lanche 59 599 597 632 496 477 507 713 745 742 272 
Almoço 127 755 772 798 629 615 643 860 860 920 336 
Lanche 67 590 646 769 561 551 537 713 713 818 301 
Sopa 50 504 584 682 484 473 537 683 683 773 331 
Total 303 2448 2599 2881 2170 2116 2224 2969 3223 3253 1240 
Fonte:SEST/UFBA             
 
Obs.: 1. Os lanches I e II correspondem a uma fruta ou suco de fruta 
           2. Mês janeiro – Férias Coletivas 
           3. Mês dezembro – até dia 13 
 
 
PEC-G Programa Estudante Convênio de Graduação 
 

O Programa Estudante Convênio de Graduação -PEC-G, é uma modalidade de Cooperação 
Educacional que o Brasil oferece a diversos países em vias de desenvolvimento, principalmente os 
da África e da América Latina, cujo objetivo é a formação de recursos humanos pelas Instituições de 
Ensino Superior Brasileira, para que, ao retornarem contribuam para o desenvolvimento de seus 
países. 

 
O gerenciamento desse Programa é exercido pelo MRE através do Departamento de 

Coordenação Científica Técnica e Tecnológica - DCT e pelo MEC através da Secretaria de Educação 
de Superior SESu.  

 
É competência do MEC/SESu a coordenação interna do convênio através de orientações às 

Universidades que aderiram ao programa no sentido de executar o mesmo obedecendo as normas 
que o regulamentam, visando sobretudo obter as condições favoráveis ao sucesso do programa e ao 
bom desempenho acadêmico do estudante.  

 
Embora os estudantes do PEC-G se mantenham no Brasil através de bolsas oferecidas pelos 

governos de seus países ou da ajuda financeira de seus familiares, o Governo Brasileiro disponibiliza 
também duas modalidades de bolsas para o Programa Estudante Convênio de Graduação: 
 

§ Bolsa Auxílio Emergencial; 
§ Bolsa do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior – PROMISAES. 

 
Por sua vez, a Coordenação do PEC-G/UFBA é o setor da Superintendência Estudantil 

encarregado de dar apoio aos órgãos responsáveis pelo programa a fim de promover a sua execução 
na Universidade Federal da Bahia. Conta atualmente com dois funcionários, sendo uma socióloga e 
um administrador. 

 
Imbuído deste objetivo, o PEC-G/UFBA promoveu no ano de 2006 dentre outras atividades, o 

acompanhamento acadêmico dos estudantes; e o fornecimento de informações para subsidiar o 
MEC/SESu na avaliação do programa, através do encaminhamento de informações como: número 
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estudantes matriculados no período, coeficiente de rendimento de cada um, número de graduações, 
transferência, jubilamento e etc (anexo I). 

 
A Coordenação do PEC-G/UFBA também orientou e acompanhou os estudantes recém 

chegados a UFBA em suas atividades iniciais tais como: moradia, cadastramento na Secretaria Geral 
dos Cursos -SCG, matrícula, registro no Serviço Médico Rubens Brasil, regularização na Polícia 
Federal, inscrição para obtenção de CPF, abertura de conta no Banco do Brasil, isenções das taxas 
da SGC, declarações de que são estudantes conveniados para os diversos fins e etc. 
 

O PEC-G/UFBA enviou também trimestralmente informações acadêmicas do estudante 
bolsista do PROMISAES para o MEC/SESu. 
 

O setor também foi procurado por outros estudantes estrangeiros não vinculados ao 
programa, aos quais prestou atendimento e orientação no sentido de ajudá-los. 
 

Em 2006 o PEC-G/UFBA recebeu 08 novos estudantes perfazendo um total de 18 estudantes 
conveniados nesta Universidade (anexo II). 
 

No primeiro semestre deste ano o PEC-G/UFBA participou de dois Eventos.  O primeiro 
ocorreu em 23 de março quando os estudantes-convênio foram recepcionados pelo Reitor e pelo 
Pró-Reitor de Graduação em evento que. Nesta oportunidade, o Reitor destacou a importância da 
presença de estudantes de outros países na UFBA; e, por outro lado, os estudantes tiveram a 
oportunidade de esclarecer dúvidas sobre as formas de permanência no país para continuar os 
estudos na pós-graduação. 
 

O segundo ocorreu nos dias 25 e 26 de maio quando foi realizado o Seminário “A África no 
Imaginário Brasileiro: Utopias e Estereótipos”, promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais – 
CEAO. Participaram do referido evento os representantes dos estudantes conveniados, do MEC-SESU 
e do PEC-G/UFBA, tendo os mesmos participado como palestrantes na Mesa-Redonda: “O papel do 
intercâmbio Cultural entre o Brasil e a África: visão de estudantes africanos e trocas de experiências 
com poderes políticos e culturais”. 

 
Em junho a Coordenação do PEC-G/UFBA, solicitou ao Ministério das Relações Exteriores a 

liberação de uma Bolsa Emergencial para um estudante que se encontrava em situação de carência. 
Como o estudante ainda não tinha um ano de participação no programa esta solicitação não pôde 
ser atendida, tendo então a Superintendência Estudantil da UFBA, após análise do caso, liberado 
uma bolsa auxilio por quatro meses. 
 

No segundo semestre de 2006 esta Coordenação realizou a pré-seleção dos estudantes do 
PEC-G/UFBA que concorreriam à bolsa PROMISAES/2007. Seis estudantes do PEC-G/UFBA foram 
contemplados com a referida bolsa de estudo. 

 
 

Perspectivas de Transição para Pró-Reitoria 
 

Desde o mês de agosto de 2006 a equipe gestora da Superintendência Estudantil assumiu a 
tarefa de implantação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia. 
Além do cargo de Superintendente Estudantil, assumido pelo Professor Doutor Álamo Pimentel, 
foram criadas as Coordenadorias de Convivência Acadêmica a cargo da Professora Elizia Maria Rocha 
e a Coordenadoria de Ações Afirmativas. 
 

Além de conduzir os processos institucionais constituídos historicamente no âmbito da 
gestão da Superintendência Estudantil, tal equipe tem realizado estudos que perspectivam a 
estruturação da nova Pró-Reitoria. No mês de setembro foi constituída uma equipe de consultoria 
para apresentação da proposta de organização administrativa da Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil, tal equipe é composta pelos assessores de planejamento da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração da UFBA. 
 

Ao longo dos trabalhos desenvolvidos no segundo semestre de 2006 os estudos para a 
implantação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil apontam as seguintes metas para o ano de 
2007: 
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• Estruturação Físico/Administrativa da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil; 
• Coordenação, Avaliação e Planejamento das Políticas de Assistência Estudantis e Ações 

Afirmativas da UFBA; 
• Construção de novas unidades de residência estudantil; 
• Implantação do Fundo de Apoio ao Acesso e à Permanência de Estudantes de Baixa Renda 

na UFBA; 
• Coordenação Integrada dos Programas de Ações Afirmativas da UFBA; 
• Informatização dos dados referentes ao perfil dos estudantes atendidos pela nova Pró-

Reitoria e à tipificação dos auxílios concedidos a estes discentes; 
• Organização do Fórum de Ações Afirmativas e Políticas Estudantis. 
 

 Estas metas indicam as ações basilares de transformação da Superintendência Estudantil em 
Pró-Reitoria, bem como o redimensionamento no campo da gestão dos programas acadêmicos 
voltados ao atendimento social dos segmentos estudantis que apresentam situação de 
vulnerabilidade sócio-econômica. 
 

Uma ação prevista e não realizada para o ano de 2006 foi a implantação do Programa 
Permanecer, voltado para o atendimento a estudantes ingressos pelo regime de cotas na 
Universidade Federal da Bahia. Tal programa é financiado pelo MEC através da Secretaria de 
Educação Superior e foi aprovado no mês de novembro. 
 

No campo da assistência estudantil, outra ação prevista e não realizada foi a elaboração de 
projeto arquitetônico para a construção de novas unidades no Serviço de Moradia da UFBA com 
previsão de construção de 120 novas vagas para residentes. Foram realizadas reuniões com 
representantes estudantis das Residências Universitárias, Diretório Central dos Estudantes e Equipe 
do Plano Diretor da UFBA. Em função da demora do repasse dos recursos oriundos das verbas de 
bancada tal ação terá prosseguimento no ano de 2007.    
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7. ASSISTÊNCIA A SAÚDE 
 
 
 

Na área da Saúde a Universidade Federal da Bahia vem desempenhando importante papel, 
quando desenvolve diversas atividades, através de seus Centro e Hospitais e dos serviços ali 
prestados, colaborando assim para a melhoria de qualidade de vida, principalmente, da comunidade 
carente do Estado. 
 
 

7.1 SAÚDE HUMANA 
 
COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR EDGARD SANTOS – HUPES / CPPHO 
 

Em 2006, através da Resolução nº 04/2006, do magnífico Reitor, o HUPES passou a ser 
formalmente designado COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, 
consolidando a integração do Ambulatório Magalhães Neto – AMN e do Centro Pediátrico Professor 
Hosannah de Oliveira – CPPHO a sua estrutura funcional. 
 

Merece registro, também, a aprovação do novo regimento no final do exercício o que 
possibilitou a implantação gradativa de novos serviços a exemplo do Serviço de Hotelaria, Assessoria 
de Comunicação e Coordenação de Eventos. 
 

A revisão de sua estrutura significa, antes de tudo, ressaltar sua consciência da vital 
importância, perante a comunidade, do cumprimento de sua Missão de prestar assistência à saúde, 
formar recursos humanos e desenvolver conhecimentos. Por isso, busca utilizar, em todo potencial, 
suas instalações, parque tecnológico e equipe de profissionais para colocar à disposição da 
sociedade serviços com o máximo de produtividade, eficácia e qualidade. 
 

Das múltiplas atividades desenvolvidas pelo Complexo HUPES, cabe ressaltar sua atuação no 
campo da pesquisa e extensão com ênfase na promoção da qualidade de vida e da cidadania. 
 

O Complexo HUPES é campo de estágio para os alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação das áreas da saúde e afins da Universidade Federal da Bahia – UFBA, bem como possui 
convênio com a Universidade Estadual da Bahia – UNEB, Universidade Católica do Salvador – UCSAL e 
Escolas de Cursos Técnicos de Radiologia e de Auxiliar de Enfermagem. 

 
Um dos objetivos do Complexo HUPES é produzir conhecimento em benefício da 

comunidade, o que vem cumprindo com êxito, podendo-se citar as pesquisas nas áreas de 
imunologia das leishmanioses, de quimioterapia para a Aids, de asma e alergias respiratórias, de 
diarréias e nutrição infantil, de hepatites virais, dentre outras produções científicas de alto nível, 
com reconhecimento internacional.  
 

Atualmente, encontram-se em desenvolvimento pesquisas em dez grandes áreas de 
conhecimento em medicina e em duas grandes áreas em enfermagem.  

 
Vale acrescentar que muitas das pesquisas desenvolvidas no Complexo HUPES são parte do 

Curso de Pós-graduação em Medicina e Saúde da Faculdade de Medicina da UFBA, classificado no 
nível 4 pela Capes-MEC. O Curso está organizado em cinco áreas de concentração – medicina 
interna, epidemiologia clínica, neurociências, hepatologia clínica e imunologia clínica – e em 13 
linhas de pesquisa: 
 

• Hepatites virais; Alergias respiratórias; Micobacterioses; Leishmanioses; Esteato-hepatites; 
• Fibrigenose hepática; Viroses tropicais; Hipertensão arterial; Obesidade; 
• Esquistossomose; Retroviroses; Infecções bacterianas em hepatopatas; Leptospirose. 
 

Ademais, o Complexo Hupes é campo de pesquisa para muitos estudos em enfermagem 
conduzidos no quadro de cursos de mestrado e doutorado. Esses estudos abordam desde a 
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humanização do atendimento em enfermagem até práticas específicas, como a enfermagem em 
unidades de terapia intensiva ou em serviços de hemotransfusão. 

 

Linhas de pesquisas em andamento na área de medicina 

ÁREA LINHA DE PESQUISA  Nº PESQUISADORES 

Cardiologia. 1 – Cirurgia cárdio-vascular 3 

Doenças alérgicas 3 – Asma brônquica, rinites e infestação por helmintos 4 

Epidemiologia 
clínica 

3 – Epidemiologia clínica da hipertensão arterial, das 
doenças do coração e das doenças renais  

4 

Gastro-hepatologia 2 – Esteato-hepatite não-alcóolica e hepatite viral 3 

Genética méd. e 
neurogenética 

3 – Teratogênese, anomalias do desenvolvimento sexual e 
monitorização das malformações congênitas 

3 

Gastro-enterologia 
pediátrica 

5 – Doença diarréica, amamentação, hepatites, doenças 
hepáticas e urgências 

6 

Imunologia clínica 3 – Esquistossomose, imunopatogênese das leishmanioses e 
regulação da resposta imune à infecção ao HTLV 

10 

Infectologia 4 – HIV, HTLV, tuberculose e leishmaniose 12 

Neurologia 4 – Doenças neurológicas do envelhecimento; Doenças 
neurológicas endêmicas no Brasil;-Reabilitação Neurológica 

4 

Nutrição infantil 5 – Manejo de casos de diarréia aguda, soluções de 
reidratação oral, diarréia persistente, probióticos e leite 

de cabra, gasto energético, desnutrição e obesidade 

10 

Fonte: Complexo Hupes, julho, 2006 

 Linhas de pesquisa em andamento na área de enfermagem 

LINHA  ESTUDOS Nº PESQUISADORES 

Cuidar em enfermagem Infecção hospitalar, a humanização da atenção, o 
cuidado de enfermagem em cardiologia. 

6 

Administração de 
serviços de enfermagem 

Perfil de liderança dos gerentes de serviços de 
enfermagem e a gestão da qualidade. 

7 

Fonte: Complexo Hupes, julho, 2006 

 
 
NÚCLEO DE ENSAIOS CLÍNICOS DA BAHIA (NECBA) 
 

A pesquisa na área da saúde é uma atividade importante no Complexo Hupes. Pode e deve, 
contudo, ser ampliada e fortalecida. A implantação do NECBA visa ampliar e fortalecer o 
desenvolvimento das atividades de pesquisa clínica, contribuir para a produção de conhecimentos 
relevantes frente à realidade sanitária locorregional e para a formação de futuros investigadores.   

 
A instituição participou em 2005, de um edital no qual foram selecionados dez centros de 

pesquisa em todo país, com recursos do FINEP/MCT/DECIT/MS, os quais serão responsáveis pelo 
desenvolvimento de ensaios clínicos e outras pesquisas clínicas para o desenvolvimento de novas 
terapêuticas e inovação tecnológica em saúde. 
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O seu completo desenvolvimento será de responsabilidade da Diretoria de Ensino e Pesquisa, 
a ser brevemente constituída, no bojo da reestruturação organizacional por que passa, atualmente, 
o Hospital.  
 

Além de apoiar as linhas de pesquisas já em curso, contribuindo para consolidá-las, o projeto 
institucional de desenvolvimento para a pesquisa visa aproximar a atividade de pesquisa – linhas já 
existentes ou a serem criadas – das prioridades de saúde, definidas nos fóruns e nas instâncias de 
decisão democrática do Sistema Único de Saúde.  
 

O projeto prevê a expansão das áreas de pesquisa, incluindo outras áreas de saúde, 
administração, economia e contabilidade, aumentar a capacidade de captação de recursos em 
resposta a editais de pesquisa das grandes agências de fomento em Ciência e Tecnologia (FAPESB, 
FINEP, CNPQ, CTInfra, MS, MCT e agências internacionais). 

 
Outro ponto central do projeto é a articulação da pesquisa com o ensino. Buscar-se-á uma 

integração mais harmônica, incentivando o envolvimento com a pesquisa de alunos, tanto de 
graduação, quanto de pós-graduação (lato e strictu senso).  
 

Por outro lado, inúmeros Programas de Atuação Múltipla, foram desenvolvidos 
compreendendo desde atividades de apoio, proteção, orientação, educação e lazer para pacientes e 
seus familiares até a organização de eventos de disseminação de informações e intercâmbio de 
experiências com a comunidade. 
 

A responsabilidade social representa, ainda, na concepção do Complexo HUPES, defender e 
promover, em todas as instâncias a humanização dos ambientes, das ações e das relações, seja 
entre profissionais de saúde e pacientes, entre dirigentes e servidores ou entre colega de trabalho. 
 

Ao mesmo tempo, a postura socialmente responsável permeia as diferentes ações do 
Complexo, desde, por exemplo, a austeridade na utilização de recursos públicos empregando da 
melhor forma e em benefícios da sociedade aquilo que a ela pertence – objetivando a redução do 
impacto ambiental. 
 

• INFRA-ESTRUTURA 
 
Equipamentos 
 

O aporte de recursos investidos na aquisição de equipamentos e material permanente foi 
muito aquém das necessidades acumuladas ao longo dos anos, todavia possibilitou aquisições 
importantes para a melhoria do ensino, pesquisa e extensão. Tais recursos adicionais foram 
provenientes dos Convênios MEC/SESU e Ministério da Saúde e Receita Própria (leilão e serv. 
hospitalares) 
 

As novas aquisições possibilitarão o fortalecimento dos procedimentos de neurocirurgia, a 
reativação das 9 (nove) salas de cirurgia do Centro Cirúrgico e a melhoria das Unidades de Internação, do 
atendimento na UTI, do Laboratório Central, do Laboratório de Anatomia Patológica, dentre outros, 
o que por certo assegurará uma melhor assistência médico-hospitalar aos seus pacientes. 
 

Além dos aspectos acima mencionados priorizou-se a segurança interna do patrimônio, dos 
servidores em geral e dos pacientes com a aquisição de um sistema de câmaras com monitoração 
em tempo real. 
 

Dentre as aquisições em 2006 destacam-se os equipamentos e materiais permanentes 
constantes da tabela a seguir: 
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• ESTRUTURA FÍSICA 
 

Com relação à infra-estrutura física o Complexo HUPES vem realizando obras de reforma 
com recursos de Convênios celebrados com o Ministério da Saúde/ Fundo Nacional de Saúde em 
2005 e 2006 e com recursos arrecadados dos serviços prestados ao SUS. No presente exercício foi 
liberado pelo MS/FNS crédito orçamentário para obras de reformas através da PORTARIA 
575/2006/MS - Passarela, salas de aula e espaços multidisciplinares e da PORTARIA 576/2006/MS – 
Laboratório Central. 
 
 
 

São obras que foram priorizadas pela administração com vistas à melhoria das condições de 
trabalho, racionalização dos processos de trabalho, higiene e segurança do atendimento hospitalar. 
Todas já foram licitadas, estando algumas em fase de execução ou já concluídas. São as seguintes: 
 
 

OBRAS DE REFORMA ESTÁGIO 

Serviço Social Concluída 
Ultra-Sonografia Concluída 
Fisioterapia Concluída 
Oncologia Execução 
Otorrinolaringologia Concluída 
Telhado de todo o prédio da sede do HUPES Execução 
Ouvidoria Concluída 
Auditório do CPPHO Execução 
Laboratório Central Execução 
Salas de Aulas e Espaços Multidisciplinares Execução 
Passarela de Integração á Sede do HUPES ao CPPHO Execução 
Sala de Coleta Concluída 
Pronto Atendimento do CPPHO Concluída 
Almoxarifado Central (área administrativa) Concluída 
Unidade Coronariana Concluída 
Fonoaudiologia Execução 

 
 
Tanto com relação à aquisição de novos ativos como com relação às reformas, o Complexo 

HUPES pretende ao mesmo tempo atender com maior dignidade a sua clientela do Sistema Único de 

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS QUANT 

Microscópio Cirúrgico 01 
Craniótomo 01 
Central de Monitoração 01 
Carro de Anestesia 03 
Servidor de Rede 01 
Sistema de Segurança e vigilância c/38 Câmaras  01 
Cadeira/Maca 01 
Centrífuga para o Laboratório 02 
Aspirador Cirúrgico 02 
Seladora de Embalagens  01 
Purificador de Água 15 
Ventilômetro 01 
Macas  05 
Computadores  16 
Balança para Lavanderia 01 
Mobiliário (armários, mesas, cadeiras, etc.) 32 
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Saúde (SUS), seus funcionários técnico-administrativos, os professores e alunos e ampliar a oferta de 
consultas e leitos, em médio prazo. 
 
 

• SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO 
 

O Complexo HUPES atende uma clientela formada 100% por usuários do SUS. A assistência 
oferecida a esses pacientes totalizou: 
 
 

ESPECIFICAÇÃO QUATITATIVO 

CONSULTAS AMBULATORIAIS 184.702 
§ Novas  17.423 
§ Subseqüentes  167.279 

INTERNAÇÕES  6.968 
§ Leitos 24 horas  5.921 
§ Leitos Observação 1.047 

CIRURGIAS 4.193 
RADIODIAGNÓSTICO POR EXAME E BIOIMAGEM 21.969 
EXAMES LABORATORIAIS 361.951 
ELETROCARDIOGRAMA 13.762 

 
 

Os indicadores hospitalares relativos ao conjunto de atividades de prestação de serviços à 
comunidade baiana apresentam-se, também, assim consolidados: 

 
DIMENSIONAMENTO DO COMPLEXO HUPES 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTITATIVO 

Especialidades Médicas  25 
Ambulatórios  156 
Enfermarias  14 

Corpo Médico 232 
Corpo de Enfermagem 706 
Corpo de Apoio 887 
Médicos Residentes 166 

Fonte: Relatórios, COREME, Contas Médicas. 
 
 

INDICADORES HOSPITALARES 
 

ESPECIFICAÇÃO QUATITATIVO 

Nº de Leitos (Média Mensal) 288 
§ 24 Horas  255 
§ Observação 33 

Taxa Média de Ocupação de Leitos   
§ 24 Horas  58,8% 
§ Observação 41,9% 

Tempo Médio de Permanência (dias)  
§ 24 Horas  17,4% 
§ Observação 24,4% 

Taxa de Infecção Hospitalar 4,08% 
Média de permanência (dia) 173,9 
24 Horas  150 
Observação 23,9 
Taxa Global de Óbitos  3,36% 
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• ATENÇÃO À QUALIDADE 

 
Com o propósito de assegurar a qualidade dos múltiplos serviços prestados à comunidade, o 

Complexo HUPES matem várias Comissões e Programas Especiais e Treinamentos: São eles: 
 

COMISSÕES 
 
§ Comissão de Prontuários. 
§ Comissão de Suporte Nutricional. 
§ Comissão de Impressos Médicos. 
§ Comissão para Reimplantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
§ Comissão para Implantação da Residência Multiprofissional em Saúde. 
§ Comissão para Implantação de Unidade de Telemedicina. 
§ Comissão Permanente de Assessoramento à Diretoria para Comissão de Sindicância - 

coordenar, orientar e supervisionar comissões individualizadas de Sindicância e Processos 
Administrativos. 

§ Comissão de Curativo. 
 

PROGRAMAS 
 
§ Programa de Atenção ao Núcleo de Hipertensos do Hospital. 
§ Projeto Diretrizes do Complexo HUPES.  

 
TECNOLOGIA 
 
Projeto Rede Universitária 
 

O RUTE é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, apoiada pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários (ABRAHUE) sob a 
coordenação da Rede Nacional de Ensaio e Pesquisa (RNP). Neste exercício o COMPLEXO HUPES 
passou a integrar o grupo dos 20 hospitais universitários da rede Universitária de Telemedicina. A 
iniciativa vai, a partir de 2007, as instalações de infra-estrutura de serviços de comunicação que 
explorem mecanismos inovadores na colaboração à distância para pré-diagnóstico e na avaliação 
remota de dados de atendimento. 

  
TREINAMENTOS 
 

As práticas delineadas pelas novas tendências da Gestão de Pessoas têm como uma de suas 
principais vertentes a ênfase nos treinamentos e desenvolvimento dos profissionais. A sua 
importância se ratifica quando estas iniciativas são vistas como agentes transformadores, 
especialmente no que tange aos Serviços de Saúde.  

 
Em convergência com essa proposta, o COMPLEXO HUPES, através do Núcleo de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – NDRH, formulou estratégias de capacitação que incluem o 
Programa de Estágio, a promoção de cursos, palestras e outros eventos de cunho técnico, bem como 
a abordagem de temas indispensáveis ao processo educacional permanente do corpo técnico-
administrativo, dos estudantes e dos professores do próprio COMPLEXO. 

 
Empenhou-se, ainda, em desenvolver as competências e os talentos dos seus profissionais, 

realizando os treinamentos sistematicamente, por meio de ações que visam orientar os 
servidores/funcionários e torná-los mais capacitados para o exercício de suas ações e para o 
desenvolvimento das suas potencialidades (conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais 
e atitudes). 

 
MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA - MCO 
 

A Maternidade Climério de Oliveira, a mais antiga construída no país, foi inaugurada em 30 
de outubro de 1910. É a unidade de referência da UFBA para atenção a saúde perinatal.  

 
Com o apoio das Instituições Parceiras, Conselho Deliberativo e Reitoria da UFBA, 

empreendeu-se um grande esforço de modernização gerencial e motivação da comunidade, 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 119 - 

culminando após 02 anos de esforços na apresentação do anteprojeto de requalificação da unidade 
como Instituto de Saúde da Mulher Climério de Oliveira, a ser construído no Campus Canela e 
inaugurado no seu Centenário em Outubro de 2010. A Maternidade Escola possui serviço de Urgência 
e Emergência Gineco-Obstétrica e Serviço de Neonatologia nas 24 horas, tendo um total de 96 leitos 
(10 de UCIN) todos regulados pelo Sistema, e presta assistência exclusiva à clientela do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  É um Centro de Referência para a Gestação de Alto Risco, inserida no 
Distrito Sanitário do Centro Histórico no bairro de Nazaré. Recentemente foi certificada como 
Hospital de ensino pela Comissão de Certificação do Ministério da Educação e da Saúde. 
 
AÇÕES 
 

• Ampliação do quadro de pessoal, através da admissão de novos servidores, a partir de 
concurso público, e da contratação de funcionários terceirizados, para atuarem na área de 
enfermagem, área administrativa e área médica.   

• Implantação e implementação de Sistema de Identificação dos Servidores/Funcionários e 
controle digital de freqüência, através de crachás com foto e dados pessoais do trabalhador. 

• Inserção na rede InovarH, através de cursos, palestras, seminários, no que tange a gestão 
hospitalar, aplicando as modernas técnicas administrativas. 

• Adequação dos setores e treinamento dos servidores/funcionários no Plano de 
Gerenciamento de Resíduos. 

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

• Desenvolvimento do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão – NUPEX, sob a coordenação da 
Profª Climene Camargo, avaliando 16 projetos e encaminhando-os para o Comitê de Ética e 
Pesquisa, possibilitando atuação da pesquisa dentro da unidade. 

• Intercâmbio de conhecimentos e técnicas na área obstétrica entre a Maternidade Climério 
de Oliveira, Coordenação da Mulher (Secretaria Municipal de Saúde) e as parteiras da 
Comunidade de Ilha de Maré.  

• Criação do Projeto Cuidando do Cuidador dentro do Núcleo de Recursos Humanos, 
adquirindo inclusive, aparelhos audiovisuais para exibição semanal de filmes, fortalecendo a 
importância do servidor no trabalho, proporcionando-lhe momentos de relaxamento.  

• Implantação e Implementação da Pesquisa de Satisfação do Usuário, com registro e 
divulgação dos resultados (Levantamento em anexo). 

• Cooperação com a escola de Nutrição para a realização de um projeto de reforma e 
aquisição de equipamentos para a Divisão de Nutrição da MCO.  

• Acompanhamento no Setor de Neonatologia dos Rn’s de pediatria, da equipe de psicologia, 
fonoaudiologia, oftalmologia, fisioterapia, terapia ocupacional, sendo algumas destas 
especialidades também extensivas aos pais.  

• Convênio com o Corpo de Bombeiros (Grupo SALVAR) e o Banco de Leite Humano/MCO. 
• Parceria entre o Departamento de Fonoaudiologia da UNEB e a MCO para realização de 

exames de Triagem Auditiva. 
 

OUTRAS AÇÕES IMPLEMENTADAS 
 
• Serviço de Assistência Puerperal - visando o atendimento de revisão pós-parto com avaliação 

de queixas e esclarecimento de dúvidas relativas ao período puerperal, com disponibilidade 
de orientação e métodos contraceptivos gratuitos para a clientela. Este serviço atende 
também as pacientes em período pós-aborto com orientação contraceptiva, bem como 
disponibilizando os diversos métodos. 

• Ambulatório de Anemias e Gravidez - Assistência pré-natal visando atendimento 
especializado às gestantes com diagnóstico prévio ou durante a gravidez dos diversos tipos 
de anemia, principalmente a anemia falciforme, que necessita de cuidados específicos a fim 
de minimizar intercorrências materno-fetais. 

• Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gravidez - Assistência pré-natal 
visando atendimento especializado às gestantes com suspeita ou diagnóstico de doenças 
com transmissão sexual, a fim de diminuir riscos de transmissão materno-fetal e de 
intercorrências ominosas durante a gestação, bem como disponibilizar assistência ao 
parceiro. 

• Ambulatório de Assistência Oftalmológica a Recém-natos Prematuros - assistência 
oftalmológica visando avaliação de recém-natos, especialmente os prematuros, com 
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diagnóstico precoce e acompanhamento de intercorrências específicas relacionadas a esta 
situação. 

• Disponibilidade de coleta dos exames laboratoriais do pré-natal, incluindo as sorologias, no 
laboratório da própria maternidade, facilitando, desta forma, o acesso das pacientes a estes 
exames. 

• Ampliação do Serviço de Ultra-sonografia com disponibilidade de 2ª sala para exame, 
inclusive com aparelho para avaliação dopplervelocimétrica colorida, disponibilizando, 
assim, melhores condições de assistência às gestantes de alto risco. 

 
ROL DE INDICADORES 

 
Atendimento por Especialidade – Janeiro a novembro de 2006 

Especificação Quantitativo 
Ambulatórios/Consultórios 10 
Consultas 27.621* 
Internações 3915* 
Média de Permanência (dias) 2,21* 
Leitos 96 
Partos Cirúrgicos 1.105* 
Partos Normais 1.749* 
Fonte: MCO 
* Base de Informações de Janeiro a novembro de 2006 

 
AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

• Elevar o número de leitos hospitalares para 92, integralmente regulados pela Central 
Estadual. 

• Ampliar o atendimento ambulatorial, Pré-natal de Baixo Risco, Pré-natal de 
Adolescentes, Diabetes na Gravidez, Hipertensão na Gravidez, Endocrinopatias na 
Gravidez, Abortamento Habitual, Doença Trofoblástica Gestacional, Anemias e 
Gravidez, Assistência Puerperal / Planejamento Familiar e Assistência Neonatal, 
realizando Triagem Auditiva e Oftalmológica e Coleta de Sangue para Triagem Neonatal 
(referência para a Clínica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE) com 
FOLLOW-UP, dentre outros. 

• Servir de campo de ensino, pesquisa e extensão em especial na área de Saúde Perinatal. 
• Realizar e proporcionar meios para a pesquisa e investigação científicas. 
• Contribuir para a Educação Sanitária da comunidade. 
• Cooperar com outras Instituições na realização de programas comuns de assistência da 

Saúde da clientela. 
• Atuar junto à clientela nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Neonatologia e 

Reprodução Humana. 
• Oportunizar a Educação Permanente na área da Saúde por meio de cursos, conferências, 

seminários e estágios. 
• Desenvolver programas específicos de assistência à comunidade devidamente integrada 

a rede Estadual e Municipal de Saúde. 
• Atuar dentro do que prevê o Sistema Único de Saúde vigente no País sem prejuízo dos 

objetivos fundamentais da Universidade. 
• Constituir-se em centro de elevado nível científico, técnico e administrativo, 

integrando-se e hierarquizando-se com a rede Estadual e Municipal da Saúde. 
• Constituir-se em campo de ensino prático para alunos de Graduação e Pós Graduação 

em especial da área de Saúde, de maneira a permitir o alcance dos objetivos 
curriculares dos cursos. 

• Buscar constante apoio das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. 
• Reestruturar internamente e ampliar novas parcerias do Banco de Leite Humano, com 

apoio da comunidade, do Rotary Club e do Corpo de Bombeiros. 
• Implementar campanha permanente de doação de frascos de vidros para atender a 

demanda crescente de doadoras para o Banco de Leite Humano/COM. 
• Fortalecer de parceria entre o Banco de Leite Humano da MCO com o de Feira de 

Santana no que se refere ao treinamento e reciclagem de ações comuns. 
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• Implementar parceria com o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil, objetivando a 
realização de periódicos de servidores e terceirizados, entre outras. 

• Unificar do Serviço de Lavanderia entre o SMURB e a MCO. 
• Prover manutenção periódica dos aparelhos de USG e de cardiotocografia. 
• Implementar participação do Serviço Social na coordenação do Programa de Penas 

Alternativas, auxiliando na reeducação dos cidadãos que cometem infrações de menor 
gravidade. 

 
METAS A SEREM ALCANÇADAS 
 

• Reestruturação e implantação do Serviço de Radiologia dotando de infra-estrutura 
adequada com aquisição de aparelhos de RX, reveladora, chassi, etc. 

• Readequação da casa de força. 
• Reforma e readequação da Central de Material Esterelizável-CME. 
• Readequação da área administrativa. 
• Readequação da Portaria e Sala de Espera. 
• Readequação do Pré-Parto. 
• Ampliação do Ambulatório com a criação de novos consultórios. 
• Implementação do Serviço de Tecnologia em Saúde em parceria com a RETECH/CEFET. 
• Aquisição de aparelho de hemogasômetria, cardiotocografia, ultra-sonografia com 

Doppler, sonar, gerador; carrinho de emergência, mesas cirúrgicas, compressor de ar 
comprimido. 

• Climatização de todas as Enfermarias. 
• Criação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
• Criação da Ouvidoria. 
• Ampliação do serviço para atendimento em Planejamento Familiar de forma 

multidisciplinar, com equipe formada por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, 
assistente social, nutricionista e psicólogo. 

• Disponibilização de medicações para os tratamentos específicos na maternidade, a fim 
de facilitar acesso às mesmas com a garantia de tratamento instituído.  

 
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 
 

• Monitoramento do Programa de Assistência ao Neonato portador de Anemia Falciforme 
nascidas na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia. 

• Otimização da assistência prestada na Unidade do Método Canguru da Maternidade 
Climério de Oliveira. 

• Humanização da Atenção Perinatal na Maternidade Climério de Oliveira da Universidade 
Federal da Bahia - Investindo na Qualificação das Equipes e no Acolhimento aos Usuários. 

• Reestruturação e Modernização Gerencial do SAME. 
 
 
FACULDADE DE FARMÁCIA 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

• Assistência laboratorial de média complexidade ao SUS, envolvendo os seguintes 
laboratórios: 
 Laboratório de análises clínicas; 
 DILDA – diagnóstico laboratorial de doenças auto-imunes; 
 Laboratório de análises especializadas em biologia molecular e hematologia; 

• Prestação de serviços de análises cromatográficas de alimentos e bebidas. 
• Laboratório de microbiologia de alimentos. 
• Laboratório de análises bromatológicas de alimentos e bebidas. 
• Prosa na escola: programa de segurança de alimentos. 
• Programa de melhoria de qualidade de alimentos regionais. 
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EVENTOS RELEVANTES REALIZADOS 
 

• Participação no Seminário A Universidade e o SUS: Novo modelo de Gestão dos Complexos 
Universitários de Atenção à Saúde, comemorativo dos 60 anos da UFBA. 

• Convênio assinado entre a UFBA e o Hospital Geral do Salvador, com a interveniência do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. 

• Inscrição do laboratório de análises clínicas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES). 

• Obtenção do alvará da ANVISA pelo laboratório de tecnologia farmacêutica.  
 
 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

O Serviço de Psicologia funciona, há 18 anos, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
como um órgão de extensão permanente do Departamento de Psicologia da UFBA. 

Do ponto de vista formal e legal obedece a uma exigência do MEC para autorização do 
funcionamento dos cursos de Psicologia. 

O Serviço de Psicologia atua como um local de estágio, pesquisa e extensão para os alunos 
do referido curso. O Serviço funciona apenas com uma sala para entrevistas, três salas para 
atendimentos clínicos e uma sala para observação (pelos estudantes), o que tem se mostrado 
insuficiente diante da demanda da comunidade e da disponibilidade dos alunos, havendo a 
necessidade e a promessa de ampliação, feita pela direção da Faculdade, o que vai favorecer um 
aumento na sua capacidade de atendimento. 

O seu quadro técnico administrativo é composto por três psicólogos e um psiquiatra além dos 
professores do Departamento de Psicologia semestralmente designados para acompanhamento dos 
alunos. 

No Serviço de Psicologia funciona uma Clínica de Atendimento Psicológico à comunidade 
sendo desenvolvidos trabalhos terapêuticos com crianças, adolescentes e adultos nas diversas linhas 
teóricas da Psicologia, respondendo às demandas da sociedade local. Por semestre são atendidas 
pelos alunos/estagiários, com a supervisão dos professores de estágio, uma média de 200 pessoas. 
Vale ressaltar que há um retorno semanal destas mesmas pessoas e, apenas como ilustração, 
tivemos entre 14.08.2006 e 12.12.2006 (4 meses) a ocorrência de 1.065 atendimentos 
psicoterapêuticos. Diversas atividades de extensão são realizadas entre as quais destacamos: 
Trabalho em Orientação Profissional, Grupo de Pesquisa e Atendimento Clínico em Autismo e 
Psicose Infantil de orientação psicanalítica e Grupo de Pesquisa e Atendimento Clínico Psicanalítico 
com Psicóticos.  

Professores e alunos têm desenvolvido pesquisas visando coletar dados para os seus 
trabalhos de Mestrado e Doutorado. 

Funciona, também, no Serviço de Psicologia, um programa de orientação e encaminhamento 
das pessoas que diariamente procuram os seus serviços fora do prazo de triagem, visando 
encaminhá-las para os diversos setores de atendimentos públicos existentes na cidade de Salvador. 

 
 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA  
 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 

As disciplinas clínicas do curso de graduação desenvolvem as suas atividades práticas nos 
ambulatórios e/ou serviços da Faculdade de Odontologia da UFBA, sendo executadas ações de 
promoção da saúde e de prevenção das doenças bucais, bem como procedimentos cirúrgicos, 
restauradores e de reabilitação oral. Estima-se que em 2006 foram realizados em média 12.500 
procedimentos odontológicos/mês (50.000 procedimentos/semestre). A seguir, são descritos alguns 
dos procedimentos realizados e sua média mensal estimada. 
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Média mensal estimada de procedimentos odontológicos, FOUFBA, 2006 

 
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

MÉDIA MENSAL / 
2006 

Primeira consulta odontológica 1.410 
Procedimentos de urgência (drenagens de abscessos, tratamentos de 
alveolites e pulpites, suturas de feridas, etc.) 

488 

Radiografias periapicais e interproximais 3.500 
Biópsias 30 
Odontologia preventiva (aplicação de flúor e selantes, controle de 
placa, remoção de indutos, etc) 

2.182 

Odontologia cirúrgica básica (exodontias, tratamento de 
hemorragias, etc.) 

1.300 

Dentística básica (restaurações de uma ou mais faces) 2.110 
Odontologia cirúrgica especializada (remoção de cistos e dentes 
inclusos, ulectomia, etc.) 

180 

Procedimentos de reabilitação oral (próteses fixas, parciais 
removíveis e totais) 

340 

Fonte: FOUBA 
 
Atividades de ensino extra-muros 
 

Além disso, tem grande relevância no curso o desenvolvimento de atividades práticas extra-
muros, realizadas prioritariamente em áreas do Distrito Sanitário Barra- Rio Vermelho, que 
envolvem o diagnóstico das condições de saúde bucal de grupos específicos, ações de promoção e 
proteção à saúde, envolvendo pré-escolares, escolares, adultos e gestantes, através das disciplinas 
de Saúde Coletiva. No ano de 2006 estas atividades foram desenvolvidas nos bairros do Vale das 
Pedrinhas, Garcia, Federação, Nordeste de Amaralina, Alto das Pombas e Brotas.  
 

Os alunos de graduação desenvolvem também a prática assistencial em serviços de saúde, no 
cumprimento do Estágio Supervisionado que, em 2006, foi realizado no Serviço Médico Rubens 
Brasil, na Polícia Militar, na Associação Brasileira de Odontologia/BA, no Hospital Roberto Santos, no 
Hospital Juliano Moreira, no Hospital Santa Isabel, no serviço odontológico da Paróquia da Vitória, 
no Centro Comunitário Cleriston Andrade, entre outros. 
 
Extensão 
 

Inúmeras atividades de extensão foram desenvolvidas pela FOUFBA no ano de 2006. Elas 
envolveram eventos como feiras de saúde, realizadas em bairros do Município (ex: Lobato, 
Cajazeiras XII) com a participação de professores e alunos da Unidade; cursos de curta duração, com 
o objetivo de promover a capacitação e a educação permanente de profissionais da rede pública de 
saúde; cursos de formação de pessoal auxiliar em odontologia (Atendente de Consultório Dentário-
ACD e Técnico em Higiene Dental-THD); programas preventivos e educativos de caráter eventual ou 
permanente em escolas e creches; além de atendimento ambulatorial na própria Faculdade, como o 
Programa de Atenção à Gestante e o Programa de Atenção à Pacientes Especiais. 
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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 é um órgão 

suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado á Escola de Medicina Veterinária.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. 
 
 
PRICIPAIS PROJETOS DE PESQUISA: 
 
Projetos de Pesquisa e Extensão 
 

• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 
prolongado (2005 - atual). Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Bahia - Auxílio financeiro. 

• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 
caninum. (2005 - atual) . Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - Auxílio financeiro..  

• Emprego da reação de polimerização em cadeia para avaliar a freqüência de Hammondia 
heydorni em caprinos. 

• I Curso de Citologia Aspirativa na Clínica de Pequenos Animais. Financiador(es): Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina Veterinária da 
Bahia - Auxílio financeiro.(coordenador). 

• Operacionalização do Laboratório de Anatomia Patológica (2003 - atual) 
• Avaliação de Alterações Histopatológicas em Peixes como Biomarcadores para Contaminação 

Ambiental por Pesticidas Utilizados na Agricultura (2004 - atual). 
• Avaliação do hemograma, bioquímica sérica e perfil eletroforético de proteínas de 

tartarugas marinhas, Caretta caretta  (Linnaeus, 1758) de vida livre e em cativeiro (2005 - 
atual).  

• Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Auxílio financeiro / 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.  

• Determinação dos níveis séricos e lípides totais, colesteróis total, HDL e LDL e triglicérides 
em tilápias híbridas vermelhas (2005 - 2006)  
Finaciador(es): Japan International Cooperation Agency - Cooperação / Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia - Bolsa. 

• Perfil hematológico e proteína total plasmática de tubarões-lixa Ginglymostoma cirratum 
(Bonnaterre, 1788) mantidos em cativeiro(2003 - 2006) 

• Perfil clínico-laboratorial da Ehrlichiose canina. 
• Determinação da infectividade de oocistos de Neospora caninum mantidos por tempo 

prolongado 
• Investigação da galinha (Gallus gallus) como hospedeiro intermediário natural de Neospora 

caninum (2005 – 2007) 
• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de 

nematódeos gastrintestinais em ovinos. (2005 – 2007) 
• Aproveitamento do resíduo líquido de Agave sisalana (sisal) como nematocida na produção 

de caprinos (2005 – 2008) 
• Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e 

sobre a ocorrência de mastites em bovinos da raça Jersey (2003 – 2006) 
• Eficácia terapêutica  do cefalônio anidro na profilaxia da mastite em ovelhas da raça Santa 

Inês (2003 – 2006) 
• Efeito da Suplementação com vitamina E sobre o metabolismo oxidativo dos neutrófilos e 

sobre os níveis de gamaglobulinas na espécie bovina (2002 – atual) 
• Falha na transferência passiva da imunidade em borregos da raça Santa Inês. Efeitos na taxa 

de mortalidade e no ganho de peso até o desmame. (2005 – atual) 
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• Estudo clínico e epidemiológico da Maedi-visna (MV) na microrregião de Juazeiro-BA, 
produção de antígeno para realização de Imunodifusão em gel de ágar (IDGA) e 
caracterização dos sistemas de produção 2006 – atual). 

• Influência da suplementação de vitamina E e Selênio sobre o quadro hematológico, e a 
utilização de marcadores bioquímicos na avaliação da lesão muscular e do etresse oxidativo 
em eqüinos de hipismo clássico. Coordenadora. (2005 – atual) 

• Polimorfismo da hemoglobina de gatos, criados na região metropolitana de Salvador. 
Coordenadora. (2005 – atual) 

• Dinâmica da Hemoglo bina fetal em ovinos da raça Santa Inês. Coordenadora. (2005 – atual) 
• Avaliação do medicamento homeopático Sulphur 30X no controle e prevenção de 

nematódeos gastrintestinais em ovinos. Participação como integrante. (2005 – atual). 
 

ATENDIMENTO POR SETOR - 2006 

 

 
Fonte: HOSPMEV-2006 

ATENDIMENTO 
 

SETOR 

ROTINA FINS DIDÁTICOS 

ANATOMIA PATOLOGICA (Necropsia e Histopatologia) 127 119 

CANIL --- 60 

CLINICA DE GRANDES AIMAIS 28 25 

CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS 1907 301 

CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS 03 10 

CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS 691 92 

FISIOPATOLOGIA DA REPRODUCAO 5 28 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1382 468 

LABORATORIO DE BACTERIOSES 142 28 

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DAS PARASITOSES 310 314 

LABORATORIO DE VIROSES 1400  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – 2006 

Atividade Quantidade 

Cursos Ministrados 5 

Projetos de Pesquisa e Extensão 29 

       Concluídas 12 

       Em andamento 17 

Orientações Científicas 109 
       Iniciação Científica 26 

       Estágio 49 

       Monografia 13 
       Mestrado 20 

       Doutorado 1 

Publicações 65 
       Resumos 32 

       Artigos 33 
Fonte: HOSPMEV-2006 

 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 127 - 

 

8. ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
 

 
Ao longo do ano 2006, os Órgãos Colegiados Superiores da UFBA (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 acerca de assuntos 
relativos às atividades acadêmicas e administrativas da Universidade, nelas se incluindo matérias de 
interesse e relevância para as suas componentes categorias docente, técnico-administrativa e 
discente, bem como outros segmentos e setores da sociedade igualmente alcançados pelas suas 
decisões. 
 

O ano findo foi particularmente produtivo para os Conselhos Superiores, responsáveis pela 
promoção de ações profícuas e inovadoras, como também pela ampliação e repercussão do 
desempenho institucional no cenário nacional, cujo espaço, por ela então ocupado, passou a ser 
significativamente ampliado. 
 

Além da consolidação e aperfeiçoamento de programas pioneiros anteriormente 
implantados, devem ser ressaltadas as iniciativas referentes à revisão do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFBA, em pleno curso, e a deflagração do projeto “Universidade Nova”, a 
representar um procedimento equivalente a uma Reforma Universitária, com repercussão sobre o 
ensino médio, superior e concurso vestibular, sob a liderança do Magnífico Reitor, a que já vêm se 
agregando e incorporando diversas outras IFES, inclusive com o apoio do Ministério da Educação. 
Dentre os itens elencados adiante, vale destacar, também, a criação da Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil e as reeleições dos Professores Naomar Monteiro de Almeida Filho e Francisco José 
Gomes Mesquita, respectivamente Reitor e Vice-Reitor da UFBA, como importantes marcos 
institucionais diretamente relacionados com o processo de afirmação e expansão da UFBA.  
 

Sucedem-se, a seguir, de forma sucinta, as principais atuações, em 2006, dos mencionados 
Conselhos, como também das Câmaras do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (de Graduação, 
de Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão), extraídas e destacadas, pela expressão e abrangência 
do seu significado, do conjunto das ações colegiadas executadas, às quais se juntam uma grande 
quantidade de processos de natureza diversas e estudantis, apreciados e julgados, principalmente, 
pelo CONSEPE e suas Câmaras. 
 
 
1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 
1.1 Nº de reuniões: 11 
 
1.2 Principais discussões/deliberações: 
 

• Termo de Cooperação UFBA - PETROBRAS; 
• Prestação de Contas 2005 da UFBA; 
• Proposta preliminar de Sistema de Bibliotecas para a UFBA; 
• Reeleição do Professor Naomar Monteiro de Almeida Filho para Reitor da UFBA; 
• Reeleição do Professor Francisco José Gomes Mesquita para Vice-Reitor da UFBA; 
• Demanda por Assistência Estudantil na UFBA; 
• Apresentação da proposta de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA 

através da estruturação de um PDI participativo, aí se incluindo a realização de um 
Seminário Interno e outros eventos a serem preparados por uma Comissão Organizadora 
eleita pelos Conselhos Superiores; 

• Homologação dos nomes dos candidatos selecionados pela Comissão de Ex-Reitores e 
Comissão de Títulos Honoríficos para serem agraciados com a “Medalha Reitor Edgard 
Santos”; 

• Proposta Orçamentária 2007 da UFBA; 
• Aplicação dos recursos de emendas parlamentares de Bancada; 
• Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação; 
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• Alteração do nome do Departamento II – “Criação e Representação Gráfica”, da Faculdade 
de Arquitetura, para “Departamento de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo”; 

• Apresentação da proposta referente à “Universidade Nova”; 
• Criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil; 
• Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (reeleito o Professor José Vasconcelos Lima 

Oliveira). 
 
1.3 Resoluções formalizadas: 
 

• 01/06 - “Regulamenta a realização dos concursos para preenchimento das vagas docentes 
autorizadas, pelas Portarias nºs 4.494/2005 e 384/2006 do Ministério da Educação, para a 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/ UFRB”. 

• 02/06 - “Regulamenta a realização dos concursos para preenchimento das vagas docentes 
autorizadas, pelas Portarias nºs 4.494/2005 e 384/2006 do Ministério da Educação, para o 
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, do Campus Edgard Santos, 
em Barreiras”. 

• 03/06 - “Altera a Resolução 01/97 e, conseqüentemente, o Regimento Geral da UFBA, no 
que concerne às normas para ingresso na carreira do Magistério Superior”. 

• 04/06 - “Dispõe sobre a reestruturação do Órgão Suplementar Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos, criando o Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard 
Santos”. 

• 05/06 - “Cria a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil”. 
 
1.4 Títulos Honoríficos aprovados: 
 
1.4.1 Doutor Honoris Causa: 
 

• Nelson Pereira dos Santos 
• François Laplantine 

 
1.4.2 Professor Emérito: 
 

• Edivaldo Machado Boaventura 
• Washington Luiz da Trindade 
• Orlando Figueira Sales 
• Godofredo Rebello de Figueiredo Filho 
• Pedro Manso Cabral 
• Adhemar Raymundo da Silva 
• Gilberto Rebouças. 

 
1.4.3  Medalha “Reitor Edgard Santos”: 
 

• Adilson Sampaio, Aloísio Prata, Rodolfo Teixeira, Zilton Andrade, Edvaldo Pereira de Brito, 
Clara Wolfovich, Maria Hélia de Almeida, Terezinha Vieira, Luiz Angélico da Costa, 
Esmeralda Aragão, Yeda Andrade Ferreira, Edwald Hackler, Lia Robatto, Nilda Spencer, 
Lafayette de Azevedo Pondé, Leda Jesuíno dos Santos, Altamira Soledade, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, PETROBRAS, Organização Odebrecht. 

 
Além das reuniões oficiais do Conselho, foram também realizadas 3 (três) sessões de 

esclarecimento, quando foram tratados e discutidos, em caráter preliminar e preparatório, para 
posterior apreciação e deliberação formal do Colegiado, os seguintes assuntos: 
 

• Orquestra Sinfônica e Madrigal da UFBA – situação atual e perspectivas; 
• Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação e Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação; 

• Complexo de Saúde da UFBA e Plano de Saúde para a UFBA. 
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2. CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 
2.1 Nº de reuniões: 13 
 
2.2 Principais discussões/deliberações: 
 

• Relatório da Comissão constituída para revisão das normas sobre Regime de Trabalho 
Docente e conseqüente aprovação de Resolução sobre o assunto; 

• Distribuição das vagas docentes para o Instituto Multidisciplinar em Saúde, do Campus Anísio 
Teixeira, em Vitória da Conquista; 

• Distribuição das vagas docentes para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB); 
• Distribuição das vagas docentes para o Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento 

Sustentável, do Campus Edgard Santos, em Barreiras; 
• Alocação das vagas docentes distribuídas pela Portaria MEC 384/2006; 
• Exposição e apreciação das propostas do CT-INFRA; 
• Proposta de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA; 
• Proposta de Calendário Acadêmico 2007 para a UFBA; 
• Proposta de Calendário Acadêmico 2006 (1º semestre) e 2007 (1º e 2º semestres) para o 

Instituto Multidisciplinar em Saúde (campus avançado da UFBA em Vitória da Conquista) e 
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (campus avançado da UFBA 
em Barreiras); 

• Apresentação dos estudos preliminares sobre o “Projeto UFBA NOVA”; 
• Eleição de dois representantes titulares e dois suplentes do CONSEPE para a Comissão de 

Assuntos Acadêmicos e Estudantis do Conselho Universitário; 
• Destinação de vagas docentes não preenchidas por concursos anteriores; 
• Eleição de quatro professores (dois titulares e dois suplentes) da comunidade universitária 

para o Conselho Deliberativo da EDUFBA; 
• Eleição de seis professores (três titulares e três suplentes) da comunidade universitária para 

o Conselho Editorial da EDUFBA. 
 
2.3 Resoluções formalizadas: 
 

• 01/06 - “Regulamenta o Regime de Trabalho dos Docentes do Magistério Superior”. 
• 02/06 - “Cria o Programa Especial de Re-integração de Professores Aposentados nas 

Atividades de Extensão da UFBA”. 
• 03/06 - “Dispõe sobre a progressão funcional da classe de Professor Adjunto para a classe de 

Professor Associado”. 
 
 
2.4 Câmara de Ensino de Graduação 
 
Nº de reuniões: 38 
Nº de processos apreciados/julgados: 860 
 
Resoluções formalizadas: 
 

• 01/06 - “Altera o Artigo 87, capítulo IV, da Revalidação e do Registro de Diploma e 
Certificado, do Regulamento do Ensino de Graduação”. 

• 02/06 - “Dispõe sobre permanência nos cursos”. 
 
 
2.5 Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa 
 
Nº de reuniões: 38 
Nº de processos apreciados/julgados: 314 
 
Resoluções formalizadas: 
 

• 01/06 – “Estabelece normas para a regulamentação da Pós-Graduação Stricto Sensu com 
titulação simultânea na UFBA e instituições de outro país”. 
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2.6 Câmara de Extensão 
 
Nº de reuniões: 08 
Nº de processos apreciados/julgados: 24 
 
Resoluções formalizadas: 
 

Não foram formalizadas resoluções, embora muitas discussões tivessem sido desenvolvidas 
acerca da nova Regulamentação da Extensão Universitária. 
 
 
3. CONSELHO DE CURADORES 
 
3.1 Nº de reuniões: 02 
 
3.2 Principais discussões/deliberações 
 

• Prestação de Contas da UFBA relativa ao exercício 2005 
• Proposta Orçamentária 2007 da UFBA. 
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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/ 
Nádia Andrade de Moura Ribeiro 

 
 
Pró-Reitor de Extensão Universitária 

Álamo Pimentel Gonçalves da Silva/ 
Ordep José Trindade Serra 

 
Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas Neusa Dias Andrade de Azevedo/ 

Maria Joselita Nunes Macedo 
 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação Maerbal Bittencourt Marinho 
 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Maria de Fátima Dias Costa/ 

Herbet Conceição 
 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração Dora Leal Rosa 
 
Assessor de Comunicação 
 

Paulo Renan Rodrigues dos Santos/ 
Maria Lucineide Fontes 

 
Assessor para Assuntos Internacionais Emílio José de Castro e Silva 
 
Assessor  de Arte e Cultura  Paulo César Miguez de Oliveira 

Angela Maria Andrade 
 
Assessor  de Ensino de Graduação Eni Santana Barreto Bastos 
 
Coordenador de Controle Interno Joseny Marques Freire 
 
Coordenador de Ensino de Pós-Graduação Marco Aurélio Andrade de F. Gomes 

Josicélia Dumet Fernandes 
 
Coordenador de Ensino de Graduação Márcia de Matos Pontes 
 
Coordenador de Extensão Álamo Pimentel Gonçalves da Silva/Sonia Rangel/ 

Maria Elisa Lemos 
 
Coordenador de Pesquisa Herbet Conceição/ 

João Carlos Pires da Silva 
 
Superintendente  Acadêmica Silvana Soares Costa Ribeiro 
 
 
Superintendente  Administrativo 

Nádia Andrade de Moura Ribeiro/ 
Wagner Miranda Gomes 

 
Superintendente  de Pessoal Maria Inês Almeida de O. Pinto/ 

Maria José Laborda Portella Povoas 
 
Superintendente Estudantil Diana Sepúlveda Tourinho/ 

Álamo Pimentel Gonçalves da Silva 
Prefeito do Campus Universitário Luís Sérgio Barbosa Marinho Vieira 
 



Universidade Federal da Bahia - Relatório de Gestão 2006 

 - 132 - 

 

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 Roaleno Ribeiro Amancio Costa 
 

Biologia, Instituto de Marlene Campos Peso de Aguiar 
 

Ciência Ambinetais e Desenvolvimento 
Sustentável, Instituto de Joana Angélica Guimarães da Luz 
 

Ciência da Informação, Instituto de 
Kátia Maria de Carvalho Custódio 
Lídia Ma. Batista Brandão Toutain 

 

Ciências Contábeis, Faculdade de Sudário de Aguiar Cunha 
 

Ciências da Saúde, Instituto de Maria Thereza Barral Araújo 
 

Ciências Econômicas, Faculdade de 
 
Antonio Wilson Ferreira Menezes 

 

Comunicação, Faculdade de Giovandro Marcus Ferreira 
 

Dança, Escola de Dulce Tamara Rocha Lamego da Silva 
 

Direito, Faculdade de Jonhson Meira Santos 
 

Educação, Faculdade de Nelson de Luca Pretto 
 

Enfermagem, Escola de Ângela Tamiko Sato Tahara 
 

Farmácia, Faculdade de Mirabeau Levi Alves de Souza 
 

Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Lina Maria Brandão da Aras 
 

Física, Instituto de Arthur Matos Neto 
 

Geociências, Instituto de 
Yeda de Andrade Ferreira 
Maria Auxiliadora da Silva 
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Letras, Instituto de 
 
Rosauta Maria F. Galvão Poggio 

 

Multidisciplinar em Saúde, Instituto  Dioneire Amparo dos Anjos 
 

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 Horst Karl Schwebel 
 

Nutrição, Escola de 
 
Iracema Santos Veloso 

 

Odontologia, Faculdade de Maria Isabel Pereira Viana  
 

Politécnica, Escola 
Caiuby Alves da Costa 
Luiz Edmundo Prado de Campos 

 

Química, Instituto de Dirceu Martins 
 

Saúde Coletiva, Instituto de 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/ 

Rosamaria Rodrigues Viana 
 
 
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 Luiz Edmundo Prado de Campos 
 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher Cecília Maria Bacellar Sardenberg 
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INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL  

 
1 – CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE 
 
     Custo Corrente/ Aluno Equivalente = Custo Corrente /(AGE +APGTI+ ARTI) 
                                                                                                                                                                                          

  
   
       DESPESAS - Ano 2006 

 

 
 

Valor (R$) 

 
DESPESAS CORRENTES DA UNIVERSIDADE (conta SIAFI 3300000)                 (  +  ) 
 

 
   578.683.730,27 

 
65% DESPESAS DE HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS – ( HUPES +CPPHO + MCO )   (  -  ) 
100% das despesas de Hospitais Universitários 
 

 
22.259.115,00 
34.244.792,49 

 
APOSENTADORIAS E REFORMAS (Conta SIAFI n°3319001)                            (  -  ) 
                                                                                             
 

 
140.168.838,00 

 
SENTENÇAS JUDICIAIS (Conta SIAFI n°3319091) 
                                                                                                              (  -  ) 

 
15.860.038,00 

 
PENSÕES (Conta SIAFI n°3319003)                                                            (  -  ) 
 

 
35.760.630,00 

 
PESSOAL DOCENTE CEDIDO (com ônus)                                                    (  -  )   
                                                                             

 
420.912,26 

 
PESSOAL TÉCNICO CEDIDO (com ônus)                                                     (  -  ) 
                                                                             

 
392.906,76 

 
AFASTAMENTO DE  DOCENTES DO PAÍS/EXTERIOR  PARA CAPACITAÇÃO    (  -  ) 
  
 

 
5.517.622,09 

 
AFASTAMENTO DE TÉCNICOS DO PAÍS/EXTERIOR PARA CAPACITAÇÃO       (  -  ) 
                                                                            

 
317.172,87 

 
CUSTO CORRENTE  ( + )  (  -  ) com Hospitais Universitários  
CUSTO CORRENTE  ( + )  (  -  ) sem Hospitais Universitários  
 

 
357.986.495,29 
346.000.817,80 

 TOTAL DE ALUNO EQUIVALENTE =  (AGE +APGTI+ ARTI)  

AGE  = 26.933  ;      APGTI  = 5.358     ;    ARTI = 338 

 
32.629 

                           Custo Corrente / Aluno Equivalente com Hospitais Universitários 

                            Custo Corrente / Aluno Equivalente sem Hospitais Universitários 

 

10.971,42 
 

10.604,09 

Fontes: SPE/SIP – SGC - SUPAC – PRPPG - COREME - PROPLAD/ Setor de Orçamento 
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Custo Corrente =(Despesas Corr. da UFBA - 65% Hospitais Unv.) – (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 
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 D PC) (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 = 20.305 / 1.779 ⇒   =  11,41  
 
 

ALUNOS 

 

 

P
e
s
o 

 

Quantit
ativo 

 

 
Mestrado   (1º semestre = 1.900 ; 2º semestre =1.670 )     Média = 1.785 

 
2 

 
1.785 

 
Doutorado (1º semestre = 920  2º semestre = 868 )            Média = 894 

 
2 

 
894 

 
Total de Alunos de PG.  ( APG  )    

  
2.679 

 
Total de Alunos de PG. Tempo Integral  (APG TI  ) = (2 x  M)+(2 x D)   

  
5.358 

 
Total de Alunos da Residência Médica - R   

 
2 

 
169 

 
Aluno Tempo Integral -  Residência Médica  (AR TI  ) = 2x R 

  
338 

 
Total de Alunos de PG.Tempo Integral + Residência  Médica Tempo Integral  
  

 
- 

 
5.696 

 
Alunos da Graduação  Tempo Integral -  AGTI  

 
- 

 
14.609 

 
Aluno em Tempo Integral -  Graduação + PG + Residência Médica 

          ( AGTI  ) + ( APG TI  ) + ( AR TI  )   

 
- 

 

 
20.305 

Fonte: SGC- SUPAC - CPD – PRPPG – COREME 
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Regime de Trabalho/Quantitativo 
 

Docentes – Ano 2006 

 20h 40h DE Total 

 
Quadro Permanente 

 
287 

 
188 

 
1.233 

 
1.708 

 
Equivalente 40h. do Quadro  

( + ) 

 
143,5 

 
188 

 
1.233 

 
1.564,5 

 
Quadro Permanente - Afastados para Capacitação ( - ) 

 

 
14 

 
17 

 
124 

 
154 

 
Equivalente 40h. do Quadro Afastados / Capacitação 

( - ) 

 
7 

 
17 

 
124 

 
148 

 
Quadro Permanente Cedidos para outros Órgãos (-) 

 
3 

 
1 

 
15 

 
19 

 
Equivalente 40h. do Quadro Cedidos 

( - ) 

 
1,5 

 
1 

 
15 

 
17,5 

 
Prestadores de Serviços  - Substitutos  ( + ) 

 
388 

 
186 

 
0 

 
574 

 
Equivalente 40h. Prestadores de Serviços 

( + ) 

 
194 

 
186 

 
0 

 
380 

 
Total Docentes Eqv. 40h 

( + ) (  -  ) 
             (Quadro + Substitutos – Afastadose Cedidos) 

 
329 

 
356 

 
1.094 

 
1.779 

Fonte: SPE /SIP ( 31.12.2006)  
          
        
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 = 20.305 
    
   Funcionário  Eqv.40h com Hospitais = 3.811 
  
   Funcionário  Eqv.40h sem Hospitais =  2.475 
 
   Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h com Hospitais  = 20.305 / 3.811 ⇒ = 5,33 
 
   Aluno Tempo Integral /Funcionário Eqv. 40h sem Hospitais  = 20.305 / 2.475  ⇒ = 8,20 
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      Fonte: SPE /SIP SAD em ( 31.12.2006) 
  

         * Incluindo docentes 1º e 2º Graus 

 
 
 
 
FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h = 3.811 / 1.779   ⇒ 2,14 com funcionários dos  
Hospitais 
 
FUNCIONÁRIO Eqv. 40h/PROFESSOR Eqv.40h = 2.475  / 1.779  ⇒  1,39  sem funcionários dos  
Hospitais 
     
 
 

 
Regime de Trabalho/Quantitativo 

 
Funcionários – Ano 2006 

20h 24 h 30h 40h 44h Total 

 
Quadro Permanente *com Hospitais 
 
Quadro Permanente *sem Hospitais 
 

 
126 

 
19 

 
21 
 

2 

 
106 

 
81 

 
3.150 

 
1.898 

 
0 
 

0 

 
3.403 

 
2.000 

 
Equiv. 40h. do Quadro com Hospitais 
 
Equiv. 40h. do Quadro sem Hospitais 

( + ) 

 
63 

 
9,5 

 

 
12,6 

 
1,2 

 
79,5 

 
60,5 

 
3.150 

 
1.898 

 

 
0 
 

0 

 
3.305,10 

 
1.969,45 

 
Quadro Permanente 
Afastados para Capacitação 

 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

13 

 
 

0 

 
 

15 

 
Equivalente 40h.do Quadro 
Afastados/ Capacitação 
                       ( - ) 

 
0 

 
0 

 
1,5 

 
13 

 
0 

 
14,5 

 
Quadro Permanente  Cedidos para  
outros Órgãos (com e sem ônus) 

 
2 

 
0 
 

 
1 

 
18 

 
0 

 
21 

 
Equivalente 40h. do Quadro Cedidos 

( -  ) 

 
1,0 

 
0,0 

 
0,75 

 
18 

 
0 

 
19,75 

 
Prestadores de Serviços 
Vigilância Portaria e Limpeza 
(Sem postos dos Hospitais) 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

491 

 
 

491 

 
Equivalente 40h. Prestadores de 
Serviços 

( + ) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
540,1 

 
540,1 

 
Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 
                  com Hospitais 

62 12,6 77,25 3.119 540,1 3.811 

 
Total Funcionário Eqv. 40h 

( + ) ( - ) 
                     sem Hospitais 

 
8,5 

 
1,2 

 
58,5 

 
1.867 

 
540,1 

 
2.475 
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     5 –  GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL (GPE) - GRADUAÇÃO    
 
     GPE = Alunos Tempo Integral na Graduação (AGTI) / Aluno Matriculados na Graduação ( AG ) 
     
     GPE = 14.609 / 20.521  ⇒  = 0,71 
 

 
Alunos - Graduação (AG e  AGTI) 

 

 
Quantitativo 

 
Matriculados  ( AG )                                                                     

(1º Sem = 20.798 ;  2º sem = 20.243  ;  Média = 20.521 ) 

 
20.521 

       
Aluno em Tempo Integral  - AGTI     

 
14.609 

     Fonte:  SUPAC -  SGC  – CPD   
 
        
 6 – GRAU DE ENVOLVIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG  
 
      GEPG  = APG / (AG+APG )   
 
      GEPG = 2.679 / 23.200 ⇒  0,12 
 
      APG = Alunos Matriculados no Mestrado + Doutorado  
 
      AG = Alunos Matriculados na  Graduação   

 
 

Alunos – Graduação e Pós-Graduação 
 

 
Quantitativo 

 
Matriculados na Graduação  -  Média                                                                 ( AG) 
 

 
20.521 

       
Matriculados na Pós-Graduação  ( Mestrado + Doutorado )                                 ( APG) 
 
                               Médias         Mestrado = 1.785  ;  Doutorado = 894  

 
 

2.679 

 
Total de Alunos  (Graduação + PG.) 

 
23.200 

 
         Fonte: SGC - CPD - PRPPG 
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7– CONCEITO CAPES NA PÓS- GRADUAÇÃO –  Ano 2006 
Curso /Conceito 

Nº Programa 
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 Linguística 5 5 5 

9 Música  5 5 5 

10 Engenharia Industrial - 4 4 

11 Energia e Ambiente - 4 4 

12 Ciência da Computação - 4 4 

13 Geologia 4 4 4 

14 Ciências Agrárias 4 4  4 

15 Enfermagem 4  4  4 

16 Ciências Sociais 4 4 4 

17 Cultura e Sociedade 4 4 4 

18 Direito 4 4 4 

19 Educação 4 4 4 

20 Ensino da Filosofia e História das Ciências 4 4 4 

21 Estudos Étnicos e Africanos 4  4  4 

22 História 4 4 4 

23 
Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres 
Gêneros e Feminismo 4 4 4 

24 Psicologia 4 -  4 

25 Antropologia 4 4 4 

26 Dança 4 - 4 

27 
Engenharia Química – Processos Químicos e 
Biotecnológicos - 4 4 

28  Física 3 4 4 

29  Odontologia - 4 4 

30  Odontologia 3 - 3 

31  Saúde Ambiente e Trabalho 3 - 3 

32  Alimentos , Nutrição e Saúde 3 - 3 

33 Ciências de Alimentos 3 -  

34 Engenharia Ambiental Urbana 3 - 3 

35 Engenharia Elétrica 3 - 3 

36 
Engenharia Química – Processos e Sistemas 
Químicos 3 

 
- 3 

37 Geofísica 3 3 3 

38 Geografia 3 - 3 

39 Matemática 3 - 3 

40 Mecatrônica 3 - 3 

41 Ecologia e Biomunitoramento 3 - 3 
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42 Imunologia 3 3 3 

43 Ciência Animal nos Trópicos 3 - 3 

44 Medicina e Saúde 3 3 3 

45 Ciência da Informação 3 - 3 

46 Economia 3 - 3 

47 Contabilidade 3 - 3 

48 Filosofia 3 - 3 

49 Artes Visuais 3 - 3 

Média dos Programas 3,82    Soma = 187 
Fonte: PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação   (Obs: Não incluídos os Mestrados Profissionalizantes) 
 
8 - ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD 

                                                                               IQCD = ( 5D + 3M +2E +G ) / ( D +M +E + G ) 
     

DOCENTES - 2006 
 

 
   Quadro 
Permanente 
       ( + ) 

 
Substitutos 
   
     ( + )  

 
Quadro  

Afastados * 
(  -  ) 

 
Quadro 

Cedidos* 
(  -  ) 

 
     Total 
 
  ( + ) (  -  ) 

 
Doutores  (D)         ( peso 5 )  

 
951 

 
1 

 
60 

 
15 

 
877 

   
Mestres (M)           ( peso 3 )                               

 
516 

 
2 

 
84 

 
2 

 
432 

 

 
Especialistas (E)     ( peso 2 )   
 

 
113 

 
0 

 
8 

 
2 

 
103 

 
Graduados (G)      ( peso 1 )                                                                           
 

 
128 

 
571 

 
3 

 
0 

 
696 

 
Total de Docentes 
 

 
1.708 

 
574 

 
155 

 
19 

 
2.108 

 

IQCD ( + ) ( - ) =  3,12 

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 
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TSG =∑ Diplomados t / ∑ Ingressantes (t-i) 
 

Diplomados t  e Ingressantes (t-i) 
 

 
Quantitativo 

 
∑  Diplomados t (2006) 
 

 
2.402 

 
∑ Ingressantes ( t-i) 
 

 
4.478 

 
TSG  

 

 
0,54 

Fonte: SGC -  SUPAC - CPD  
          

QUADRO RESUMO DE INDICADORES  
 

  
INDICADORES DA UFBA - Ano 2006 

 

 
 

 
1 

 
CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE com Hospitais Universitários 
 
CUSTO CORRENTE/ALUNO EQUIVALENTE sem Hospitais Universitários 
 

 
10.971,42 

  
10.604,09 

 
2 

 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / PROFESSOR  Eqv.40h  
 

 
11,41 

 
3 

 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h com func. Hospitais  
 
ALUNO TEMPO INTEGRAL / FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem func. Hospitais 

 
5,33 

 
8,20 

 
 
4 

 
FUNCIONÁRIO Eqv.40h com Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h 
 
FUNCIONÁRIO Eqv.40h sem Hospitais / PROFESSOR Eqv.40h 

 

 
2,14 

 
1,39 

 
5 

 
GRAU DE PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL – GPE 

 

 
0,71 

 
6 

 
GRAU DE ENVOLVIMENTO COM PÓS-GRADUAÇÃO - GEPG 
 

 
0,12 

     
7 

 
MÉDIA ARITMÉTICA DOS CONCEITOS CAPES DOS PROGRAMAS DE PG 
                                                                                

 
3,82 

 
8 

 
INDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - IQCD 

 

 
3,12 

 
9 

 
TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO – TSG 
 

 
0,54 

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 2007  
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CONTROLE INTERNO 
 
 
O Órgão de 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 é resultado dos trabalhos de Auditoria previsto no “Plano Anual de Atividades 

de Auditoria do Exercício de 2006” apresentado à CGU/BA, e de Assessoramento à Administração 
Superior desenvolvidos pela Coordenadoria de Controle Interno na Universidade Federal da Bahia-
UFBA que tem como objetivos: 
 

1 - Permitir a Coordenadoria de Controle Interno, com as atribuições previstas no Art. 12 da 
Resolução 01/02, do Conselho Universitário apresentar o seu Parecer Prévio sobre as contas 
da Universidade do exercício sob análise, 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; 
 
2 - Apresentar ao Conselho de Curadores elementos esclarecedores e fidedignos para uma 
perfeita compreensão dos processos e procedimentos necessários à apreciação e julgamento 
da Prestação de Contas dos responsáveis pela gestão. 
 
3 – 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 2006, prestou assessoramento à Reitoria, dando 
encaminhamento a processos, assessorando e acompanhando os trabalhos desenvolvidos na 
Universidade por solicitação dos órgãos de controle interno e externo – Controladoria Geral da 
União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, e Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. Foram consideradas as seguintes áreas durante o processo de auditoria, conforme consta do 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2006: Controle de Gestão, Controle 
Orçamentário, Controle Financeiro-Contábil, Controle Patrimonial, Gestão de Pessoas, e Atividades 
Permanentes e de Assessoramento à Administração Superior da Universidade, mediante 21 (vinte e 
uma) ações de auditoria e mais 6 (seis) atividades permanentes, inclusive de assessoramento. É 
relevante informar que as atividades de assessoramento vêm assumindo um papel relevante entre 
aquelas desenvolvidas pela CCI/UFBA, principalmente no trato de questões relacionadas a 
Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal.  
 
Auditorias realizadas na UFBA em 2006 e fatores restritivos 
 

As auditorias realizadas no exercício de 2006 vêm limitando a atuação da CCI/UFBA pela 
ocorrência inevitável de sobreposições de procedimento. Se não podemos considerar esta situação 
como um fator restritivo à atuação da CCI, observa-se uma ação permanente desses procedimentos, 
quer seja por trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, quer seja por período de levantamento 
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de informações para responder a Relatório preliminar e, em seguida, por solicitação de elaboração 
de Plano de Providências, e, finalmente, por período de realização de Auditoria de 
Acompanhamento. É elucidativo o cronograma de eventos de auditoria levado a efeito pelos órgãos 
CCI/UFBA e CGU/BA na Universidade, conforme a seguir: 
 
Eventos de Auditoria em 2006 
 
Unidade: 15 dias 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
Férias/ 
Relatórios 

CCI-NE 
01 

    
CC
I 

 CCI        

     CGU  
CG
U       CGU CGU   

     
221/03 a 
12/05 

 

(*) 
De 
05 
a 
10
/0
5 

      

De 15/09 a 15/10 
Plano de 
Providências 
De 02/10 a 01/12 
Auditoria de 
Acompanhamento 

  

(*) Apresentação de justificativas para publicação na Internet.  
  
 

 Como visto, em 2006, em tese, a CCI/UFBA dispôs de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias para 
cumprimento do seu planejamento de auditoria, incluindo eventual capacitação. Ademais, como é 
de conhecimento geral, o mês de dezembro não é recomendado às realizações de auditoria em 
função de trabalhos de fechamento do orçamento da União, fechamento de folha de pagamento 
antecipada, e mais, assim entendida, esta forma submete a Universidade a processo permanente de 
auditoria, o que entendemos como não recomendável. Deve ser ressaltado que a área de pessoal 
vem permanentemente sendo objeto de auditoria em 2006, e agora em 2007 com uma equipe de 2 
(dois) auditores trabalhando diretamente na Superintendência de Pessoal. 
 

- É importante ainda considerar que no exercício de 2006 dois técnicos lotados na CCI/UFBA 
foram exercer suas atividades em outros órgãos. Um assumiu o cargo de Superintendente 
Administrativo – CD 4, desta Universidade, e outro foi transferido para a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia para ocupar o cargo de Coordenador de Contabilidade – CD 4. Portanto, a UFBA 
preenche uma lacuna importante na área administrativa considerada de maior risco e 
materialidade, uma vez que a Superintendência Administrativa é responsável pela execução 80% das 
despesas de Custeio da Universidade, o que efetivamente veio a se constituir em uma instância de 
controle prévio permanente, quer pela formação profissional do titular do cargo, quer pelo período 
que o mesmo trabalhou e vivenciou os principais problemas daquela área relacionados com as 
auditorias. 
 
II - ATUAÇÃO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 

 
Relatório de Avaliação da Gestão do exercício de 2006 – Atuação da CGU-BA 
II.1 - No exercício de 2006 os trabalhos de Auditoria tiveram início com a atuação da Controladoria 
Geral da União ao editar a Norma de Execução N° 1, de 04/01/2006, publicada no DOU de 05/01 e 
que teve como objetivo “orientar os gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública, 
sujeitos aos Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Federal, no que respeita à formalização 
dos processos de Tomada e Prestação do Contas anual, referente ao exercício de 2005, nos termos 
da Instrução Normativa n° 47/2004 e da Decisão Normativa n° 71/2005, do Tribunal de Contas da 
União – TCU”. 
 
II.2 - Esta Norma de Execução inovou em muito a forma de apresentação e de emissão do Parecer da 
Auditoria Interna uma vez que vinculou a elaboração do Parecer a opinião da Auditoria Interna sobre 
13 pontos relacionados. Assim, a Coordenadoria de Controle Interno, em cumprimento ao Anexo VIII 
– Orientação para Elaboração do Parecer da Auditoria Interna, iniciou os trabalhos de auditoria com 
as Solicitações de Auditoria de números 01 a 04/2006 e os resultados constaram do Parecer anexado 
à Prestação de Contas do Exercício de 2005. 
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II.3 - No Ofício N° 6.993/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR, de 15/03/2006, é apresentada à Universidade 
a equipe designada para realizar a Auditoria de Gestão do Exercício de 2005, com os trabalhos 
previstos até 01/04/2006. O Relatório Preliminar de Auditoria foi encaminhado pela CGU/BA a 
Universidade em 30/05/2006. Realizadas as análises por parte dos diversos responsáveis a 
Universidade apresentou à CGU/BA as informações complementares ao Relatório Preliminar de 
Auditoria mediante Ofício GAB N° 521/2006, de 09/06/2006, tendo recebido em 14/09/2006, o 
Certificado com Ressalvas, com base no Relatório de Auditoria N° 175139 – Avaliação da Gestão 
do Exercício de 2005, com as seguintes impropriedades: 
 

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005) - Apuração NUP n. 00190.012248/2004-65 - sub-utilização da 
UDAP do Hospital Profº Edgard Santos. 
 
4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (001) - Utilização de contabilização paralela na Universidade 
Federal da Bahia - recursos movimentados em paralelo à conta única da União. 
 
5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (009) - Falhas na formalização legal de suprimento de fundos. 
 
6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (002) - Falhas graves na incorporação de bens e materiais 
permanentes ao Patrimônio da UFBA decorrentes de aquisições dos projetos gerenciados pelas 
Fundações de Apoio. 
 
6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (022) - Elevado percentual de furtos e desaparecimento de bens, 
impõe necessidade de estudos/medidas visando melhorias na segurança patrimonial. 
 
7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (006) - Realização de concurso para docente com exigência apenas 
de graduação. 
 
7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (020) - Reiterados pagamentos de diárias em período posterior ao 
deslocamento. Cancelamento de viagem e não devolução dos valores recebidos(2). 
 
7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (018) - Necessidade de apuração das denúncias envolvendo a 
prefeitura do campus não abrangidas pela sindicância nº 23066.038031/04-81. 
  
7.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (021) - Falta de apresentação de documentos. Necessidade de 
melhoria da informação gerencial como instrumento de desenvolvimento da missão da 
Coordenadoria de Controle Interno da Universidade - CCI. Necessidade de promoção da 
parceria entre CCI e os Setores que gerenciam os sistemas de banco de dados na UFBA. 
 
7.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (023) - Falhas graves na condução do processo de apuração de 
acumulação de cargos, jornadas acima de 80 horas semanais e exercício de outras atividades 
por professores com dedicação exclusiva. Grande quantidade de servidores que 
participam/participaram ilegalmente de gerência ou administração de sociedade privada. 
 
8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (012) - Falta de elementos obrigatórios na composição dos processos 
licitatórios. 
 
8.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (014) - Falta de critérios objetivos na fixação de valor mínimo para a 
concessão de uso de espaços da Universidade, constante do edital de concorrência. 
 
8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (010) - Dispensas indevidas para contratação de fundação de apoio 
com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993. 
 
8.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (011) - Dispensas de licitação baseadas no inciso IV do art. 24 da Lei 
8.666 sem o justificado caráter emergencial. 
 
8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (015) - Autorização verbal para execução de serviços de engenharia 
extracontratuais e atrasos injustificados de processos administrativos. 
 
9.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (007) - Não apresentação de relatório por unidade 
 

                                                                 
(2) O recolhimento foi efetuado em 09/10/2006, conforme Registro de Arrecadação N° 2006RA204811. 
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9.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (003) - Ausência de norma operacional regulamentando o 
relacionamento entre as Fundações de Apoio e a Universidade Federal da Bahia através de 
convênios, parcerias, contratos e ajustes. 

 
II.4 - Durante o exercício de 2006 a CGU/BA avaliou a implementação de medidas saneadoras 
adotadas pela Universidade em cada um itens acima relacionados com os seguintes resultados: 
  

3.1.1.1 – Não atendida recomendação. 
4.1.1.1 – As providências adotadas ainda não são satisfatórias. 
5.1.1.1 – Atendida a recomendação. 
6.1.1.1 – Atendida a recomendação. 
6.1.1.2 – Atendida a recomendação. 
7.1.1.1 – A situação foi objeto de ponto específico no Relatório de Auditoria N° 183937 – 
Acompanhamento da Gestão – Exercício de 2006 no qual foram realizadas novas observações e 
recomendações. 
7.2.1.1 – A verificação do atendimento a este item será objeto da próxima auditoria de gestão a 
ser realizada, relativa ao exercício de 2006. 
7.3.1.1 – Não atendida a recomendação. 
7.3.2.1 – Em relação ao Sistema de Acompanhamento de Documentos SIAD, considera-se 
satisfatórias as providências adotadas; em relação à Coordenadoria de Controle Interno a 
recomendação não foi atendida. 
7.3.3.1 – A Universidade vem adotando as providências para as recomendações da CGU, todavia, se 
faz necessário o acompanhamento da implantação efetiva das medidas. 
8.1.1.1 – Não atendida a recomendação. 
8.1.2.2 – Item a ser verificado o cumprimento da recomendação na auditoria de 2007 durante a 
Avaliação da Gestão do Exercício de 2006. 
8.2.1.1 – Parcialmente atendida a recomendação. 
8.2.1.2 – Atendimento dependente da conclusão do pregão de vigilância e portaria. 
8.2.2.1 – Atendimento dependendo do resultado dos trabalhos da Comissão de Sindicância. 
9.2.1.1 – Item considerado como não atendido (3). 
9.2.2.1 – O atendimento deste item depende da definição da Resolução que regulamentará as 
relações da Universidade com as Fundações de Apoio. Esta providência está em andamento na 
PROPLAD. 

 
II.5 - Atendimento parcial do Ofício N° 12584/CGU-PR, de 28/04/2006, da Corregedoria-Geral da 
Controladoria-Geral da União, em que é solicitada a organização das normas e implantação na 
Universidade do órgão de Correição, em atendimento ao Decreto N° 5.480/2005. Autuado sob n° 
23066.013946/06-91 a CCI/UFBA elaborou a minuta de regulamento e encaminhou à Reitoria para 
ser submetida à apreciação da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário, onde 
atualmente se encontra. 
 
II.6 – Cumprimento da Portaria N° 262, de 30/08/2005, da CGU/PR que trata da forma de divulgação 
dos relatórios de gestão, dos relatórios e dos certificados de auditoria, com pareceres do órgão de 
controle interno e dos Ministros Supervisores. Releva informar que esta Universidade foi uma das 
primeiras a atender a presente norma. 

 
II.7 -  Instauração da Comissão de Tomada de Contas Especial - CTCE recomendada pela auditoria da 
Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia, conforme consta do Relatório Nº 160699 – 
Avaliação da Gestão do Exercício de 2004. A Coordenadoria de Controle Interno da Universidade, em 
cumprimento a dispositivo legal, encaminhou o Ofício Nº 096/05-CCI, 30/08/2005, à Reitoria 
autuado sob o Nº 23066.033751/05-11, solicitando a sua abertura. A Comissão foi designada 
mediante Portaria Nº 407, de 15/12/2006, tendo apresentado à Reitoria o Relatório Conclusivo. Esta 
TCE teve como objetivo proceder a quantificação dos valores e identificação dos 
responsáveis, e demais conseqüências jurídicas pertinentes com base nas informações 
constantes dos processos acima citados e outras informações apuradas ao longo de todo o 
procedimento, em relação aos Convênios assinados entre a UFBA e a Fundação Bahiana de 
Cardiologia em 01/02/1990 e em 24/11/2000.  
 
- A CCI/UFBA já emitiu o Relatório de Auditoria, avaliando e certificando a realização dos trabalhos, 
estando o processo atualmente sob análise da Procuradoria-Geral Federal na Universidade.  
                                                                 
(3) A publicação na Internet dos relatórios das Unidades e Órgãos encontrava-se em área diferente daquela dos Relatórios de 
Gestão. O link já foi restabelecido para o endereço: http://www.proplad.ufba.br/relatorios-f.html.  
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- Releva informar que a Fundação Bahiana de Cardiologia já ingressou com ação judicial contra a 
Universidade, e esta entrou com pedido de reconversão. 
 
Denúncias não atendidas 
 
- Além da denúncia indicada no itens II.3 e II.4, no que se refere a ressalva 7.3.1.1, acima, ainda 
não foi objeto de iniciativa por parte da Universidade a denúncia que trata o Ofício Nº 
9.475/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR, de 27/04/2005, autuado sob nº 23066.021906/05-41. Ambas as 
solicitações de abertura de sindicância encontram-se no Gabinete do Reitor. 

 
III - ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 
 
Atendimento de Diligência em processos junto ao Tribunal de Contas da União 
 
III.1 - Acórdão N° 1598/2006 1ª Câmara (TC 001.173/2006-6) - Trata da pensão civil de diversos 
beneficiários cujas concessões foram consideradas ilegais pelo TCU. Foi cumprida a determinação 
do Acórdão e, com fundamento no §1°, do Art. 44, e do § único, do Art. 286, do Regimento Interno 
do TCU, a Universidade ingressou com Pedido de Reexame e aguarda a decisão do julgamento. 
Esclareça-se que a interposição do Pedido de Reexame confere efeito suspensivo nos termos do 
Regimento Interno do TCU (§ único, do Art. 286, combinado com o Art. 285 e §§), abstendo-se a 
Universidade de adotar qualquer providência a respeito. 
 
III.2 - Acórdão N° 1328/2006 TCU – Plenário (TC 017.736/2003-10) que trata da contagem de tempo 
de serviço em atividade rural. Foi cumprida a determinação do Acórdão referente ao item 9.6, qual 
seja, dar amplo conhecimento da presente deliberação a todos os órgãos de pessoal do serviço 
público federal e em particular o da Universidade. 
 
III.3 - Acórdão N° 2262/2006 TCU 1ª Câmara (TC 002.522/2003-9) – Foi conhecido o Pedido de 
Reexame interposto pela Universidade e tornando insubsistentes os itens 9.3.1 e 9.3.2, do Acórdão 
N° 338/2004 – TCU 1ª Câmara. 
 
III.4 - Acórdão N° 1043/2006 – TCU – Plenário (TC 016.229/1999-1) – Cumprimento dos itens 9.1, 9.2 
e 9.3, do Acórdão referente aos Indicadores de Gestão. 
 
Cumprimento de jurisprudência 
 
III.5 - TC 013.163/2000-1 - 1ª Câmara (Decisão N° 408/2002) – Trata de Decisão em processo da 
UFPR com jurisprudência aplicável a todas as IFES por se trata de assunto relacionado ao 
relacionamento com as Fundações de Apoio. 
 
III.6 - Cumprimento das “Orientações para Cálculo dos Indica dores de Gestão”, em cumprimento a 
Decisão N° 408/2002 TCU – Plenário, conforme Oficio N° 01/2006, da Secretaria-Geral de Controle 
Externo, do TCU. 
 
III.6 – Acórdão N° 2486/2006 – TCU - 1ª Câmara (TC 010.030/2002-0) aprovou a Prestação de Contas 
da Universidade referente o exercício de 2001 regular com ressalvas. Foram encaminhadas cópias 
aos responsáveis. 
 
Outro atendimento a determinação do TCU, solicitados pela CGU durante auditoria de Avaliação 
de Gestão/2006. 
 
III.7 – Cumprimento do item 9.4, do Acórdão Nº 1565/2006, que trata da publicação do extrato de 
edital para contratação de Professor Substituto no DOU.  
 
Indicadores de gestão – Decisão N° 408/2002 TCU Plenário 
 
III.8 – A Universidade adotou a orientação objeto do Ofício-Circular N° 01/2007 – Segecex, de 
19/01/07, do Secretário-Geral de Controle Externo do TCU em que apresenta versão atualizada da 
metodologia utilizada para apresentação dos Indicadores de Gestão, em formulário eletrônico 
disponibilizado pela SESu/MEC e que deverá constar do Relatório de Gestão do exercício de 2006. 
Quanto aos aspectos de integridade dos dados e das informações das fontes revelam-se adequadas, 
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permitindo-nos concluir que são fidedignos e que a metodologia utilizada confere confiança na 
constituição da série histórica, fundamental à análise e conclusões futuras. 
 
IV - ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
 
IV.1 - As atividades de auditoria no exercício de 2006 levadas a efeito pela CCI/UFBA tiveram como 
base o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2006, todavia o período de sua 
realização foi modificado em função dos trabalhos desenvolvidos pela CCI para atender a Norma de 
Execução N° 1, da CGU/PR durante o mês de fevereiro até meados de março, como acima indicado; 
e em função dos trabalhos de Avaliação da Gestão do Exercício de 2005, realizado pela CGU/BA no 
período de 21/03 a 12/05/2006. Portanto, neste período a CCI/UFBA, apoiou os trabalhos da 
CGU/BA tomando as iniciativas, mobilizando os responsáveis para que as informações a serem 
prestadas fossem apresentadas nos prazos solicitados. Ademais, não havia espaço para realização de 
trabalho de auditoria simultâneo da CCI/UFBA e da CGU/BA. Em outro momento, já partir de 05/06, 
tomou as providências internas necessárias a apresentação das informações complementares à 
CGU/BA para instrução do relatório Preliminar de Auditoria, cujo prazo de 5(cinco) dias úteis foi 
devidamente cumprido.  
 
IV.2 - Os trabalhos da CCI/UFBA foram efetivamente iniciados em 06/06/2005, portanto, data 
posterior àquela programada no PAAAI. 
 
Metodologia dos Trabalhos 

 
IV.3 - 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.  
 
IV.4 - No decorrer do exercício foram expedidos os seguintes documentos durante o processo de 
auditoria propriamente dito e aqueles expedidos em função do trabalho de assessoramento prestado 
à Reitoria: 
 

Tipo de Documento Expedido N° 
Solicitações de Auditoria -SA 39 
Notas de Auditoria-NA 12 
Ofício com orientação 34 
Pareceres 7 
Despachos 38 
Minutas de ofício para o Gabinete do Reitor 19 
Propostas de atos 3 
Relatório de Auditoria 1 
Total de Documentos 153 

 
 
 
IV.5 - Destacamos entre os trabalhos realizados a elaboração da minuta de Resolução para 
estabelecimento de um novo modelo de relacionamento entre a Universidade e as Fundações de 
Apoio; a minuta de Portaria regulamentando o pagamento da Gratificação por Encargos de Cursos e 
Concursos, de que trata a Lei N° 11.314, de 03/07/2006; a elaboração da minuta necessária à 
estruturação do Órgão de Correição da Universidade, constante do processo 23066.013946/06-91; o 
encaminhamento à Superintendência de Pessoal do Parecer N. AGU/MS 07/2006, da Consultoria-
Geral da União, publicado no DOU de 25/10/2006, que trata da acumulação de remuneração de 
cargo público por servidor já aposentado; e, finalmente, o Relatório de Auditoria elaborado em 
função do Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial designada com a 
finalidade de proceder a quantificação dos valores e a identificação dos responsáveis e avaliar o 
descumprimento pela Fundação Bahiana de Cardiologia das obrigações pactuadas em convênio com 
a Universidade, processo 23066.033751/05-11. 
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Auditorias realizadas 
 
Dispensa de licitação e Suprimento de Fundos 
 
IV.6 - Foram realizadas análises em 31 (trinta e um) processos de Dispensa de Licitação, e em 
72(setenta e dois) processos de suprimento de fundos. No que respeita aos processos de Dispensa de 
Licitação foi constatado que está havendo o cumprimento da legislação pertinente, principalmente 
em relação à apresentação de pelo menos 3 (três) orçamentos válidos necessários à realização das 
compras, apesar da ocorrência de formalização precária dos processos; em relação aos Suprimentos 
de Fundos foi constatado um número considerável de processos, todavia com Prestações de Contas 
bem formalizadas. Foi observado ainda que vários materiais adquiridos pelas Unidades e Órgãos se 
caracterizam como “de uso comum”. Em relação a estes dois itens a CCI/UFBA recomendou aos 
dirigentes responsáveis –Vice-Reitoria, a Pró-Reitoria de Planejamento, a Divisão de Contabilidade, 
e a Auditoria – DCA; e à Superintendência Administrativa - SAD, a análise da possibilidade da adoção 
do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de “material de uso comum”; e envio a DCA dos 
processos com os orçamentos (no mínimo três) para as compras por Dispensa de Licitação. 
 
Pagamento a prestadores de serviço 
 
IV.7- Foram analisados 341 Faturas de processos de pagamentos de Prestadores de Serviços 
Eventuais em diversos Órgãos e Unidades Universitárias. Foram feitas recomendações específicas ao 
CPD, considerando que aquele Órgão vinha realizando pagamento de pessoal de forma contínua. Em 
relação aos outros Órgãos foi igualmente recomendada parcimônia na realização de pagamentos 
desta natureza, principalmente à Prefeitura do Campus Universitário; que a Superintendência de 
Pessoal – SPE e a DCA realizem a crítica do pagamento evitando descrições genéricas na realização 
dos serviços. 
 
Segurança de sistemas 
 
IV.8 - A CCI/UFBA encaminhou à SPE a Instrução Normativa N° 4, de 11/07/2006 e a Norma de 
Execução N° 001, de 11/07/2006, da Secretaria de Recursos Humanos – SRH, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a unificação de procedimento de controle e 
regras de acesso e segurança da base de dados do sistema SIAPE, recomendando a adoção de 
providências, sobretudo reiterando a necessidade de conscientizar permanentemente os operadores 
sobre os aspectos de segurança e formas de proteção dos recursos e informações sob sua 
responsabilidade. 
 
Análise de procedimento licitatório 
 
IV.8 – Foi analisado do contrato decorrente do Pregão Eletrônico N° 43/2005, referente a 
contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de passagens aéreas. Das análises 
realizadas foram emitidas recomendações, entre outras, acerca do cumprimento do Ar. 67, da Lei 
N° 8.666/93, que estabelece o acompanhamento e a fiscalização do contrato por um representante 
da Administração e a observância do cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
IV.9 – Durante 2006 foram acompanhadas as licitações para contratação dos serviços contínuos 
(limpeza e conservação, vigilância, e portaria). Em relação à contratação dos serviços de limpeza e 
conservação após a realização do Pregão Presencial Nº 23/2005, onde após a impetração de 
mandados de segurança a Universidade concluiu o processo adjudicando o contrato à empresa 
Concreta – Assessoria Empresarial Ltda. Quanto as demais licitações as mesmas ainda continua na 
dependência de decisão judicial. 
 
Relacionamento com Fundações de Apoio 
 
IV.10 – Considerando as exigências recentes da CGU/BA, durante o processo de Avaliação da Gestão 
do Exercício de 2005 desta Universidade, a CCI/UFBA emitiu Solicitação de Auditoria –SA - a todas as 
Fundações de Apoio credenciadas junto a Universidade solicitando a documentação comprobatória 
das aquisições de bens móveis e equipamentos em projetos apoiados no exercício de 2006. Consta 
ainda desta SA o pedido de informações a respeito do encaminhamento regular da relação dessas 
aquisições ao Setor de Patrimônio da Universidade. Como informado à CGU/BA por ocasião da 
apresentação das informações às ressalvas do Relatório de Auditoria N° 175139 – Avaliação da 
Gestão Exercício de 2005 - emitiu a Solicitação de Auditoria Nº 08/2006, de 27/07/2006, 
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encaminhada às Fundações de Apoio ali relacionadas tendo obtido resposta da Fundação Escola de 
Administração – FEA, Fundação ADM e da FAPEX. As aquisições fazem parte dos processos 
23066.027563/06-08 (FEA); 23066.028892/06-77 (Fundação ADM), e 23066.035744/06-08 (FAPEX). 
Todos os materiais permanentes estão sendo tombados, identificadas as unidades de destino, os 
responsáveis e encaminhados à Divisão de Contabilidade para registro. Ademais a CCI vem 
acompanhando todo o processo junto ao Setor de Patrimônio da Divisão de Material. 
 
IV.11 – Ainda sobre esse tema, por iniciativa desta CCI/UFBA, a Reitoria encaminhou aos dirigentes 
das Fundações de Apoio relacionadas os Ofícios GAB Nºs 772/773/774,775/776/2006, de 
09/08/2006, a recomendação da CGU. A mesma orientação foi encaminhada a todos os dirigentes 
de Unidades, Órgãos Suplementares e Órgãos da Administração Central o Ofício GAB Nº  023/2006 – 
Circular, de 09/08/2006, solicitando a adoção de procedimentos que visem o controle de entrada e 
da incorporação dos bens, mediante documentos expedidos pelo Setor de Patrimônio da Divisão de 
Material e das informações que deverão ser encaminhadas pelas fundações no âmbito os projetos 
apoiados. 
 
Cumprimento de norma interna 
 
IV.12 – Por ser assunto recorrente ao item anterior, uma vez também relacionado a Fundação de 
Apoio, a CCI/UFBA incluiu no seu escopo de auditoria a consulta a 93 (noventa e três) 
Departamentos das Unidades Universitárias sobre a efetividade no cumprimento da Resolução Nº 
02/96, do Conselho Universitário que estabelece critérios para a prestação de serviços pela 
Universidade e sobre recursos arrecadados nas atividades remuneradas. Foram feitas duas perguntas 
aos Chefes de Departamento através da Solicitação de Auditoria Nº 13/2006. A primeira pergunta foi 
se Departamento faz o acompanhamento e a avaliação dos projetos mediante a apresentação de 
circunstanciado relatório final, acadêmico, administrativo e financeiro, elaborado pelo Coordenador 
do projeto? (Art. 3º e §§, da Resolução Nº 02/96); e a segunda se os projetos são aprovados no 
Departamento? (Art. 2º, da Resolução Nº 02/96).  
 
O resultado da consulta apresentou os seguintes números: 
  

39 (trinta e nove) Departamentos não responderam; 
 
51 (cinqüenta e um) Departamentos responderam.  
 
Dos que responderam: 
 
1 (um) Departamento não submetia à aprovação do Departamento e passará a 
fazê-lo; 
 
2 (dois) Departamentos decidiam a aprovação de projeto no Departamento e 
encaminhava o Relatório diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação; 

 
1 (um) Departamento informou que não faz o acompanhamento e os projetos não 
são aprovados no Departamento; 

 
27 (vinte e sete) Departamentos submetem normalmente à apreciação do 
Plenário as decisões sobre o financiamento de projetos por fundação de apoio 
registrando em ata a aprovação e o relatório final. 

 
20 (vinte) Departamentos não tiveram projeto apoiado por fundação em 2005 e 
2006. 

 
IV 13. - Da análise das informações encaminhadas à CCI/UFBA tem-se que: 
 

Entre os 27(vinte e sete) Departamentos que atenderam a SA, observa-se um grau importante 
na organização das informações apresentadas, todas sob o controle dos Departamentos, com 
decisões transparentes, invariavelmente registradas em atas. A decisão sobre atividades quer 
de pesquisa, quer de extensão, ou de prestação de serviços, mediante oferecimento de cursos 
de especialização ou pós-graduação “latu sensu”, foram apreciadas nos plenários. A listagem 
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das atividades consta do documento “Consolidação das Respostas dos Departamentos – 
Solicitação de Auditoria Nº 13/2006”, nesta Coordenadoria. 
 
Observa-se ainda que apesar de algumas informações não aparecerem completas, o que seria 
o ideal, todavia o conjunto delas denota o cumprimento de dispositivo de norma 
regulamentar interna. 

 
Processos administrativos disciplinares 
 
IV.14 – Com a finalidade de atender a solicitação constante do Ofício N° 12584/CGU-PR, de 
28/04/2006, da Corregedoria-Geral da Controladoria-Geral da União, foram identificados e 
encaminhados ofícios às Unidades e Órgãos que publicaram no Boletim de Pessoal atos de 
designação de comissão e abertura de procedimento administrativo (Sindicância ou Inquérito). 
Foram identificados 34 (trinta e quatro) procedimentos, todos com a indicação e comprovação de 
encaminhamento por parte dos dirigentes, como consta do processo 23066.027940/06-82. 
Posteriormente, para apresentação de idênticas informações durante o processo de auditoria de 
Avaliação da Gestão do Exercício de 2006 novo levantamento foi realizado, e, por último, no 
processo de auditoria desta Coordenadoria mediante a emissão da SA N°s 
1819/20/21/22/23/24/25/26/27/33/34/35/36/2006. Deixaram de responder a solicitação desta 
Coordenação o Hospital Prof. Edgard Santos e a Faculdade de Farmácia e em relação as SAs N°s 20 e 
23, respectivamente, o que denota que os processos abertos tiveram um bom nível de andamento e 
de resultado. Em 2006 foram abertos 57 (cinqüenta e sete) procedimentos administrativos nas 
diversas Unidades e Órgãos Universitários e foram aplicadas 4 (quatro) penalidades a servidores. 
 

Tipo 2006 
Sindicâncias 34 
Inquéritos 23 
Penalidades 

Advertência 1 
Suspensão 3 

Fonte: Boletim de Pessoal 2006 
 

Servidores cedidos 
 
IV.15 – Durante os procedimentos de auditoria a CCI/UFBA reiterou à Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP e a Superintendência de Pessoal – SPE providência referente 
às pendências no ressarcimento dos salários dos servidores cedidos à Prefeitura do Município de 
Salvador. A SA foi convertida em processo 23066.0309916/06-76 e encontra-se no Gabinete do 
Reitor. 
 
Pagamento de multas de trânsito 
 
IV.6 – A identificação de pagamento de multa no ato de licenciamento anual de veículos da frota da 
Universidade foi objeto de SA específica, o que motivou o questionamento da auditoria junto a 
Superintendência Administrativa – SAD acerca da adoção da “Norma de Conduta Operacional em 
decorrência de multas em virtude de infração ao Código de Trânsito Brasileiro e de acidentes de 
trânsito envolvendo veículos pertencentes a esta Instituição”. O processo de identificação dos 
responsáveis está em tramitação naquele Órgão. 
 
Execução orçamentária e Emendas parlamentares 
 
IV.7 – A análise da situação da Execução Orçamentária 2006 – Programação Derivada de Emendas 
Parlamentares foi objeto da Solicitação de Auditoria Nº 12/2006, dirigida à pró-Reitoria de 
Planejamento. De acordo com o demonstrativo da “Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização do Congresso Nacional” foram aprovadas 9 (nove) Emendas Individuais e  1(uma) 
Emenda de Bancada totalizando R$ 18.194.500,00, assim distribuídas de acordo com as seguintes 
Funcionais programáticas: 
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Programas decorrentes de Emendas Parlamentares 

 
Funcional 

Programática 
Objetivo Previsto Executado 

12.364.1073.6368.0154 Implantação da Biblioteca do 
Instituto de Ciências Ambientais e 
Dês. Sustentável em Barreiras 

200.000 200.000 

12.364.1073.6386.0156 Instrumental para Ensino e Pesquisa – 
Maternidade Climério de Oliveira 

80.000 80.000 

12.364.1073.6373.0029 Modernização e Recuperação de 
Hospitais de Ensino das IFES. 

200.000 0 

12.364.1073.6373.0029 Modernização e Recuperação da 
Infra-estrutura das IFES e dos HUs. 

16.684.500 4.500.000 

12.364.1073.6373.0238 Modernização e Recuperação da 
Infra-estrutura física da IFES e dos 
HUs. 

50.000 50.000 

12.364.1073.6368.0158 Instrumental para ensino e pesquisa 
destinado a IFES e HUs – Laboratório 
do Instituto de Ciências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável em 
Barreiras. 

200.000 0 

12.364.1073.6368.0182 Instrumental para ensino e pesquisa 
destinado a IFES e HUs – Laboratório 
do Instituto de Ciências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável em 
Barreiras. 

200.000 0 

12.364.1073.6366.0158 Instrumental para ensino e pesquisa 
destinado a IFES e HUs – Laboratório 
do Instituto de Ciências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável em 
Barreiras. 

200.000 0 

12.364.1073.6373.0240 Modernização e Recuperação da 
Infra-estrutura das IFES – Núcleo de 
estudos Interdisciplinares sobre a 
Mulher. 

50.000 50.000 

12.364.1073.6373.0029 Modernização e Recuperação da 
Infra-estrutura das IFES e dos HUs. 

330.000 330.000 

Total 18.194.500 5.210.000 
Fonte: PROPLAD.  

 
 
Ação de capacitação e desenvolvimento institucional 
 
IV.8 – O Coordenador de Controle Interno representou a Universidade durante a realização do “VII 
Encontro de Representantes Setoriais da Comissão de Ética Pública”, promovido pela Comissão de 
Ética Pública da Presidência da República, realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2006, na 
Escola de Administração Fazendária em Brasília; participação do Fórum Nacional dos Auditores 
Internos das Instituições Federais de Ensino Vinculadas ao MEC, no período de 30 de maio a 02 de 
junho de 2006; participação da servidora Marilda Socorro Melo na II Semana de Administração 
Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas, no período de 28 de maio a 03 de junho de 
2006; 
 
V - CONCLUSÃO 

 
 A análise das ressalvas obtidas no exercício de 2005 e avaliadas em 2006, como consta dos 

itens II.3 , II.4, e III, acima,  revela que a Universidade vem cumprindo as recomendações e 
as determinações da CGU e do TCU, respectivamente. Do elenco de 17(dezessete) ressalvas 
tem-se que apenas 3 (três) não foram atendidas. Todas as demais foram objeto de 
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cumprimento parcial ou total, ou ainda dependem de nova avaliação. Vê-se, pois, que o 
trabalho de auditoria interna até então desenvolvido obteve resultados importantes.  

 
 Permanecem pendentes de resolução pela administração da Universidade as questões 

referentes: ao relacionamento da UFBA com as Fundações de Apoio necessário à definição 
de novo regulamento, adequado às exigências dos órgãos de controle; a elaboração de 
normas e procedimentos dos processos internos, necessários ao estabelecimento de um 
sistema claro e definitivo de controle interno, ante as inúmeras lacunas existentes, 
sobretudo a necessária e urgente atualização do Regimento da Reitoria à sua estrutura 
atual. 

 
 Por fim é necessário fortalecer a estrutura da Coordenadoria de Controle Interno com um 

quantitativo de técnicos qualificados, de preferência com a seleção específica para o cargo 
de Auditor Interno, não só por ser recomendação da CGU/BA, mas por ser uma exigência de 
ordem legal. 

 
 Estes são pontos necessários para que a Universidade de forma plena busque a eficiência, a 

eficácia e a efetividade de sua administração, utilizando os recursos do controle interno 
como ferramenta estratégica de suporte à administração superior. 

 


