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ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES
ÓRGÃOS SUPERIORES DE DELIBERAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS SUPERIORES DE DELIBERAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) E DO CONSELHO DE CURADORES
REFERENTE AO ANO 2014.
Os Órgãos Superiores de Deliberação da Universidade Federal da Bahia (Conselho Universitário,
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho Acadêmico de Ensino e Conselho
Acadêmico de Pesquisa e Extensão) e o Conselho de Curadores, este definido, estatutariamente,
como Órgão de Controle, Fiscalização e Supervisão, ao longo do ano dois mil e quatorze, deram
continuidade as suas atividades regulares, em conformidade com as respectivas especificidades e
atribuições institucionalmente estabelecidas, mediante análise e deliberação acerca de assuntos de
natureza acadêmica, administrativa e financeira da Universidade, com destaque para os tópicos
sinteticamente adiante formalizados. Vale ressaltar, durante o mencionado período, a mudança de
gestão institucional ocorrida a partir do mês agosto, com o encerramento do mandato da Professora
Dora Leal Rosa (Reitora) e Luiz Rogério Bastos Leal (Vice-Reitor), que foram substituídos pelos
Professores João Carlos Salles Pires da Silva (Reitor) e Paulo César Miguez de Oliveira (ViceReitor), desta forma devendo-se considerar uma partilha do presente Relatório pelos dois citados
Reitorados exercidos no ano vigente.

1. CONSELHO UNIVERSITÁRIO.
1.1 Nº de reuniões: 15
1.2 Resoluções formalizadas:
- 01/14 - Estabelece o cronograma com vistas à composição da lista tríplice para escolha do Reitor e
Vice-Reitor desta Universidade, quadriênio 2014/2018.
- 02/14 - Aprova o Regimento Interno do Conselho Universitário da UFBA.
- 03/14 - Aprova o Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da
Bahia (UFBA).
- 04/14 - Estabelece normas procedimentais para promoção à classe E, denominação Professor
Titular, da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal da Bahia, em conformidade
com o disposto nos artigos 12 e 14 da Lei nº 12.772/2012 e da Portaria nº 982/2013 do Ministério
da Educação.
- 05/14 - Cria o Centro Interdisciplinar em Energia e Ambiente (CIENAM) da Universidade Federal
da Bahia e aprova o seu Regimento Interno.
- 06/14 - Aprova o Regimento Interno da Faculdade de Farmácia.
- 07/14 - Suspende a aplicação do Art. 119 do Regimento Geral da UFBA e orienta o planejamento
acadêmico.
08/14 - Aprova o Regimento da Coordenadoria de Controle Interno (CCI).
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1.3 Principais discussões/deliberações:
- Apreciação de denúncia/representação administrativa formulada pela Sra. Edna dos Santos Souza
referente ao processo de consulta à comunidade do Complexo HUPES para escolha do(a) seu(ua)
Diretor(a) e Vice-Diretor(a);
- Avaliação dos resultados referentes ao processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da
UFBA em 2014 (ENEM/SISU);
- Apresentação e discussão sobre o relatório final da Comissão constituída pelo Conselho Gestor do
COM-HUPES para analisar o Art. 9º do Regimento Interno do referido Complexo Hospitalar com a
decisão do seu arquivamento;
- Apreciação e aprovação do Relatório de Gestão/Prestação de Contas da UFBA 2013;
- Definição sobre a distribuição de cinco vagas para Professor Titular Livre;
- Apreciação e deliberação acerca de proposta elaborada por Comissão Especial constituída pelo
CONSUNI com a finalidade de equacionar a questão da superposição de horários entre os cursos
vespertino e noturno nas Unidades Universitárias;
- Proposta de desmembramento do Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS), tendo em vista a
criação da Universidade do Sudoeste da Bahia;
- Apresentação sobre o projeto da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB);
- Homologação da indicação ad referendum, pelo Magnífico Reitor, do nome da Professora Denise
Vieira da Silva, designada Ouvidora da Universidade;
- Exposição e discussão sobre a situação das obras e manutenção da UFBA;
- Apresentação e discussão sobre a situação do Restaurante Universitário e da Assistência
Estudantil na UFBA;
- Apresentação acerca do Sistema Universitário de Saúde;
- Eleição do Substituto Eventual do Vice-Reitor (eleito o Conselheiro Celso Luiz Braga de Castro);
- Definição das Comissões Permanentes do Conselho;
- Aprovação de autorização do apoio da FAPEX (Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão) e da
FEP (Fundação Escola Politécnica) ao IFBA (Instituto Federal da Bahia).

2. CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
2.1 Nº de reuniões: 04
2.2 Resoluções formalizadas:
01/14 - Regulamenta a utilização do nome social por parte de pessoas estudantes da Universidade
Federal da Bahia – UFBA.
02/14 - Institui o Programa Especial de Participação de Professores Aposentados nas Atividades de
Ensino de Graduação e Pós-Graduação, de Pesquisa e Extensão da UFBA (PROPAP).
03/14 - Regulamenta o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
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2.3 Principais discussões/deliberações:
- Definição da constituição de Comissão Especial para reavaliar a Resolução 02/2009 do CONSEPE
no que respeito ao módulo de estágio dos cursos da área de saúde e das licenciaturas;
- Apreciação e aprovação do Calendário Acadêmico 2015;
- Reconstituição da Comissão para reavaliação do Programa de Ações Afirmativas;
- Reconstituição da Comissão para reconhecimento do conceito acadêmico e o credenciamento,
pelo CONSEPE, de instituições universitárias estrangeiras para efeito de revalidação e registro de
graus e diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação por elas expedidos;
- Reconstituição da Comissão para regulamentação da Livre Docência;
- Reconstituição da Comissão para reavaliação da Resolução 03/2001 do CONSEPE sobre o
reconhecimento do Notório Saber.

3. CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO.
3.1 Nº de reuniões: 42
3.2 Resoluções formalizadas:
- 01/14 - Dispõe sobre a revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de ensino
superior estrangeiras.
- 02/14 - Dispõe sobre as transferências internas entre os campi da Universidade Federal da Bahia e
transferências externas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para a Universidade
Federal da Bahia.
-03/14 - Dispõe sobre o preenchimento de vagas residuais no ano letivo de 2014.
- 04/14 - Institui Normas para os Processos Seletivos da Pós-Graduação stricto sensu da UFBA e
estabelece condições mínimas para Procedimentos e Editais.
-05/14 - Estabelece as normas para habilitação ao Doutoramento Especial direcionado aos docentes
do quadro permanente de Instituições de Educação Superior Públicas, sediadas no Brasil, admitidos
antes do ano de 1990.
- 06/14 - Estabelece normas referentes aos processos seletivos para ingresso nos cursos de
graduação do ano letivo de 2015.
- 07/14 - Estabelece critérios a estudantes graduados em Bacharelado Interdisciplinar da UFBA dos
anos de 2014 e 2015 para ingresso nos Cursos de Progressão Linear desta Universidade.
3.3 Outras discussões/deliberações:
- Apreciação de 951 processos;
- Aprovação do Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação;
- Eleição do novo presidente do Conselho Acadêmico de Ensino (eleito o Conselheiro Arlindino
Nogueira da Silva Neto).
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4. CONSELHO ACADÊMICO DE PESQUISA E EXTENSÃO.
4.1 Nº de reuniões: 12
4.2 Resoluções formalizadas:
- 01/14 - Estabelece as normas para o reconhecimento e funcionamento de empresas juniores na
Universidade Federal da Bahia.
- 02/14 - Cria e regulamenta o “Programa Vizinhanças”, de incentivo às ações de extensão com as
comunidades em relação de proximidade com os campi ou Unidades Universitárias da
Universidade Federal da Bahia.
- 03/14 - Aprova as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da
Universidade Federal da Bahia.
- 04/14 - Altera o Art. 2º, o Art. 6º e o Art. 28 das Normas Complementares do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária (PIBIEX) aprovadas pela Resolução nº
03/2013.
4.3 Outras discussões/deliberações:
- Apreciação e aprovação de processos referentes a projetos e relatórios acadêmicos de cursos de
especialização;
- Exposição sobre a PROEXT (Pró-Reitoria de Extensão Universitária) e a Extensão Universitária
na UFBA: avanços, dificuldades e estratégias de superação;
- Apresentação do Relatório de Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação;
- Homologação dos nomes dos novos membros do Comitê PIBIEX;
- Ratificação da aprovação da Resolução nº 03/2014 do CAPEX, em virtude da necessidade da
inserção de um novo dispositivo;
- Eleição do Presidente do CAPEX para o ano 2015 (reeleita a Conselheira Uilma de Matos
Amazonas).
5. CONSELHO DE CURADORES.
5.1 Nº de reuniões: 04
5.2 Discussões/deliberações:
- Apreciação da Prestação de Contas/Relatório de Gestão da UFBA exercício 2013;
- Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Auditoria Interna 2013 (RAINT);
- Apresentação, discussão e aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT);
- Aprovação do Regimento Interno da Coordenadoria de Controle Interno.
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ASSESSORIA
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
1 – CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS
ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS – 2014

PAÍS

INSTITUIÇÃO

Argentina/Chile/Colômbia/
Espanha/México/Portugal

Programa de Bolsa Banco Santander
Ibero-Americana

Canadá

University of Manitoba

Colômbia

Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

EUA

University of Newcastle Upon Tyne

EUA
EUA

EUA

Newcastle University
University of North Carolina Hospital

Washington University in St. Louis

CATEGORIA

Acordo
Cooperação
Internacional
Acordo
Cooperação
Internacional
Acordo
Cooperação
Internacional

UNIDADE
PROPONENTE

CsF

Memorando de
Entendimento
Memorando de
Entendimento
Acordo
Cooperação
Internacional
Acordo
Cooperação
Internacional
Acordo de
Cooperação

Europa

VOMATEC

Espanha

Universidad de Jaen

Espanha

Universitat de Valencia

Acordo
Cooperação
Internacional
Acordo
Cooperação
Internacional

India

The Maharaja Sayajirão,
University of Baroda

Acordo
Cooperação
Internacional

Noruega

The Norwegian University
os Science and Tecnology

Portugal

Programa de Bolsa Banco
Santander LusoBrasileiro

Escola de
Enfermagem
Faculdade de
Direito
Instituto de
Matematica

Memorando de
Entendimento
Acordo
Cooperação
Internacional
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Portugal

Instituto Politécnico de Leiria

Protocolo de
Cooperação

Portugal

Instituto Técnico de Lisboa

Protocolo de
Cooperação

Portugal

Instituto Politécnico do Porto

Reino Unido

University of Glasgow

Reino U
nido

London Schcool of Hygiene e Tropical
Medice
TOTAL DE NOVOS ACORDOS FIRMADOS

Acordo
Cooperação
Internacional
Memorando de
Entendimento
Acordo
Cooperação
Internacional
18
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RENOVAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM INSTITUIÇÕES
ACADÊMICAS ESTRANGEIRAS – 2014

PAÍS

INSTITUIÇÃO

Canadá

Universidade de Montreal

Espanha

Universidade de Sevilha

Espanha

Universidad Granada

EUA

Universidade de Iowa

EUA

University of North Carolina

França

Universitè Paris 13

França

Universitè Nice Sophia Antipolis

Inglaterra

University Essex

Itália

Politecnica de Milano

Portugal

Universidade de Lisboa
TOTAL DE RENOVAÇÃO

10
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TERMO ADITIVO AOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
ESTRANGEIRAS – 2014

PAÍS

INSTITUIÇÃO

UNIDADE PROPONENTE

Dinamarca

Aarhus University

Faculdade de Farmácia e ICS

Espanha

Xunta de Galicia

Espanha

Universitat Politecnica de Catalunya

IGEO

EUA

University of Newcastle Upon Tyne

CSF

EUA

Newcastle University

França

Universitè Paris 13

Faculdade de Direito

Portugal

Universidade de Coimbra

Programa de Licenciatura Internacional

Portugal

Universidade Nova de Lisboa

Faculdade de Direito

Portugal

Universidad de Aveiro

IHAC

Portugal

Universidade da Beira Interor

IHAC

TOTAL DE TERMOS ADITIVOS FIRMADOS

10
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ACORDOS DE CO-TUTELA DE TESE DE DOUTORADO COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
ESTRANGEIRAS – 2014

País

Instituição de origem

Instituição de cotutela

Alunos

Alemanha

UFBA - Biologia

Universidade de
Würzburg

Maria Cecília de
Lima e Sá de Alencar
Rocha

Colômbia

Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas

UFBA – Biologia

Gonzalo Peñaloza
Jiménez

França

Universidade Sorbonne
Nouvelle Paris III

UFBA – Ciências
Sociais

Claire Souillac

França

UFBA – Administração

Conservatoire National
des Arts et Metiers
/Doutorado em
Sociologia

Ósia Alexandrina
Vasconcelos Duran
Passos

França

UFBA – Pós-graduação em
Literatura e Cultura

Université Rennes
II/Doutorado de
Português

Joice Lemos dos
Santos

França

UFBA - Pós-graduação em
Educação

Université Lumière
Lyon 2 /Doutorado em
Educação, Psicologia,
Informação e
Comunicação em
Ciências da Educação

Andréia Cardoso
Silveira

França

Université Paris Ouest
Nanterre La Défense/École
Doctorale Langues, Lettres,
Spectacles”

UFBA/Doutorado
Multidisciplinar em
Cultura e Sociedade

Nathalie Le Bouler
Pavelic Santos

Itália

UFBA - Artes Cênicas

Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna
- Doutorado em Artes
Taís Ferreira
Visivas, Performativas e
Midiais

Itália

Università degli Studi di
UFBA – Doutorado
Milano - Doutorado em
Multidisciplinar em
Atropologia Cultural e Social Cultura e Sociedade
TOTAL DE ACORDOS DE CO-TUTELA FIRMADOS

Cecilia Tamplenizza
09
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TERMOS ADITIVOS AOS ACORDOS DE COTUTELA COM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
ESTRANGEIRAS – 2014

País

Instituição de origem

Instituição de cotutela

Alunos

França

EHESS

FFCH/ Doutorado em
Sociologia

Serge Pechiné

IHAC/ Doutorado em Cultura
e Sociedade

Sarah Glaisen

França
Université Paris X Nanterre
França

Artes Cênicas
Université Paris III
TOTAL DE ACORDOS DE CO-TUTELA FIRMADOS

Agathe Bel
03
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2 - INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
ALUNOS DA UFBA EM MOBILIDADE INTERNACIONAL– 2014.1 e 2014.2

PAÍS

Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Áustria
Dinamarca
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
EUA
EUA
EUA
EUA
França
França
França
França
França
França
França
Inglatera
Itália
Mexico
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Noruega
Inglaterra
Canada
Canada

INSTITUIÇÃO

Hochschule Bremen University of Applied Sciences
Universitat Passau
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Cordoba
Universidad La Plata
Universidad Nacional Del Litoral
Universidad Del Arte
Universityof Graz/Preciosa
University Aarhus
Universidade de Santiago de Compostela
Univesidad Burgos
Universidad Sevilla
Univesidad de Cantabria
Universidad Politecnica de Valencia
Universidad Carlos III
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Salamanca
Universidad de Granada
The Washington Center
University of Washington
Michigan State University
The University of New Orleans
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
SciencesPo
Université Lyon 2
Université Lyon 3
Université de Strasbourg
Université Paris 8
Université Toulose
University king’s College
Universita Biccoca
Universidad Guadalajara
Universidade Beira de Interior
Universidade do Porto
Universidade de Coimbra
Universidade Nova de Lisboa
University Oslo
University King College
University York
Université Quebec a Montreal
TOTAL DE ALUNOS UFBA ENVIADOS

Nº DE
ALUNOS

07
05
01
02
01
02
01
01
02
03
01
02
01
01
01
02
07
06
01
01
01
02
01
04
03
04
01
07
01
01
01
03
01
03
05
03
01
01
01
01
93
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ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS NA UFBA – 2014.1.2

PAÍS DA UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE DE ORIGEM

Total

Alemanha

Universidade de Gissen

02

Alemanha

Universidade de Passau

09

Alemanha

Universität zu Köln

05

Alemanha

Hochschule Bremen

01

Alemanha

Universität zu Bremen

01

Alemanha

Universität Jena

01

Alemanha

University of Osnabruck

02

Argentina

Universidad Nacional del Litoral

02

University of Graz

01

Pontificio Universidad Catolica de Chile

01

Aarhus University

01

Espanha

Universidade de Cantabria

03

Espanha

Universidade de Burgos

03

Espanha

Universidade Alfonso X

04

Espanha

Universidad del País Vasco

12

Espanha

Universidad de Granada

03

Espanha

Universidad de Sevilla

01

Espanha

Universidad de Malaga

03

Espanha

Universidad Alcalá de Henares

01

Espanha

Universidad de Leon

02

Espanha

Universidad Carlos III de Madrid

02

Espanha

Universidade de Santiago de Compostela

02

Espanha

Universidad Complutense de Madrid

01

Estados Unidos

University of Louisville

02

Estados Unidos

University of Southern Mississippi

01

Estados Unidos

Villa Nova University

01

Estados Unidos

University of Washington

01

Estados Unidos

The University of Chicago

01

França

Universidade SciencesPO

02

França

EIGSI la Rochelle

02

França

Université Lumière Lyon 2

04

França

Université Hautes Études d'Ingénieurs/Lille

07

França

Université François Rebelais

02

França

Ecole D’ingenierurs et Architectures Fribourg

01

França

Institut D’etudes Politiques de Rennes

03

França

Université Lille 3

01

Austria
Chile
Dinamarca

Universidade Politecnica di Milano

02

Inglaterra

Italia

King College London

02

Inglaterra

University of Essex

02

Inglaterra

University of Leeds

01

19

Japão

Tokyu University of Foreign Studies

02

México

Universidad Autonoma de Mexico

02

México

Universidad de Guadalajara

01

Portugal

Universidade Nova de Lisboa

01

Portugal

Universidade do Porto

03

Portugal

Universidade de Traz os Montes e Alto Douro

02

TOTAL DE ALUNOS ESTRANGEIROS RECEBIDOS

106

20

3 – DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 30
Data

DELEGAÇÃO

20/01/2014

Dublin Institute of Technology
Dr. Josiane Deloire, International Office DIT

21/01/2014

Michigan State University
Prof. Sherman Garnett
Dean James Madison College

21/02/2014

Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
Prof. Manfred F Prinz, Profa Gina Reichl
Institut für Romanistik, JLU

13/03/2014

University of Newcastle
Deputy Vice-Chancellor, Professor Ella Ritchie,
Dr. Bryn Jones, Dean of Postgraduate Studies for Science, Agriculture and
Engineering, Dr. John Terry, Head of the International Office

21/03/2014

University of Lincoln
Dr. Ellie Langton, International Office

24/03/2014

University of Strathclyde
Professor Chris Mackay,International Recruitment Officer
Dr. Elizabeth Ellis, Associate Dean International for the Faculty of Science

28/03/2014

Université de Montréal
Professor Stéphanie Dion
Conseillère en relations internationales de Amériques, Direction des
relations internationales

09-10/04/2014 University of Birmingham
Dr. Marion Fleming-Froy
International Partnerships Co-ordinator
07/05/2014

Dublin Institute of Technology
Dr. Mary McNamara, Head of Graduate Research
Dr. Mary Hunt ,Head of Department of Biology

19/05/2014

Queens College and the City University of New York Graduate Center
Prof. John Collins
Director, Latin American and Latino Studies

21/07/2014

Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
Prof. Manfred F. Prinz,
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Institut für Romanistik, JLU
01/08/2014

University of Rostock
Prof. Dr. Bettina Eichler-Löbermann,
Faculty of Agricultural and Environmental Sciences,Pro-Rector for
Internationalization, Gender and Diversity Management

26/09/2014

Université de Strasbourg, França
Profa. Elisabeth Regnault
Discutir texto do Termo Aditivo em negociação

29/09/2014

Universidade da Beira Interior, Portugal
Prof. Joaquim Mateus Paulo Serra
Presença Vice-Reitor e professores
Proposta de assinatura de termo aditivo para normatizar a cooperação já
existente com o Programa Multidisciplinar de PG em Cultura e Sociedade /
IHAC

02/10/2014

Universidade de Coimbra, Portugal
Pró-Reitora da Universidade de Coimbra, Profa. Margarida Mano
Ações dentro do Programa de Pós-Graduação Estudos Interdisciplinares

03/10/2014

Reunião preparatória para a visita da Reitora da Université de Nice
Sophia Antipolis, França
Prof. Jean-Christophe Martin, Reitor, Profa. Vera Mendes, Prof. Eduardo
Barreto
Detalhamento com o representante da Universidade de Nice Sophia
Antipolis do programa da visita da delegação no início de novembro,
incluindo a assinatura do Termo de Cooperação, e a visita às Faculdades de
Medicina, Direito e Administração.

22/10/2014

Apresentação do Programa de Bolsas Chevening, Reino Unido
Caroline MacDonald (Embaixada UK), Sr. Fabio André Silva Reis
(SEPROMI)
Palestra de de divulgação de oportunidade de bolsa no Reino Unido em
cooperação com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado.

27/10/2014

Consulado dos Estados Unidos da América
Sra. Tereza Cristina de Carvalho, Consulado Americano Rio de Janeiro
Palestra sobre estudos nos Estados Unidos, vistos, e preparativos para
viagem àquele país.

27/10/2014

Universidade de Coimbra, Portugal
Prof. João Paulo Cabral Avelãs Nunes e Pedro Jorge Carvalho
Propostas de ações conjuntas envolvendo as duas universidades no âmbito
da Museologia
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31/10/2014

Embaixada de Israel
Embaixador Reda Mansour, e Membros da Sociedade Israelita da Bahia
Estabelecimento de cooperação acadêmica entre a UFBa e universidades
israelenses.

12/11/2014

Université Nice Sophia Antipolis, França
Profa. Frédérique Vidal, Reitora da Universidade de Nice-Antipolis
Assinatura de convênios com a UFBA: com Direito, Administração e
Medicina Fac de Biologia

17/11/2014

Centre for Black Culture and International Understanding, Centro de
Estudos e Estratégias em Relações Internacionais
Dr. Femi Adelegan, Dr. Leonel Leal Neto
Participação da UFBA na Segunda Conferencia Global de Nacionalidades
Negras – Novembro 2015 – Salvador

18/11/2014

Michigan State University, Estados Unidos
Dr. Eduardo Olivo
Visita do Diretor Assistente para Residência e Alojamento daquela
instituição com vistas a organização de próxima visita em Março de 2015
para prospectar condições de alojamento em Salvador.

19-11-2014

Università Tor Vergata, Itália
Profa Paola Sinibaldi
Discussão de novas perspectivas de projeto de pesquisa com Escola de
Nutrição.

24/11/2014

University of Strathclyde, Escócia
Dr. Allan Watson
Docente do Departamento Química Pura e Aplicada prospectando a
possibilidade de colaboração acadêmica com a UFBA no âmbito da
química e engenharia química.

27/11/2014

Universität Münster, Alemanha
Sr. Tobias Jordan, do Brasilien-Zentrum Westfälische WilhelmsUniversität Münster
Visita de prospecção visando próxima visita de delegação daquela
universidade visando o estabelecimento de convênio entre as duas
instituições.

01/12/2014

Université du Québec a Trois Rivières
Sebastien Charles Studies
Visita de prospecção visando próxima visita de delegação daquela
universidade visando o estabelecimento de convênio entre as duas
instituições.
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04/12/2014

Universidad Finis Terra, Santiago Chile
Dr. Enrique Moreno Sofia Y
Visita buscando ativação de intercâmbio estudantil.

09/12/2014

Mary Immaculate College Limerick, Irlanda
Dr. Holly Cowman
Visita da Diretora do Escritório Internacional com proposta de
estabelecimento de acordo para intercambio estudantil.

10/12/2014

UNIGOU, República Tcheca
Sra. Rebeca Moraes Sr. Petr. Zelensky
Representantes de Organização Não Governamental que promove
intercâmbio estudantil com instituições da República Tcheca. Modalidade
estágios curtos (2 meses) em laboratórios ou grupos de pesquisa sob
supervisão e negócios

4 - OUTRAS AÇÕES INTERNAS
4.1. Iniciativas de divulgação de oportunidades de ações internacionais
Divulgação nas unidades, e por meios eletrônicos, de eventos e oportunidades envolvendo a
mobilidade e a internacionalização para a comunidade da UFBA.
4.2. Bolsas
Condução de processos de seleção de bolsistas no âmbito da UFBA para os seguintes
programas:


Bolsas Santander Luso-Brasileiras (5 bolsas anuais - mobilidade graduação )



Bolsas Santander Ibero-Americanas (5 bolsas anuais – mobilidade graduação)



Bolsas Prudential Foundation – The Washington Center/TWC



Michigan State University Fellowship Emílio Silva (Bolsa para docentes das
Humanidades, por um período de 4 a 8 semanas, na Michigan State University)



CAPES-FIPSE / Bolsa Michigan State University (4 bolsas, por um período de 3
meses; do programa internacional e inter-institucional envolvendo a UFBA, a UFPA e
a Michigan State University)



Bolsas da Universidade de Oslo e Akershus University College of Applied Sciences,
Noruega: 1 bolsa integral para o para Programa de Educação Multicultural e
Internacional da Faculdade de Educação e Estudos Internacionais para concluintes e
egressos da UFBA licenciados nas áreas de educação ou das ciências sociais.



Bolsas ERASMUS – Projeto Preciosa – 3 bolsas (2 graduação, 1 pós-graduação) para
estudar em mobilidade em uma universidade europeia do consórcio Preciosa.
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Bolsas BRACOL – Brazil-Colombia, do Grupo Coimbra das Universidades
Brasileiras (3 bolsas, por um período de um semestre de estudos em uma universidade
colombiana)

4.3. Participação em seminários, simpósios, eventos
 GREAT Universities Tour 2014 UK-Brazil PhD Workshops, Belo Horizonte-MG,
março de 2014
 Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, abril de 2014.
 Seminário e evento de clausura das bolsas da Fundação Von Fink, para estudos na
Universität Passau, na Alemanha; maio de 2014
 Evento <Strategic Partnerships Germany (DAAD) – Brazil>, organizado pela CAPES
em colaboração com o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmica. setembro de 2014,
em Brasília.
 Recepção Estudantes Internacionais em mobilidade na UFBA, Reitoria, setembro de
2014.
 VI Seminário Internacional e VII Assembleia Geral do Grupo Coimbra das
Universidades Brasileiras, Recife, outubro de 2014
 Participação na Mesa de Abertura do evento Audiência Pública "Povos e Comunidades
Tradicionais", Reitoria da UFBA, presentes Diretor do Departamento de Defesa dos
Direitos Humanos da Presidência, Secretária de Justiça do Estado, outubro de 2014.
 Participação na Mesa de Abertura da I Conferência sobre Políticas Afirmativas para a
Promoção da Igualdade Racial, Reitoria da UFBA, novembro de 2014.
 Participação no Congresso Regional da FAUBAI, na Universidade Estadual de Feira
de Santana, novembro de 2014.
 Participação no Encontro de Lançamento do Consórcio Sustain-T, do Programa
Erasmus, Bogotá, Colômbia, novembro de 2014.
 Reunião dos Grupos de Trabalho do GCUB (Grupo Coimbra de Universidades
Brasileiras), na Universidade de Brasília, novembro de 2014.
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A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil(PROAE) tem como
objetivo principal apoiar e assistir o corpo discente da Graduação UFBA em suas
necessidades, bem como planejar, fomentar, dirigir, coordenar, supervisionar, avaliar e
controlar os programas e projetos de ações afirmativas e de assistência estudantil desta
Universidade. Orienta suas ações e execução orçamentária pelo decreto 7234/10 que
regulamenta a Política Nacional de Assistência Estudantil/PNAES, cujo público prioritário,
mas não exclusivo, é o estudante em vulnerabilidade socioeconômica.
Os últimos anos foram marcados por uma ampliação significativa do corpo estudantil
da Universidade, enriquecendo o caráter diverso de nossa comunidade e apresentando novos
desafios à permanência e sucesso dos estudantes na Graduação. No ano de 2014, o
subfinanciamento da Assistência Estudantil esteve em evidência de forma mais acentuada no
final do exercício financeiro, período no qual ocorreu também, no campo políticoinstitucional a mais importante transição, a do reitorado. A partir do mês de agosto a gestão
2014/2018 se iniciou.
Este relatório pretende apresentar de forma concisa as ações desenvolvidas pela
PROAE no ano de 2014.
1- OBJETIVOS GERAIS
No ano de 2014 a PROAE continuou tendo como diretriz de referência o estipulado no
Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal da Bahia (PDI), Quadriênio
2012-2016, que dispõe: “Consolidar e ampliar as políticas de assistência estudantil, com
metas que garantam o acesso e permanência, com investimento em ações sociais, acadêmicas,
artísticas e culturais, pautado pelos princípios de equidade, da justiça e da responsabilidade
recíproca”
2- METAS INSTITUCIONAIS
Passamos à análise tendo como parâmetro a consecução das metas estabelecidas no
PDI para 2012 a 2016, bem como as de iniciativas no âmbito da Pró- Reitoria:
2.1 Ações desenvolvidas:
2.1.1 Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade/CAAED
Esta coordenação tem suas atribuições definidas no Regimento Interno da Reitoria da
UFBA à Seção IX, art. 22, inciso I. Neste sentido, busca fortificar o enfrentamento às várias
formas de discriminações e preconceitos, quer sejam de gênero, de raça, de etnia ou de
orientação afetivo-sexual, para citar os principais.
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Realizamos discussões com os representantes da UFBA e da Sociedade Civil
envolvidos com a defesa dos Direitos Humanos com objetivo de aprofundar o debate entre
Movimentos Sociais e Campo Institucional nas áreas Étnico/Racial, Gênero e Diversidade,
Indígenas, Quilombolas, Pessoas com deficiência. Estas reuniões tiveram como escopo
apresentar aos segmentos em questão a proposta da PROAE para uma efetiva política de
Ações Afirmativas na UFBA.
Na sequência foram desenvolvidas ações de caráter educativo (preventivo), em
parceria com entidades representativas da UFBA como DCE, ASSUFBA e
APUB,estudiosos(as) da área dos Direitos Humanos da UFBA, representação de estudantes
cadastrados na PROAE, através de Eventos Acadêmicos e de Educação Continuada a
exemplo de: Novembro Negro, Curso de Capacitação para a equipe de Técnicos da PROAE
“O Nome Social e a Administração Pública Federal” (20h), realizado em parceria com a PróReitoria de Desenvolvimento de Pessoas/PRODEP e Campanhas no Esporte.
Apoiamos atividades desenvolvidas pela comunidade estudantil como o VI Caruru da
Diversidade, Encontro de Mulheres Estudantes da UFBA/EME e o V UFBA Fora do
Armário/UFA.
2.1.1.a Programa Permanecer
Em 2014 a implantação de bolsas iniciou-se em junho e seguindo normativas
anteriores. Destaca-se que o Edital da Edição 2014 tinha um total de 720 bolsas, mas
encontrava-se incluídas neste total as destinadas ao Campus de Barreiras uma cota de 85, cuja
administração e acompanhamento a partir de setembro passaram a ser responsabilidade da
Universidade Federal do Oeste Baiano (UFOB).
2.1.1.b Projeto Conviver
Na terceira edição do Projeto o Conviver foram inscritos 50 trabalhos científicos e 39
textos literários. Serão publicados no livro científico 17 artigos e no livro literário, 18 poesias,
9 contos, 2 crônicas e 2 histórias de vida, esta última, uma nova categoria incluída no livro da
nova edição. O lançamento encontra-se previsto para o primeiro semestre 2015.
2.1.1.c Esportes
Em 2014 foi implantado o Programa Bolsa Esporte com seleção de edital concluída
em julho, contemplando 100 discentes, com bolsas de R$ 400. O processo de aprimoramento
da Bolsa Esporte, possibilitou aos atletas dos times masculinos de futsal, basquete e vôlei e
dos times femininos de futsal e handebol participarem dos Jogos Universitários Brasileiros,
que aconteceram em outubro de 2014, na cidade de Aracaju/SE.
Destaca-se a Campanha de Respeito à Diversidade e aos Direitos Humanos nos
Esportes, realizada no JUBS por meio de frases escritas nos uniformes dos times da UFBA
que participaram do mencionado campeonato.
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2.1.1.d Projetos Especiais
Criados com o objetivo de contribuir para a viabilidade de projetos institucionais
permanentes, que favoreçam a formação acadêmico-profissional do estudante de graduação.
Tratam-se de projetos ligados à uma Unidade ou órgão da Universidade. A concessão de
bolsas tem uma duração de 12 meses, devendo ser renovada anualmente por meio de
reapresentação. Foi iniciado processo de requalificação.

2.1.1.d.1 Projeto UFBA em Paralaxe-Reinventando Concepções
É um projeto especial vinculado diretamente à PROAE, que visa fortalecer as ações
ligadas ao campo das ações afirmativas que são desenvolvidas por núcleos e grupos de
pesquisa, bem como pelas unidades acadêmicas da Universidade.
Desde outubro de 2013 foram feitas campanhas continuadas com frequência mensal –
na Praça das Artes, em unidades da UFBA, na biblioteca central e em museus da UFBA – a
saber: Diversidade e preconceitos; Violência de gênero; Repensando o Racismo;
Descolocando a questão da deficiência; Abril indígena (a questão indígena); Maio da
Diversidade (a questão da transexualidade). Entre palestrantes, gestores, políticos e artistas
convidados, estudantes, professores técnicos administrativos e público em geral estima-se que
o UFBA em Paralaxe envolveu um público de 5.000 (cinco mil) pessoas.
Em julho 2014 foi realizado o evento ARTE EM PARALAXE - Artistas livres na
praça. Tal evento promoveu a construção de um espaço de interação entre estudantes da
UFBA, campus Salvador, nos dias 24 e 25 de julho de 2014, utilizando o espaço da Praça das
Artes como palco para mostras de apresentações artísticas - performance, dança, vídeodança,
cena, esquete, instalação, intervenção, música e poesia.
A equipe do Paralaxe auxiliou na construção dos eventos promovidos e/ou apoiados
pela PROAE no campo das ações afirmativas. Além de serem responsáveis pela elaboração
do projeto de publicação impressa do número 1 da Revista Conversações, destinada a
comunidade da UFBA e que é mais um espaço para que os discentes vinculados aos projetos
da PROAE possam expressar suas opiniões, vivências e reflexões acerca das temáticas
pertinentes às ações afirmativas. O primeiro número deverá ser lançando no primeiro semestre
de 2015.
2.1.1.e Programa Bolsa Permanência/PBP
Até meados de 2014, apenas dois cursos na UFBA, de acordo com o estipulado no
Manual de Gestão do PBP, cumpriam 5horas/diárias de aulas, Medicina e Engenharia de
Minas (Lavras e Beneficiamento).
A PROGRAD corrigiu e atualizou a carga horária de vários outros cursos de
graduação da UFBA que estavam com informações indevidas no E-MEC. No final de
novembro, recebemos e-mail resposta do MEC informando que a UFBA possuía realmente
um total de 28 (vinte e oito) cursos cadastrados com direito ao PBP. Os cursos em tela, em
sua maioria, contemplam as habilitações destinadas a formação de professores para a
educação básica.
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Após confirmação dos cursos com direito ao PBP feito por parte dos técnicos do MEC
e a posterior e ampla divulgação feita pela PROAE à comunidade ufibiana a respeito do PBP
e os cursos contemplados pelo mesmo, houve uma enorme procura de discentes com interesse
em pleitear a referida bolsa. Desta sorte, em dezembro tivemos um aumento significativo de
das solicitações de inscrições, apenas no referido mês foram feitas aproximadamente 300
solicitações. No final do ano de 2014, 287 estudantes UFBA estavam cadastrados e
homologados no PBP.
2.1.2 Coordenações dos Programas de Assistência ao Estudante/CPAE
Esta Coordenação tem suas atribuições definidas no Regimento Interno da Reitoria da
UFBA à Seção IX, Art. 22, Inciso II, para tanto seleciona através de edital e acompanha
serviços, auxílios e bolsas. De modo geral procedeu a consolidação de novas modalidades de
bolsas que refletiram na permanência qualificada dos estudantes, tais como: Bolsa
Acolhimento - para alunos recém-ingressos - e Bolsa Incluir: o Programa de Atenção à Vida
Universitária; reuniões periódicas do Conselho Social da Vida Universitária (CSVU)
instalado em 15 de julho de 2013, atendendo à antiga reinvindicação dos estudantes e ao
disposto nos marcos legais da UFBA.
O processo de avaliação socioeconômica necessário para homologação do(a) estudante
nos programas da PROAE tem sido lento devido à ausência de informatização deste processo,
o que tem causado obstáculos no pleno êxito do atendimento às demandas estudantis.
2.1.2.a Núcleo de Apoio à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais-NAPE
Este núcleo vem desenvolvendo ações para efetivar as condições de acessibilidade
didático-pedagógica e cultural a fim de que os estudantes com deficiência possam realizar os
seus estudos acadêmicos em equidade aos demais discentes. Dentre essas ações destacamos:
apoio aos alunos com deficiência visual no acesso à comunicação e informação, com ênfase
na leitura e escrita de textos acadêmicos; adaptação de textos escritos para formato que possa
ser usados em softwares leitores de tela a fim de que os estudantes cegos possam utilizá-los;
ampliação de textos para estudantes com baixa visão; orientação a professores e a estudantes
com deficiência que procuram o NAPE; orientação aos estudantes para utilização de recursos
da Tecnologia Assistiva no desenvolvimento das suas atividades acadêmicas; colaboração na
locomoção dos cegos no Campus de Ondina da UFBA, distribuição de 20 tablets entre os
deficientes visuais com software adaptado.
Realizamos reuniões para melhor compreensão do cenário, com execução de vários
encaminhamentos, dentre os quais destacamos reuniões produtivas com o SIBI e SUMAI,
visando otimizar o atendimento as demandas dos discentes; levantamento da demanda de
materiais de consumo e permanente para compra, com aquisições realizadas até dezembro e
outras previstas para 2015; articulação com a representação estudantil.
2.1.2.b Núcleo de Apoio ao Estudante/NAE
- Auxílio Moradia
Destaca-se o aumento do número de estudantes atendidos. Tomando como referência
dezembro de 2012, foram atendidos nos Campi de Salvador e Vitoria da Conquista, 585
discentes, em 2014, estão sendo atendidos 1298 alunos em vulnerabilidade social, portanto,
um acréscimo entorno de 120%. Ampliação significativa do Programa Auxílio Moradia, seja
do número de estudantes atendidos, seja pelo valor financeiro pago a cada um deles; Em
dezembro de 2014 cerca 1.133 estudantes recebiam Auxílio no valor de R$ 400 para custear
parte do gasto com Moradia.
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-Auxílio Estudantes com Necessidades Especiais
Concede Auxílio financeiro no valor de R$ 400 a estudantes com deficiência,
devidamente comprovado seguindo a legislação em vigor.
-Serviço de Alimentação
Em 2014, houve um aumento na quantidade de refeições totalmente subsidiada em
virtude do aumento dos discentes contemplados com Auxílio Moradia e Serviço Residência
que têm como direito realizar o almoço e/ou jantar gratuitamente no Restaurante
Universitário. Este serviço atende cerca de 395 estudantes.
-Auxílio Transporte
Houve considerável aumento do auxílio transporte sendo atendidos cerca de 789
discentes no ano de 2014.
- Buzufba
A frota dos ônibus que atende os vários campi de Salvador teve um aumento de 25%.
O BUZUFBA é um programa bem-sucedido e tem facilitado a vida dos universitários.
Contudo, há a necessidade de ampliar o quantitativo de veículos e os roteiros, assim como,
urge a instalação de sistema de controle dos usuários por conta de ocorrências diversas relatas
por usuários.
-Programa de Apoio Pedagógico
O Programa de Apoio Pedagógico foi ampliado significativamente e através da
concessão de auxílios eventuais (auxílio organização de eventos acadêmicos, auxílio
participação em eventos acadêmicos nacionais e internacionais e auxílio para aquisição de
materiais didáticos).
-Programa Atenção à Vida Universitária
Programa que trata de questões ligadas à dinâmica acadêmica e às mudanças da vida
pessoal decorrente da vinda para a UFBA, e onde residem as maiores dificuldades enfrentadas
no campo subjetivo vivido por estes sujeitos. A avaliação das atividades desenvolvidas até o
momento mostrou que o projeto, além de ter sido bem recebido pelos alunos, pôde se
constituir como um vetor importante de reflexão e desenvolvimento de aspectos relacionados
à vida universitária.
-Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G)
O Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) é um instrumento de
cooperação educacional que o Governo brasileiro mantém com países em vias de
desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina.
Em dezembro de 2014 o programa atendia 25 discentes na UFBA.
- Creche UFBA
Estabelecemos como prioridade, sendo executado nos últimos meses, a gestão da
Comunicação como estratégia principal de valorização da Creche.
Realizamos concurso para Prof. Substituto, bem como iniciamos a discussão com
trabalhadores e usuários sobre o formato do seminário da Creche UFBA a ser realizado no
primeiro semestre de 2015. Buscamos parceria com o Sistema de Bibliotecas/SIBI para
efetivar a reestruturação e institucionalização da biblioteca.
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O Serviço Social da Creche iniciou desenvolvimento do Programa de Desvinculação
de usuários buscando favorecer autonomia nesta transição, bem como orientar nossos usuários
sobre a passagem para a Pré- Escola, currículos, unidades próximas a UFBA e outros.
Em 2014 a Creche da UFBA atendeu os filhos de 34 discentes e 27 discentes.
-Auxílio Creche
No valor de R$150,00 por mês a 30 estudantes.
2.1.3 Coordenações das Unidades Executivas
Esta coordenação tem suas atribuições definidas no Regimento Interno da Reitoria da
UFBA à Seção IX, art. 22, inciso III. Passou a funcionar de fato a partir de março de 2014,
após a Administração Central da Universidade viabilizar a designação de um coordenador e
chefes de núcleos com respectivos CD e FG.
Trata das questões estruturais de todos os equipamentos PROAE, além de gerir
atividades atinentes a compras e demais aquisições, distribuição de materiais, pagamentos e
demais questões contábeis da Pró-Reitoria.
2.1.3.1 Residências
No último trimestre Iniciamos articulação com a representação das Residências
Universitárias estimulando a efetivação da Comissão de Gestão Geral das Residências,
comissão esta que atua em diálogo contínuo com a Pró- reitoria. Esta juntamente com a
equipe da PROAE iniciou discussão sobre a atualização do Regimento Interno das
Residências da UFBA a ser discutido no CSVU;
Instituímos um Técnico de referência para as residências, profissional de Serviço
Social que acompanha prioritariamente as demandas;
2.1.3.2 Restaurante Universitário/RU
O RU atende prioritariamente Residentes, Estudantes que recebem Auxílio Moradia, e
cadastrados no Serviço de Alimentação. Em dezembro de 2014 o Restaurante Universitário
UFBA atendeu, com fornecimento de almoço e/ou jantar, 391 Residentes, 570 estudantes
cadastrados no Serviço e Alimentação e 1.369 estudantes do Auxílio Moradia.
Seu funcionamento pleno se constitui em objetivo principal da gestão. Este tem
encontrado limitações na sua consecução, este equipamento atende de forma parcial a
demanda da comunidade. Em outubro foi objeto de interdição devido a condições estruturais e
de procedimentos. A gestão tem como prioridade a conclusão dos pontos de distribuição com
obras em curso.
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2.2 Metas alcançadas:
- Ampliamos a oferta de auxílios moradia, transporte, alimentação e de bolsas do Programa
Permanecer;
- Criamos o Núcleo de Atenção à Saúde Integral do Estudante/NASIE que tem como
objetivos: acolher, encaminhar e acompanhar o estudante atendido pela PROAE nos casos que
envolvam a saúde do mesmo com foco na melhoria do desempenho acadêmico; manter
atualizado um catálogo de serviços de saúde oferecidos na rede SUS; produzir dados através
de pesquisas que permitam a PROAE atingir com melhor eficiência as finalidades do PNAES
para a saúde do(a) estudante; promover práticas de promoção e prevenção de saúde;
- Organizamos o Núcleo de Organização e Aperfeiçoamento de Processos de Seleção e
Avaliação Sócio-econômica que tem como objetivo a implementação ações acerca da
atualização dos diversos editais e formulários da PROAE/UFBA (bolsas e auxílios PNAES/
Benefícios eventuais e Acesso SISU cotas per capta) e otimizar o acesso a informação e o
processo de trabalhos dos profissionais da Pró-Reitoria;
- Criação do Núcleo de Raça e Etnia no âmbito da CAAED que desenvolvido ações
específicas a estudantes indígenas e quilombolas;
-Mapeamento das demandas de saúde dos residentes através de pesquisa realizada pelo
NASIE;
-Acompanhamento de saúde como pré-requisito para concessão de Auxílios de Saúde.
2.3 Metas alcançadas parcialmente:
- Ofertar pelo menos um curso de língua estrangeira para todos os estudantes
comprovadamente em vulnerabilidade socioeconômica;
- Investir no Programa de Auxílio Transporte para os estudantes em situação de
vulnerabilidade social e econômica em todos os campi da UFBA;
-Implantar o programa de esportes, atividades físicas e lazer;
-Ampliar a oferta de auxílios para organização e participação em eventos acadêmicos.
2.4 Metas não implementadas por limitações externas:
-Construir uma Residência Universitária no Campus Canela/Graça;
-Instalar, em cada campus da UFBA, pelo menos uma unidade de restaurante universitário;
-Qualificar pessoal (Técnico-administrativo em Educação e Docente) para atendimento
pedagógico e assistencial de pessoas com necessidades educativas especiais (PNEE).
2.5 Metas não implementadas por limitações internas:
-Investir na melhoria das instalações e em material didático-pedagógicos da CRECHE/UFBA;
-Criar uma revista eletrônica para publicação de trabalhos dos estudantes do Programa
Permanecer;
-Consolidar e ampliar o Projeto Conviver;
-Campanha dos Dezesseis Dias de ativismo pelo fim da violência contra mulher.
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3-DESAFIOS
Apesar dos avanços e conquistas, as principais demandas dificuldades e limitações
enfrentadas pela Pró-Reitoria:
a) Grande deficiência de instalações físicas;
b) Urgência na informatização dos processos de trabalho;
c) Não houve possibilidade de viabilização até o presente momento da adaptação do antigo
prédio da FAPEX para abrigar a sede da PROAE;
d) Deficiência orçamentaria do PNAES com montante insuficiente para atendimento do
previsto, a verba foi completamente executada três meses antes do final do exercício ficando
as ações a depender de crédito extra do MEC ocasionando atraso de bolsas;
e) Há necessidade enorme de se refazer a pauta esportiva e saudável na UFBA, apesar do
avanço com a criação de 100 bolsas esporte, é necessário criar um calendário de atividades
dinâmico e constante;
e) Faz-se necessário discutir a requalificar os Projetos Especiais em todas as Unidades e
Órgãos, nas atividades acadêmicas permanentes que resultem com laboratório de prática
laboral dos estudantes. Definindo seus objetivos e critérios de seleção;
f) Continuação e ampliação Programa UFBA em Paralaxe-Reinventando Concepções, em
contiguidade com a discussão sobre seu formato, objetivos e critérios de seleção;
g) Institucionalização da Creche UFBA;
h) Discussão sobre a atuação na pós-graduação;

4- CONCLUSÃO
Identificados como desafio principal à gestão das ações afirmativas e assistência
estudantil da UFBA a regulamentação de:
-Programa de Assistência Estudantil da UFBA, sob o princípio geral de “Acolher com
dignidade, permanecer com respeito e desvincular com autonomia” ratificando o caráter de
Política Pública da Assistência Estudantil;
- Programa da Ações Afirmativas da UFBA, situando a centralidade destas no campo dos
Direitos Humanos, bem como concebendo sua transversalidade nas políticas institucionais da
UFBA. A ausência desta regulamentação tem gerado sério comprometimento na elaboração,
execução, acompanhamento e avaliação destas políticas na Universidade.
Este processo de discussão obviamente se dará de forma ampla, coletiva e ratificado
nas instâncias próprias.
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5- QUADRO: PROAE EM NÚMEROS

PROAE- Ano de 2014
Ação: Assistência ao Estudante

Alunos Assistidos

Benefícios Concedidos

Programa Permanecer

630

7561

Projetos Especiais

118

1414

5

59

121

485

1584

19006

34

406

1369

16429

740

8886

24

292

Auxílio Emergencial

5

55

Auxílio Acolhimento

40

483

115

1379

Pré-Vestibular Popular
Auxílio Esporte*
Auxílio Alimentação
Auxílio Creche
Auxílio Moradia
Auxílio Transporte
Portador de Necessidades Esp.

Eventuais
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
APRESENTAÇÃO
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação coordena o ensino de graduação na implementação de
políticas, propondo as formas de acesso aos cursos, gerenciando as atividades de
planejamento acadêmico, registrando e coordenando as informações e dados relativos à
graduação, junto com as Unidades Acadêmicas. Além disso, avalia e controla os concursos
para cargo docente e sua respectiva carga horária.
A Universidade Federal da Bahia possui 99 cursos de graduação com 101 ofertas, pois os
cursos de Comunicação Social e Artes Cênicas têm suas vagas direcionadas para suas duas
habilitações. Em 2014, tivemos uma média de 35.482 alunos matriculados, considerando os
dois semestres. Este aumento foi propiciado não só pela participação da universidade no
programa REUNI, desde 2008, como pela oportunidade oferecida aos alunos trabalhadores de
poderem ter acesso a curso superior público e de qualidade no período noturno, além da ajuda
do governo federal em proporcionar bolsas para evitar a evasão dos alunos carentes.
Com a adesão da UFBA ao SISU, a seleção dos candidatos às vagas dos cursos presenciais
passou a se dar, exclusivamente, com base nos resultados obtidos pelo candidato no
ENEM. Porém, para alguns cursos, como Artes Plásticas, Design, Licenciatura em Desenho e
Plástica, Superior de Decoração; Direção Teatral, Interpretação Teatral, Licenciatura em
Teatro; Canto, Composição e Regência, Instrumento, Licenciatura em Música, Música
Popular, além do desempenho no ENEM, os candidatos devem se submeter `as provas de
habilidades específicas realizadas presencialmente na própria UFBA. Não podemos deixar de
registrar que o fim do vestibular com a adesão ao ENEM ampliou a visibilidade dos nossos
cursos, uma vez que todo o país passou a concorrer a nossas vagas.
Na gestão do atual Pró-Reitor foram criados vários Núcleos com o objetivo de melhor
distribuir as atividades, tornando-as mais eficientes no desempenho de funções, reunindo
tarefas e responsabilidades afins. Os núcleos são: Mobilidade, Bolsas e Certificados; Núcleo
de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Graduação; e Núcleo de Gestão Docente.
A PROGRAD apresenta uma avaliação das ações desenvolvidas pelos setores, neste ano,
considerando a administração passada e a atual, que teve seu início em setembro.
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
A Coordenação de Seleção, Orientação e Avaliação realizou, durante o ano de 2014, as
seguintes atividades: organização do processo seletivo através do Sistema de Seleção
Unificada – SISU, para preenchimento de 5.938 vagas nos 89 cursos de graduação (4.456 para
o primeiro semestre e 1.482 para o segundo semestre), ressaltando que foi reservado o
preenchimento de duas vagas extras em cada curso de graduação, destinadas a índios,
aldeados e quilombolas, para os quais houve 99 inscritos, mas apenas 47 foram selecionados.
Além, dessas modalidades de acesso, realizamos o processo seletivo para preenchimento de
Vagas Residuais, com 375 inscritos e apenas 320 selecionados. Quanto aos processos
seletivos para Concurso Público Servidor Técnico – Administrativo 2014, destacamos a
realização dos concursos das seguintes instituições: Universidade Federal da Bahia,
Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Federal do Oeste da Bahia e UNILAB.
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NÚCLEO DE CURRÍCULOS E PROGRAMAS DA PROGRAD
O Núcleo de Currículos e Programas - NCP da PROGRAD/ UFBA, desenvolveu no ano de
2014 atividades relacionadas às suas atribuições regimentais no tocante à apreciação de
processos de criação de cursos, reforma curricular, criação de novos componentes curriculares
entre outras, como suporte ao Conselho Acadêmico de Ensino. Para este fim são necessários:
leitura da legislação pertinente, entrevistas com o coordenador ou com o NDE do curso,
diligências, análises preliminar e final. Assim, foram analisados ao todo cinquenta e nove
processos. Destes, onze permanecem em análise, vinte e dois foram encaminhados ao CAE
para parecer e deliberação final, e vinte e seis encontram-se em diligência nas unidades
solicitantes. Com relação aos temas dos processos, o núcleo analisou e vem analisando os
processos de criação dos seguintes cursos: Engenharia Naval, Engenharia Metalúrgica,
Medicina IMS, e também a área de concentração em Música para o Bacharelado
Interdisciplinar. Outros cursos apresentaram processos de reestruturação curricular ou
adaptação curricular: Matemática, Engenharia Civil, Física, Ciências Econômicas, Zootecnia,
Psicologia, Música Popular, Engenharia da Produção, Engenharia Ambiental, Gastronomia,
Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição (Salvador), Nutrição (IMS), Pedagogia, História,
Regência, Licenciatura em Desenho e Plástica, Artes Plásticas, Estatística, Psicologia (IMS),
Canto. Os demais processos versaram sobre os mais variados temas, de criação de disciplinas
a exclusão de disciplinas, normas de TCC e estágio supervisionado. Neste ano, a partir do mês
de novembro além destas atividades a equipe técnica do Núcleo participou e apresentou seis
seminários sobre autoavaliação e organização didático-pedagógica dos cursos de graduação
promovidos pela PROGRAD em conjunto com o SUPAD/CPA, além do GT de Currículos
conduzido pela PROGRAD.
QUADRO DOCENTE
Foi criado, em outubro de 2014, o Núcleo de Gestão Docente (NGD) com o intuito de
acompanhar e atualizar mensalmente a planilha do Banco de Professor Equivalente através da
movimentação do quadro de docência (aposentadoria, exoneração, falecimento, vacância,
nomeação, alteração na carga horária), e com base nestes dados autorizar a realização dos
concursos, após aprovação do Pró-Reitor de Graduação, além de outras ações pertinentes ao
processo.
Em 2014, 31 unidades de ensino da UFBA abriram concurso para contratação de docentes
efetivos, os quais são registrados e controlados através do Banco de Professor Equivalente
(BPE). Esforços foram realizados para suprir as necessidades das unidades de ensino em
relação às contratações de docentes, porém, ainda se verifica a necessidade de ampliação do
quadro de professores equivalentes e a necessidade de um quantitativo expressivo de
códigos de vaga para a Universidade. A solução paliativa e insuficiente é a contratação de
professores temporários. Foram abertos 224 concursos para 259 vagas docentes, sendo
nomeados 112 docentes, em andamento 147 vagas que deverão ser preenchidas em 2015.
Esse número ficou prejudicado devido ao ano eleitoral, pois os concursos homologados após
05/07/2014 só poderão ter seus candidatos nomeados após 1º/01/2015.
Abaixo podemos verificar o quadro total do saldo de BPE da UFBA, em dezembro de 2014,
que ainda não foram preenchidos pelos concursos públicos.
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DEMONSTRATIVO TOTAL PROFESSOR EQUIVALENTE
UFBA
SALDO EQUIV.

154,84

SALDO CARGOS

119

Com a ampliação dos cursos oferecidos e consequente aumento do número de vagas, a
PROGRAD vem, sistematicamente, autorizando abertura de concurso para docente com o
propósito de suprir as demandas referentes a esta ampliação, respeitando o quantitativo
oferecido pelo MEC através do Banco de Professor equivalente estabelecido pelo Decreto
7.485.
A PROGRAD está no momento fazendo um estudo, por semestre, da carga horária dos
docentes em sala de aula, da produção em pesquisa e extensão e da participação em atividades
de gestão com a finalidade de verificar não só o cumprimento da legislação como também a
real necessidade do curso na contratação de mais docentes. Esta análise servirá de indicador
para fazer a redistribuição de vaga do quadro de professor equivalente.
PIBID
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é desenvolvido por
grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a partir de cursos de
licenciatura da graduação das Instituições de Ensino Superior do país, através da inserção dos
licenciados no cotidiano da escola, considerada como espaço privilegiado de ação docente, da
produção de conhecimento e cultura.
Atualmente contamos com 17 cursos em Salvador, Biologia, Ciências Naturais, Dança, Artes
Plásticas e Visuais, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Química, Letras,
Matemática, Matemática/Polo UAB – Camaçari, Música, Pedagogia, Sociologia e Teatro.
Participam do programa 487 (quatrocentos e oitenta e sete) alunos bolsistas. Também foram
contemplados como bolsistas 92 (noventa e dois) professores de escolas públicas estaduais e
33 (trinta e três) professores da UFBA. O trabalho vem sendo realizado em 17 (dezessete)
escolas de Salvador, abrangendo o ensino fundamental e médio.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) tem por
finalidade fomentar a oferta de capacitação e formação inicial e continuada, à distância,
semipresencial e presencial, de professores, profissionais, funcionários e gestores para a
educação básica, inclusive na implementação da política da educação especial na perspectiva
da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas
voltados para a melhoria da formação, considerando o currículo de educação básica e
programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a formação para a
docência intercultural, o ensino da história e cultura indígena, afro-brasileira, africana, o
atendimento educacional especializado, a educação de jovens e adultos, educação em direitos
humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações étnico raciais, de gênero, diversidade
sexual e direitos da criança e do adolescente, inclusive na implementação da política da
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o
desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação.
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Neste ano de 2014 podemos verificar na tabela abaixo a situação atual do projeto.
a. SITUAÇÃO DAS TURMAS DO PARFOR EM 2014
Cursos em andamento: Licenciaturas em Matemática (2 turmas), Física, Química, Ciências Biológicas e
História-Barreiras.
Turmas concluídas: História-Salvador e Pedagogia.
Situação
2014-1
2014-2
Nº de cursos
06
05
Nº de turmas em andamento
08
06
Nº de turmas concluídas
02
Nº de graduados
70
Nº matriculados
178
107
Turmas iniciadas
00*
* Foram ofertadas 280 vagas para 2014-2, distribuídas entre os 8 cursos (35 vagas para
cada um), porém o nº de pré-inscritos validados não atingiu o nº mínimo exigido pela CAPES,portanto
não foi oferecido vagas para 2014.2.
b. ATUAÇÃO DOCENTE
01 coordenador geral
01 coordenador local em Barreiras
2014-1
nº coordenadores de curso
06
nº docentes que ministraram
disciplinas

55

2014-2
05
33

Obs: com apoio do corpo técnico (02 terceirizados), 19 estagiários e 01 coordenador local em Barreiras.
c.

TOTAL CUSTEIO 2014
R$ 235.000,00
OBS: sem informação sobre valor que foi devolvido

COMITÊ GESTOR INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – COMFOR
Durante o ano de 2014 o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de
Profissionais da Educação Básica – COMFOR realizou diversas atividades juntamente à
PROGRAD, tais como: reuniões no âmbito interno e externo, participações em encontros,
seminários, conferências e fóruns, visto que é responsável, na esfera da Instituição, por
assegurar a indução, a articulação, a coordenação e a organização de programas e ações de
formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, pela gestão de recursos
recebidos por meio do apoio financeiro do MEC, CAPES e FNDE, bem como pelo
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de desenvolvimento de metodologias de ensino.
Cabe ainda ao COMFOR analisar os dados e informações gerenciais referentes à implantação
e ao desenvolvimento dos programas e ações de formação inicial e continuada no âmbito da
Instituição, bem como coordenar o monitoramento desses dados e o envio relatório ao MEC
por meio de sistema informatizado. Deverá articular-se com os órgãos de planejamento,
orçamento e financeiro da Instituição para planejar e acompanhar a execução dos gastos
relativos aos programas de fomento à formação.
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ACOMPANHAMENTO DAS AVALIAÇÕES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
O Núcleo de Acompanhamento das Avaliações dos Cursos de Graduação (NAACG), criado
no mês de outubro de 2014, surgiu com o objetivo de estruturar e acompanhar as avaliações
dos processos de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento para composição dos
resultados das Unidades de Ensinos da UFBA. No primeiro momento, iniciou suas atividades
acompanhando as demandas do e-MEC e os processos de avaliação de cursos que ocorreram
após sua criação.
Houve a participação do NAACG nos Seminários de Autoavaliação - uma iniciativa da nova
gestão para fomentar uma cultura de avaliação na UFBA, apresentar as ações que são
realizadas pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) e pela SUPAD (Superintendência de
Avaliação e Desenvolvimento Institucional), além, de apresentar o Núcleo de Avaliação.
Nesses eventos, discutiu-se a importância de preparar as Unidades para o processo de
avaliação e de promover o tema dentro das unidades de ensino em parceria com
coordenadores e docentes.
Para 2015, o NAACG está formulando o planejamento de ações para atuar na melhoria dos
resultados das avaliações da UFBA, priorizando os cursos com avaliação baixa (no ENADE
ou nas avaliações in loco) e os cursos que serão avaliados ano de referência. Este
planejamento objetiva trabalhar todo o processo de avaliação: no seu planejamento
(preparando a documentação e os atores envolvidos), durante a avaliação (participando das
avaliações e apoiando os coordenadores) e no final (discutindo os resultados das avaliações e
buscando transformar o relatório final do INEP em um instrumento de análise e de melhoria
dos cursos). Apesar de ainda estar em fase de implantação, o NAACG é uma iniciativa
positiva de mudança cultural e serve de ponto de apoio para o processo de avaliação, que
agora passa a ser acompanhado e tratado com destaque, a fim de buscar melhorar os cursos da
UFBA e o resultado institucional.

NÚCLEO DE MOBILIDADE, BOLSAS E CERTIFICADOS
Em 2014 foram abertos os seguintes editais:
a. Monitoria com bolsa
b. Monitoria voluntária
c. Bolsa Santander de Mobilidade Acadêmica
Gerenciamos:
a. Bolsas de monitoria dos meses outubro e novembro.
b. Bolsas PET.
c. Monitores PIBID.
d. Pedidos de Mobilidade Acadêmica (novos/prorrogações).
e. Solicitações de Colação de Grau Intempestiva.
f. Solicitações através do SIC – Sistema de Informação ao Cidadão.
Instituído para gerir e coordenar as atividades pertinentes à Mobilidade Acadêmica, Programa
de Educação Tutorial – PET e Monitoria com bolsa e Monitoria Voluntária, o Núcleo de
Mobilidade, Bolsas e Certificados expande sua área de atuação ao auxiliar, em diversas
esferas, os outros Núcleos e a administração central desta Pró-Reitoria.
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Diálogo permanente com a comunidade interna visando à construção da política de
graduação da UFBA.
Com o objetivo de estabelecer na UFBA um debate amplo sobre o desenho curricular da
instituição e os currículos na graduação, permitindo que a mesma possa tomar conhecimento
das diferentes propostas de pesquisadores e colegiados de curso para uma formação mais
interdisciplinar, transdisciplinar, socialmente referenciada, voltado para a difusão e o
desenvolvimento das Ciências, das Artes e da Filosofia, organizamos o ciclo de debates sobre
a construção de uma política de graduação da UFBA. Esse debate amplo significou em 2014
uma oportunidade de abrir um diálogo acadêmico e pedagógico com as unidades de ensino e
estreitar a relação com o Conselho Acadêmico de Ensino. Realizamos entre setembro e
dezembro três reuniões amplas para as quais convidamos os diretores de unidade, os chefes de
departamento e os coordenadores de colegiado. A primeira foi dia 19 de setembro na
Faculdade de Medicina do Terreiro, quando tivemos a presença de 80 representantes para
debater quais os principais temas que a comunidade da UFBA deve elencar para aprofundar.
Em 11 de novembro realizamos o primeiro debate sobre Currículo: concepções e práticas, sob
a coordenação da linha de pesquisa em Currículo da UFBA. Por fim, em 9 de dezembro foi
realizado o terceiro e último debate de 2014, com o tema Permanência Estudantil na
Universidade: dimensões materiais, acadêmicas e simbólicas, sob a coordenação do
Observatório da Vida Estudantil (OVE), grupo de pesquisa sediado no Instituto de
Humanidades Artes e Ciências (IHAC). Foi criado assim um fórum de discussão dos
colegiados de cursos e dos departamentos da instituição, para ouvir demandas, difundir boas
práticas pedagógicas, preparar a instituição para os processos de avaliação institucional dos
cursos, promover entrosamento entre diferentes áreas e cursos e contribuir para avaliar,
discutir e implementar, quando necessário, medidas para atualização dos currículos, perfil dos
egressos, o elenco das disciplinas, a carga horária e o debate com órgãos externos para
entrosar mais a UFBA com a comunidade. Em 2015 haverá continuidade desse calendário de
debates.
Elaboração do projeto substitutivo para o campus em Camaçari da UFBA
Apesar da definição da criação do novo campus da UFBA em Camaçari, com a destinação de
vagas para docentes e técnicos e de recurso para construção das edificações pelo MEC, não
havia um projeto de implantação com os projetos pedagógicos dos cursos a serem criados no
referido campus. A urgência de se ter um projeto para viabilizar essa implantação ensejou o
esforço de construção de uma nota técnica que foi entregue pelo reitor da UFBA ao MEC no
final de 2014, com diretrizes acadêmicas, sociais e físicas para a efetiva concretização desse
sonho. Essa nota técnica agora norteará a construção dos projetos pedagógicos dos cursos.
Ao longo da sua história, a UFBA foi sempre importante protagonista no cenário científico e
cultural do Estado da Bahia e do Brasil. Através das recentes contribuições na expansão da
oferta de ensino superior público federal no Estado da Bahia, a UFBA vem cumprindo seus
objetivos institucionais e contribuindo com a superação das assimetrias e desigualdades
socioeconômicas regionais e com o desenvolvimento local, regional, nacional e global. A
criação de novas universidades federais [Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB)] e do Campus em Vitória da Conquista são ações que referendam o
compromisso social da UFBA.
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Além do importante protagonismo na interiorização do ensino superior público federal na
Bahia, a UFBA aderiu, em 2007, ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI), tendo como objetivos o aumento de vagas
nos cursos de graduação e pós-graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a
promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão. Nesse caso, a principal e mais
imediata mudança em relação ao ensino de graduação tem seu destaque na criação dos
Bacharelados Interdisciplinares (BI), nova modalidade acadêmica, que propôs cursos com três
anos de duração, em quatro áreas do conhecimento – Humanidades; Artes; Ciências e
Tecnologias; Saúde – com terminação própria e perspectivas de ingresso nos cursos de
progressão linear ou nos cursos de pós-graduação. Na infraestrutura a adesão resultou na
ampliação e/ou reforma de 32 unidades universitárias, construção de 23 novas edificações e a
consolidação dos Campi Anísio Teixeira em Vitória da Conquista e Reitor Edgar Santos em
Barreiras, este último já desmembrado para formar a UFOB. Atualmente, são ofertados 85
cursos de graduação de progressão linear, 8 bacharelados interdisciplinares e 2 cursos
superiores de tecnologia nos Campi em Salvador e 6 cursos de progressão linear no Campus
Anísio Teixeira em Vitória da Conquista, tendo uma média de matrículas de
aproximadamente 35.482 alunos.
A criação, por parte da UFBA, do Campus em Camaçari e do Centro de Tecnologia e
Inovação da Baía de Todos os Santos (BAHIATEC), como parte do Programa de Expansão da
Educação superior e Tecnológica do Governo Federal contribuirá com a atual pauta
desenvolvimentista do Estado da Bahia e do Brasil, intensificando a formação de pessoal
qualificado e produzindo conhecimento nas áreas de infraestrutura e mobilidade, de modo a
impulsionar os desenvolvimentos educacional, cultural, científico e tecnológico e superar as
assimetrias e desigualdades socioeconômicas regionais, particularmente na Região
Metropolitana de Salvador (RMS) e no seu entorno.
A implantação do Campus da UFBA em Camaçari está em conformidade com as macro
políticas institucionais propostas no PDI-UFBA (2012-2016). Assim, com esta iniciativa, a
UFBA cumpre diretrizes e metas de inserção da instituição nos panoramas local, estadual e
regional, na busca de melhor qualidade do ensino, da extensão e da produção de
conhecimento, em todas as áreas, favorecendo a implementação de um modelo sustentável de
desenvolvimento nos campos científico, econômico, social, ambiental, tecnológico e cultural
no Estado da Bahia e na região na qual se insere o Nordeste brasileiro.
Com objetivo de garantir a participação da sociedade no processo de implantação do Campus,
foram realizadas 3 (três) audiências públicas em parceria com a Prefeitura Municipal de
Camaçari, sendo duas na sede municipal e uma no distrito de Abrantes. Participaram dos
eventos cerca de 500 pessoas, entre estudantes, professores, representantes dos poderes
públicos municipal e estadual, vereadores, deputados estaduais, representantes do
empresariado local e regional (CDL, Associação Comercial e Empresarial de Camaçari,
FECOMÉRCIO e COFIC), representantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública de
Camaçari, diretores do IFBA e do Campus XIX da UNEB, Associações e Sindicato de
Trabalhadores, lideranças religiosas e a sociedade em geral.
Durante as audiências públicas foram colhidas informações sobre as demandas e expectativas
dos participantes acerca do perfil do Campus e dos cursos a serem oferecidos. O resultado
desta consulta revelou que os cursos mais procurados são aqueles na área das engenharias
(36%), seguidos por turismo (9%), bacharelados interdisciplinares (8%) e cursos na área de
educação (8%), todos eles relacionados ao perfil sócio e econômico do município. Há de se
ressaltar que o setor industrial também apresentou suas demandas específicas em reunião com
a prefeitura de Camaçari.
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O processo de escolha dos cursos levou em consideração também as articulações, não
superposição e projetos de integração que podem ser potencializados com os cursos já
implantados na UFBA, na UFRB e na UFOB, e aqueles em implantação na Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB) e na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB) em São Francisco do Conde, inclusive a partir de reuniões com os
reitores da UFBA, UFRB e UNILAB.
A UFBA propõe a criação e implantação de um campus universitário e uma unidade de ensino
denominada Centro de Tecnologia e Inovação da Baía de Todos os Santos (BahiaTECH) para
oferecer, a partir do primeiro semestre de 2016, o curso de Bacharelado em Ciência e
Tecnologia e cursos de Engenharia nas áreas de Energia; Automotiva; Automação e Robótica;
e Petroquímica. Além do bacharelado e das engenharias, o BahiaTECH propõe a criação de
cursos de pós-graduação strictu sensu em colaboração com o setor industrial. O BahiaTECH
será criado como unidade universitária por Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI)
e será regido conforme o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UFBA e em seu
Regimento Interno próprio.
Dada a diversidade de assuntos abordados no BahiaTECH, é recomendado que os Projetos
Pedagógicos dos Cursos sejam organizados em dois ciclos, com três grandes etapas. A
primeira, que corresponde aos seis primeiros quadrimestres, é chamada de núcleo comum e
deve envolver os conteúdos básicos para a formação de engenharia. A segunda, que engloba o
sétimo, oitavo e o nono quadrimestre, deve ser destinada ao estudo de eixos de formação
interdisciplinar direcionada, que correspondam às especialidades básicas profissionalizantes,
em suas ênfases de formação: petroquímica; energia e ambiente; manufatura e; automação
industrial. Por último, a terceira etapa deve englobar os quadrimestres décimo ao décimo
quinto, e corresponder à formação necessária às quatro modalidades de engenharias ofertadas.
Neste sentido, aprofundando os projetos de inovação pedagógica experimentados pela UFBA
e por outras instituições de ensino superior (UFABC, UFRB, UFRN e UFSC), propõe-se que
o BahiaTECH tenha a oferta inicial do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), com
duração de três anos (1º ciclo), oferecendo 350 vagas por ano, e para o segundo ciclo os
cursos de Engenharia de Energia, Engenharia Automotiva, Engenharia Robótica &
Automação Industrial, e Engenharia Petroquímica (2º ciclo), com 60 vagas anuais cada.
Salvador, 08 de janeiro de 2015.
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO - PROPG
1. Objetivos Gerais e Metas Institucionais Sob Responsabilidade da PROPG em 2014
A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) é o setor administrativo da Reitoria
da UFBA responsável por planejar, coordenar, assistir, supervisionar e superintender a execução
das políticas de ensino de pós-graduação (PG). A PROPG também fomenta e avalia as atividades
de ensino de PG, bem como controla a alocação de recursos financeiros destinados a este
segmento da universidade. Ela também atua em colaboração com os Órgãos da Administração
Superior e participa da definição das políticas gerais da Universidade, em especial no que se
refere ao ensino da PG, em conjunto com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) e com o Conselho Acadêmico de Ensino (CAE). A PROPG é a principal
interlocutora institucional da UFBA junto a CAPES, mediando a relação desse órgão com os
programas de PG e oferecendo suporte técnico e administrativo. A PROPG desenvolve ainda
articulações com Agências de Fomento e outros órgãos governamentais, nas esferas internacional,
federal e estadual. Tais articulações visam à captação de recursos para a melhoria da formação de
pós-graduados e novos pesquisadores pela UFBa e para a fixação de recursos humanos de alta
qualificação no estado e, em especial, na própria UFBA. Dentro da proposta institucional de PG
da UFBA, a PROPG também incentiva a qualificação de docentes e servidores e supervisiona e
fiscaliza os afastamentos funcionais para tais atividades. As metas definidas pela PROPG buscam
associar crescimento e excelência acadêmica, adequando-se aos objetivos gerais estabelecidos
pela UFBA no seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2012-2016) bem como ao
papel ímpar dessa universidade no que concerne à oferta de ensino de pós-graduação no Estado
da Bahia. Não obstante o visível crescimento alcançado até o momento, são objetivos e metas da
PROPG: 1) Continuar a empreender esforços no sentido de elevar a qualidade e o número dos
cursos de Mestrado e Doutorado; 2) Aumentar o número de estudantes matriculados em cursos de
mestrado e doutorado em pelo menos 10% ao ano; 3)Aumentar o conceito médio dos cursos de
pós-graduação stricto sensu da UFBA em 10 pontos decimais a cada avaliação trienal da CAPES
até 2017, garantindo que 100% dos Programas com mais de cinco anos de existência atinjam
conceito 4,0 ou superior ao final desse período; 4) Garantir que 100% dos cursos de mestrado
com conceito 4,0, há mais de cinco anos, ofertem também o doutorado ao final de 2016; 5)
Dobrar o número de mestrados profissionais até 2016; 6) Divulgar internamente programas de
universidades estrangeiras e incentivar pós-graduandos da UFBA para participarem de cursos no
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE; 7) Divulgar os programas junto às
embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil e incentivar maior participação de estudantes
estrangeiros nos cursos de pós-graduação da UFBA; 8)Aumentar o percentual de docentes
titulados – mestres e doutores; 9) Criar cursos de doutorado em áreas ainda não contempladas e
demandadas para o desenvolvimento regional;10) Aumentar o número de bolsas para alunos de
PG stricto sensu; 11) Aprimorar o sistema informatizado dos dados acadêmicos da PG;e 12)
Atualizar e adequar, junto ao Conselho Acadêmico de Ensino - CAE, as normas para os cursos de
PG stricto sensu.
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2. Ações desenvolvidas pela PROPG em 2014
A UFBA realizou em meados de 2014 a transição para uma nova gestão. No âmbito da
PROPG predominou largamente a continuidade entre as políticas da antiga e da nova gestão.
Cabe salientar, contudo, que a dinâmica sucessória favoreceu a finalização da elaboração pelo
CAE, após quatro anos de intenso debate, do novo Regimento de Ensino de Graduação e PósGraduação da UFBA de modo a preservar, globalmente, a identidade da Pós-Graduação Stricto
Sensu na UFBA. Em particular, prevaleceu, nas decisões do CAE, a autonomia dos programas de
pós-graduação no credenciamento de seus programas de pós-graduação, bem como a ideia de que
a UFBA deve marchar para um sistema regular de autoavaliação de seus cursos de graduação e de
pós-graduação. A PROPG tem buscado, também, junto ao CAE e ao CONSEPE, mecanismo que
permitam maior agilidade na revalidação de diplomas obtidos no exterior. Adicionalmente, por
iniciativa minutada pela PROPG, foi aprovada no CONSEPE nova resolução que regulamenta a
atuação de professores aposentados (PROPAP), na forma de honraria acadêmica, ampliando suas
atividades voluntárias para além da Pós-Graduação com a inclusão de atividades de extensão e
ensino de graduação, de forma menos burocrática para tais docentes.
A UFBA é a principal instituição formadora de recursos humanos com qualificação pósgraduada na Bahia e tem o compromisso de inovar e consolidar esta formação, de modo a atender
às demandas deste setor, tanto no Estado quanto fora dele. Em 2014, a PROPG continuou a
adotar políticas agressivas no sentido de fortalecer a PG na UFBA. Tal política envolveu
investimentos em material permanente (equipamentos laboratoriais e de informática) para uso no
âmbito dos 83 (oitenta e três) Programas de PG. Também englobou a aquisição de material de
custeio para os referidos programas e o fornecimento de passagens e diárias visando o
intercâmbio de professores e alunos, tanto dentro do país como fora dele. Além disto, a PROPG
forneceu aos Programas informações e orientações a respeito de sua gestão administrativa e
financeira e sobre as ações necessárias para a melhoria de sua qualidade acadêmica e o
levantamento de seu conceito junto a CAPES. A PROPG desenvolveu ainda articulações com
Agências de Fomento e outros órgãos governamentais, nas esferas internacional, federal e
estadual. Tais articulações visam à captação de recursos para a melhoria da oferta, para a
formação de novos pesquisadores e para a fixação de recursos humanos de alta qualificação no
estado e, em especial, na própria UFBA. A internacionalização da PG foi também um grande foco
da Pró-Reitoria durante o ano de 2014, culminando na ampliação do número de bolsas para
estudos internacionais, apoio a docentes e discentes para participação em atividades no exterior,
continuação do Programa de Internacionalização Docente (PROINTER) e ampliação na
participação institucional de programas internacionais de intercâmbio.

44

2.1 Principais programas desenvolvidos pela PROPG em 2014:
A PROPG possui programas próprios - em parceria com outras Pró-Reitorias da
UFBA - e programas externos que a PROPG operacionaliza.
Na categoria Programas Próprios, há aqueles que, mesmo em parceria com outras PróReitorias da UFBA, são liderados pela PROPG, descritos a seguir:
2.1.1. PRÓ-FORTALECER - PROGRAMA DE APOIO AO FORTALECIMENTO
DE PROGRAMAS/CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFBA. Este foi um edital
lançado em 2013 (com vigência entre 2014 e 2015) para financiar, com recursos da UFBA,
programas que tenham sido abertos durante o triênio 2010-2012. O foco foi estimular o
crescimento e a consolidação das atividades de pós-graduação, a melhoria de desempenho, o
aperfeiçoamento das condições para o desenvolvimento científico e tecnológico, além de
contribuir para o aprimoramento dos padrões de excelência e eficiência na formação de
recursos humanos de alto nível. Nove Programas de PG (PPGs) foram beneficiados,
perfazendo um total de R$ 270.000,00, para aplicação nos dois anos de duração.
2.1.2. PRÓ-CONSOLIDAR II – PROGRAMA DE APOIO A CONSOLIDAÇÃO
DE PROGRAMAS/CURSOS DE PG. O Pró-Consolidar II, lançado em 2014 (com vigência
em 2014 e 2015), em continuidade ao Pró-Consolidar I, criado em de 2012 (com vigência em
2012 e 2013), tem objetivo similar ao Programa Pró-Fortalecer, entretanto voltados para
PPGs com nota 3,0 (três). São providos no edital, recursos para o crescimento e
fortalecimento de programas de PG mediante compromissos e metas estabelecidos em forma
de projeto. Foram aprovados no Pró-Consolidar II, com início da vigência de projetos em
Abril de 2014, recursos financeiros totais destinados na ordem de R$750.000,00, para atender
a sete projetos aprovados. Foram gastos em 2014 o montante de R$375.000,00, oriundos do
PROAP e da fonte 112 e estão previstos os mesmos montantes para 2015.
2.1.3. PROINTER - PROGRAMA DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO
DOCENTE. A PROPG lançou em 2013, juntamente com a PROPCI, a PROGRAD e a
Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI), este Programa que contempla uma série de
ações para estimular o ingresso de docentes em atividades internacionais no formato de
estágio pós-doutoral. O objetivo é estimular os docentes da Universidade a se qualificarem no
nível do pós-doutorado em Instituições ou Centros de Pesquisa no exterior. No ano de 2014
foram beneficiados com este Programa 16 docentes para qualificação pós-doutoral nos
seguintes países: Alemanha (3), Canadá (1), Escócia (1), Espanha (2), EUA (1), França (1),
Holanda (1), Inglaterra (1), Portugal (2) e Reino Unido (3).
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2.1.4. PROPEE - PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
ACADÊMICO-TÉCNICO-CIENTÍFICOS NO EXTERIOR. O programa é uma realização da
PROPG e da PROPCI e trata do apoio à participação em eventos no exterior em duas faixas:
1) FAIXA 1: Apoiar docentes e servidores técnico-administrativos da UFBA que desejem
participar de eventos internacionais no exterior com apresentação de trabalhos completos,
cujos pedidos tenham sido submetidos a Editais do CNPq, da CAPES ou da FAPESB e que
tenham sido aprovados no seu mérito, porém não contemplados por razões de restrições
orçamentárias da agência. 2) FAIXA 2: Apoiar docentes que desejem participar de eventos ou
atividades (excluídos aqui aqueles que possam ser enquadrados na FAIXA 1) no exterior que
tenham alta relevância para a pesquisa, inovação e/ou pós-graduação stricto sensu da UFBA.
Foram apoiados oito pedidos de participação em eventos em países como França, Espanha,
Alemanha, EUA, e Chile, com investimento total de R$ 47.117,54.
2.1.5. PRO-STAT - PROGRAMA DE APOIO À AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS
DE ANÁLISES ESTATÍSTICAS. Esta ação é uma realização da PROPG e tem como foco a
aquisição de softwares estatísticos para auxílio nas análises das pesquisas feitas no âmbito dos
PPGs da UFBA. Foi levantado junto aos Programas quais os softwares mais utilizados por
eles. Na primeira etapa foi adquirido o SAS, que foi o mais indicado na pesquisa junto aos
PPGs. Em 2013 foram adquiridas 10.000 licenças que foram implementadas a partir de
fevereiro de 2014, por meio da Superintendência de Tecnologia da Informação.
Ainda na categoria Programas Próprios, há aqueles nos quais a PROPG participa
ativamente, porém são conduzidos ou liderados pela PROPCI, que os detalhará em seu
relatório, a saber:
2.1.6. PROPI - PROGRAMA PESQUISADOR UFBA DE PRODUTIVIDADE CNPq
2.1.7. PRÓ-PUBLICAR - PROGRAMA DE APOIO À REVISÃO E TRADUÇÃO
DE MANUSCRITOS DA UFBA PARA PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.
2.1.9. PRODOC - UFBA - PROGRAMA DE APOIO A PESQUISADORES
EMERGENTES DA UFBA.
Ao longo de 2015 os programas serão objeto de reavaliação, especialmente os itens
2.1.4; 2.1.7 e 2.1.8. Os programas externos que a PROPG operacionaliza estão descritos
abaixo:
PROAP - Programa de Apoio à PG, financiado pela CAPES: apoia cursos de PG
stricto sensu, em custeio de atividades acadêmicas e de pesquisa, além de manutenção de sua
infraestrutura. Em 2013, o valor captado foi 4.100.124,00, passando para 4.350.866,66 em
2014, com execução de 98,51%.
PRÓ-EQUIPAMENTOS, financiado pela CAPES: apoia o suprimento de
equipamentos de uso compartilhado para a melhoria da infraestrutura de pesquisa científica e
tecnológica nos programas de PG. Em 2014 o valor captado foi de R$ 2.904.000,00,
correspondendo a uma aprovação do projeto em sua integralidade, o que ocorreu pela
primeira vez na história do edital. Outro feito de importante destaque é que a Coordenação de
Fomento à Pós-Graduação foi o sucesso na execução dos recursos captados desta fonte,
culminando na execução de 100% dos equipamentos projetados.
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PDSE - Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, financiado pela CAPES:
oferece bolsas no exterior, na modalidade "sanduíche", a alunos de cursos de doutorado da
UFBA. No ano de 2010 participaram do programa 8 bolsistas, número que aumentou
significativamente entre 2011 e 2013 (2011: 26 bolsistas, 2012: 49 bolsistas e 2013: 69
bolsistas). No ano de 2014, 93 doutorandos foram contemplados com a bolsa do PDSE. Tal
crescimento é resultado de um pulsante trabalho de conscientização dos PPGs e divulgação
junto aos estudantes. Os cinco países para os quais mais saíram doutorandos para o sanduíche
foram: Portugal (22); Estados Unidos (16); França (16); Espanha (9); Canadá (7). A CAPES
nos sinalizou que a UFBA está entre as cinco IES que mais enviam estudantes para o
sanduíche no exterior. Tal crescimento tem levado a um incremento substancial no número de
bolsas de doutorado nos PPGs da UFBA, visto que a CAPES disponibiliza, contrapartida para
o PPG, uma cota de bolsa de doutorado por aluno enviado ao exterior por pelo menos nove
meses.

DS - Demanda Social, financiado pela CAPES: oferece bolsas de mestrado e
doutorado, em quotas. Em 2010 a PROPG operacionalizava 378 bolsas de mestrado e 250 de
doutorado. Em 2014 estes valores passaram para 834 bolsas de mestrado e 711 de doutorado.
A série histórica pode ser vista com mais detalhes na Tabela 1.
Tabela 1. Evolução do número de bolsas CAPES, Demanda Social, na UFBA
ANO

NIVEL
2010

2011

2012

2013

2014

Mestrado

378

682

729

777

834

Doutorado

250

392

449

544

711

Total

628

1074

1178

1321

1545

PNPD – Programa Nacional de Pós-Doutorado, financiado pela CAPES: oferece bolsas
de pós-doutorado, em quotas. A UFBA possui 66 cotas distribuídas em seus Programas de PósGraduação.
PEC/PG - Programa Estudante Convênio de PG, financiado pela CAPES: possibilita a
formação pós-graduada de estudantes dos países da África, América do Sul e Caribe, com os
quais o Brasil mantém acordos culturais e científicos. No ano de 2014 vieram estudar na
UFBA 4 alunos provenientes da Argentina (1), Senegal (1) e Colombia (2).
PAEC-OEA-GCUB - Programa de Alianças para a Educação e Capacitação: é uma
iniciativa do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras em conjunto com a Organização dos
Estados Americanos. Os objetivos são promover a maior integração das universidades brasileiras
na região; incentivar o intercâmbio científico e cultural; aumentar a mobilidade estudantil
internacional; e apoiar o desenvolvimento humano de indivíduos notáveis das Américas mediante
a oferta de bolsas acadêmicas para programas de Mestrado e Doutorado em universidades
brasileiras. No ano de 2014 foram ofertadas 25 vagas em nossos PPGs. O programa é apoiado
com bolsas CAPES atribuídas às universidades. Ao longo de 2015 a UFBA procederá a
reavaliação da sua política concernente a sua participação neste programa buscando um maior
alinhamento com outros setores da administração federal relacionados à internacionalização da
pesquisa e à diplomacia cultural.
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3. Panorama quantitativo dos Programas de PG da UFBA
Em 2014 a UFBA alcançou a marca de 84 Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu avaliados pela CAPES e submetidos a reconhecimento pelo CNE, os quais abarcam
65 cursos de Mestrado Acadêmico, 12 de Mestrado Profissional e 51 de Doutorado,
perfazendo um total de 128 cursos. Deste total, cinco cursos são realizados em rede de
cooperação com outras instituições de ensino superior. O crescimento da PG da UFBA é
evidente, conforme demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2. Evolução do número de cursos stricto sensu na UFBA*
ANO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

MESTRADO
PROFISSIONAL
3
4
4
4
4
7
7
10
11
12

MESTRADO ACADÊMICO

DOUTORADO

TOTAL

37
41
43
45
50
59
60
60
63
65

19
25
31
34
38
41
44
46
48
51

59
70
78
83
92
107
111
116
122
128

Outra forma de acompanhar o crescimento da PG stricto sensu da UFBA é observar
tendências a respeito da matricula no final do ano e do número de vagas oferecidas
anualmente, conforme demonstrado nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3. Evolução de número de vagas oferecidas nos cursos PG da UFBA
NÍVEL
Mestrado
Doutorado
Total
Fonte: SIAC/UFBA

2009
1.274
626
1.900

2010
1.321
618
1.939

NÚMERO DE VAGAS
2011
2012
1.445
1.898
685
830
2.130
2.728

2013
2.177
859
3.036

2014
2.861
887
3.748

Tabela 4. Evolução de número de matriculados no final de ano nos cursos PG da UFBA
NÍVEL
2009
Mestrado
2.293
Doutorado
1.379
Total
3.672
Fonte: SIAC/UFBA

2010
2.216
1.571
3.786

NÚMERO DE MATRICULADOS
2011
2012
2.364
2.547
1.732
1.913
4.096
4.460

2013
2.908
2.164
5.072

2014
2.840
2.301
5.141
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Aproximadamente 2000 alunos matriculados em programas de PG stricto sensu da
UFBA foram apoiados com bolsas de mestrado e de doutorado, oriundas da CAPES, SESu,
CNPq e FAPESB. A contribuição maior veio da CAPES, que disponibilizou 1545 bolsas
pelo programa de Demanda Social. É importante registrar que, ao final de 2014, todos os
alunos de doutorado qualificados para o recebimento de bolsa foram devidamente
atendidos.
4. Panorama qualitativo dos Programas de PG da UFBA
A partir das avaliações realizadas pela CAPES entre 2007 e 2009, a distribuição dos
conceitos dos programas desenvolvidos no âmbito da UFBA se deu da seguinte maneira: 01
Programa Nível 07; 02 Programas Nível 06; 16 Programas Nível 05; 34 Programas Nível 04; 22
Programas Nível 03. Esses conceitos resultam em uma média aritmética de 4,03, que era
equivalente à média nacional referente à totalidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu no
país. Assim, dos 71 programas de pós-graduação da UFBA avaliados à época, a maioria (69%)
era plenamente consolidada (nota 4 ou maior) e mais do um quarto (26%) podiam ser
considerados de nível “muito bom” ou “excelente” (nota 5 ou maior). Quanto à análise histórica,
observa-se que a média aritmética das avaliações dos cursos de pós-graduação da UFBA
evidencia uma leve tendência de queda que reflete o recente crescimento da pós-graduação na
Instituição, caracterizada pela abertura de novos programas, dos quais a maioria nasce com nota 3,
como é de se esperar diante da política predominantemente adotada pela CAPES: A nota média
da UFBA em 2009; 2010; e 2015 foi 4,08; 4,03; e 4,01, respectivamente.
Devido a tais programas novos, o número de cursos de nível 3 na instituição passou de
12 em 2010 (com consequência da ultima avaliação trienal da CAPES) para 22, o que tem
empurrado a média aritmética para baixo. Diante desta situação, a UFBA tem adotado uma
política agressiva no sentido de fortalecer a sua Pós-Graduação, criando programas ou ações
que culminem em crescimento dos conceitos dos PPGs, a exemplo do Pró-Consolidar, já
mencionado.
Quando finalizada a avaliação CAPES 2010-2012, esta tendência foi contornada e
observou-se crescimento no conceito médio da UFBA em relação à trienal anterior, passando dos
4,03 para 4,05, mesmo tendo quatro Programas com doutorado avaliados com conceito 3
(Música, Geologia, Engenharia Química e Engenharia Elétrica). O cenário final da avaliação
CAPES 2010-2012 revelou que a distribuição dos conceitos dos programas desenvolvidos no
âmbito da UFBA pode ser estratificada em: 01 Programa Nível 07; 03 Programas Nível 06; 15
Programas Nível 05; 31 Programas Nível 04 e 21 Programas Nível 03. Entre os 83 programas de
PG stricto sensu da UFBA, 11 são em rede ou não foram avaliados por serem recém-implantados.
Dos 71 avaliados, a maioria (70,4%) é plenamente consolidada (nota quatro ou maior) e mais de
um quarto (26,8%) pode ser considerado entre “muito bom” e “excelente” (nota cinco ou maior).
Os percentuais correspondentes, referentes ao país como um todo, são 65% e 33%,
respectivamente. Assim, a UFBA supera a média nacional em relação ao percentual de programas
consolidados, mas está aquém da tendência quando se trata de programas de alta qualidade. Por
outro lado, vale destacar que a UFBA é a única instituição de educação superior nas regiões
norte/nordeste que oferece um programa de nível sete (neste caso, o Programa em Saúde
Coletiva). É neste contexto que a PROPG se empenha em prol da melhoria do cenário qualitativo
da PG na UFBA, por meio de políticas cotidianas adotadas que podem ser agrupadas em cinco
componentes principais, especialmente frente à nova periodicidade em que será realizada a
avaliação, passando então para quadrienalmente, envolvendo os anos de 2013; 2014; 2015; e
2016. O primeiro diz respeito à intensificação da comunicação da PROPG com os programas.
Para tal foi criada uma lista de discussão com o cadastro de todos os Coordenadores no âmbito da
UFBA, o que proporcionou maior organicidade e permitiu à PROPG informar, alertar e estimular
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as coordenações sobre editas, oportunidades de bolsas, programas de intercâmbio, mobilidade
acadêmica, entre outros. O segundo componente compreende um processo contínuo de orientação
aos programas do ponto de vista acadêmico, que foi intensificado com a montagem das rotinas
acadêmicas relativas à PROPG. Ainda com foco para a Avaliação quadrienal 2013-2016 pela
CAPES, a PROPG se reuniu tanto coletiva quanto individualmente em 2014, com os
coordenadores dos PPGs da UFBA e permanecerá com esta política nos anos subsequentes. O
terceiro ponto de apoio é o financeiro, considerando os recursos que foram aplicados de maneira
estratégica com foco no atendimento de necessidades de programas com nível no estrato mais
baixo da avaliação da CAPES com intuito de propiciar condições de melhoria, além de executar
aporte financeiro também para apoiar cursos recém-criados. O quarto segmento diz respeito a
ações específicas para cursos que mantiveram notas baixas em diferentes avaliações trienais, o
que se intensificou, visto que a PROPG considerou prioritário o fortalecimento de programas de
PG de nível três com a execução do PRÓ-CONSOLIDAR e PRÓ-FORTALECER, já
mencionados em item anterior. Por fim, o quinto componente é o constante estímulo à
internacionalização como ferramenta de prospecção da UFBA e melhoria qualitativa de seus
Programas de PG. Deste modo, foi intensificada na PROPG sua principal ação de
internacionalização, o PDSE, além do PEC/PG, PAEC e PROINTER, mencionados.

6. Articulação PROPG e outros segmentos da UFBA
Além das articulações já referidas, a PROPG tem buscado se relacionar com a
PROGRAD, mais especificamente com a SUPAC e a SGC, de modo a sistematizar os trâmites
burocráticos realizados por estes órgãos relativos aos cursos de PG. O Conselho Acadêmico de
Ensino tem participado destas discussões, com grandes contribuições, visto que é neste órgão
colegiado que as excepcionalidades resultantes de qualquer desvio nestes trâmites são
encaminhadas, discutidas e resolvidas. As articulações com estes segmentos serão continuadas
em 2015 quando se espera melhorias nos sistemas de informática e de tramitação documental
que abranjam as diferentes unidades envolvidas e os Programas de PG. A principal articulação
realizada pela PROPG ocorre com a PROPCI, não apenas pelo compartilhamento do espaço
físico, financeiro e de recursos humanos, como também pela natural aproximação entre PG e a
Pesquisa e Inovação. As principais ações a serem destacadas neste âmbito dizem respeito ao
estímulo conjunto para elevar a produção científica na UFBA, seja por meio de publicações ou
de patentes e registros. Em 2014, as duas Pró-Reitorias executaram, em conjunto, cinco editais,
já mencionados.

7. Panorama financeiro da PROPG - Recursos recebidos e executados em 2014
A tabela a seguir demonstra a aplicação do recurso oriundo do orçamento do tesouro
(Fonte 112) e recursos próprios (Fonte 250), destinado a atender compromissos dos Editais do
Pró-Consolidar, PROPEE, Pró-Publicar, serviços de desembaraço alfandegário e transporte
internacional de cargas via aérea com seguro internacional referente à cobertura das despesas
de importação do Edital Pró-Equipamentos - Capes, além da manutenção da Pró-Reitoria.
Os recursos não utilizados deve-se ao contingenciamento das despesas pela Pró Reitoria de
Planejamento.
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Informações orçamentárias e financeiras
Dotação
Inicial

Final

Despesa
Empenhada

906.000,00
597.677,30
597.677,30
Fonte: SIAFI/2014- Em R$ 1,00

Despesa
Liquidada

Restos a
Pagar

489.126,07 108.551,23

Saldo

% não utilizado

308.322,70
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Os recursos destinados ao Programa de Apoio à Pós-Graduação-PROAP, gerenciado
pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, têm a finalidade de proporcionar melhores condições para
a formação de recursos humanos e a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos
de pós-graduação stricto sensu, mediante apoio a quinze itens definidos como financiáveis pela
Portaria nº 64, de 24/03/2010, da CAPES.
O Programa Pró-equipamentos de 2014 teve a participação de 31 programas e resultou
na aquisição de todos 79 equipamentos contemplados no Plano de Trabalho -CAPES; 46
adquiridos no mercado nacional e 33 no mercando internacional. Alguns equipamentos foram
adquiridos com preços menores do que o aprovado no Edital, ocasionando uma economia de
R$ 43.295,32, que foi devolvido para CAPES.
Ambos os Programas decorreram de Termo de Cooperação firmado com a
CAPES, mediante descentralização e concorreram para melhorar os níveis dos Programas de
Pós- Graduação nos aspectos relacionados ao apoio e reequipamento dos laboratórios de uso
compartilhado. Os recursos destes dois Programas foram aplicados conforme tabela a seguir:

Origem

Recebido

Despesa
Empenhada

Despesa
Liquidada

Restos a
Pagar

PROAP
4.350.866,66 4.286.040,21 3.822.418,84 463.621,37
Pró-equipamentos
2.904.000,00 2.860.704,68
55.560
2.805.144,68
Fonte: SIAFI 2014 - Em R$ 1,00

Saldo

% não
utilizado

64.826,45
43.295,32

1,49
1,49

8. Considerações Finais
Em 2014 a PROPG sustentou avanços já em desenvolvimento e que já vinham se
manifestando nos anos anteriores. Entre os fatores que foram preponderantes para tais
progressos, podem-se citar: 1) a dotação financeira a partir de recursos da UFBA (fonte
112); 2) o lançamento de Programas em forma de Editais que foram importantíssimos para o
fortalecimento da Pós-Graduação na UFBA; 3) a reestruturação da PROPG, por meio da
criação de uma nova Coordenação que trata do Fomento à Pós-Graduação; 4) Requalificação
do quadro funcional com a chegada de novos membros e com a capacitação do corpo de
servidores; 5) Melhoria nas formas de comunicação com os Programas e outros atores ligados
à Pós- Graduação; e 6) fortalecimento de ações de internacionalização que tem grande
impacto na avaliação dos PPGs e na produção de conhecimento por meio da Pós-Graduação
na UFBA.
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Metas institucionais sob responsabilidade da Proext em 2014
As metas institucionais da Proext para o exercício 2014 foram aquelas estabelecidas pela
gestão encerrada em 17 de setembro. Definidas em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA, as metas atenderam a duas diretrizes também
estabelecidas pela gestão anterior, conforme descrição a seguir.
Diretriz A – Consolidar a institucionalização da extensão na UFBA pelo estabelecimento de
uma política continuada de estímulo, fomento, registro e qualificação das ações
extensionistas.
 meta A.I
aumentar a eficiência da gestão da extensão universitária na UFBA por meio do
aperfeiçoamento ou implementação de sistemas informatizados.
 meta A.II
ampliar em 100% o número de atividades registradas na Proext por meio da
atualização dos sistemas de registro de atividades de extensão da UFBA.
 meta A.III
ampliar em 100% o número de certificados de participação em atividades de
extensão em decorrência da ampliação dos estímulos para a realização de ações
de extensão.
 meta A.IV
induzir a qualificação da extensão universitária por meio da promoção de eventos
acadêmicos periódicos que deem visibilidade a programas e projetos de extensão e
discutam a extensão universitária.
 meta A.V
induzir a qualificação da extensão universitária por meio da vinculação do fomento
às ações de mérito.
 meta A.VI
estimular o envolvimento de servidores docentes e técnico-administrativos em
programas, projetos e outras atividades de extensão por meio da valorização da
extensão nas avaliações de progressão profissional.
 meta A.VII
ampliar o número de bolsas de iniciação à extensão universitária em 300% por meio
da diversificação de sua origem e do fortalecimento do Programa Institucional de
Bolsas de Extensão Universitária (PIBIEX).
 meta A.VIII
ampliar em 100% a captação de recursos para o desenvolvimento de programas e
projetos de extensão universitária por meio da divulgação à comunidade universitária
de editais de fomento à extensão.
 meta A.IX
consolidar, diversificar e tornar transparente o sistema de apoio financeiro às
atividades de extensão da UFBA por meio da criação de editais públicos sistemáticos
de apoio a ações e produtos de extensão.
 meta A.X
apoiar a consolidação dos Programas Agenda Arte e Cultura UFBA, Agência de
Notícias em C,T&I e Café Científico na UFBA como veículos de comunicação entre os
setores da UFBA e entre esta e a sociedade e de popularização das ciências, por meio
da destinação de recursos para o desenvolvimento de seus planos anuais de atuação.
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 meta A.XI
estimular a integração e apoiar a consolidação dos corpos estáveis de grupos artísticos
da UFBA por meio da destinação de recursos para o desenvolvimento de planos anuais
de atuação.
Diretriz B – Fortalecer, ampliar e consolidar a extensão universitária como um processo
acadêmico, aprofundando suas interfaces com a pesquisa e o ensino, em sintonia com as
demandas da sociedade.
 meta B.I
incentivar o envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em programas
e projetos de extensão por meio da curricularização das atividades de extensão.
 meta B.II
incentivar os cursos de graduação para que suas grades curriculares incluam pelo
menos 10% de créditos referentes à participação em programas, projetos e outras
ações de extensão por meio do cumprimento das metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação.
 meta B.III
promover a inclusão de Ações Curriculares em Comunidade e Sociedade nos projetos
político-pedagógicos de, pelo menos, 60% dos cursos de graduação por meio do
cumprimento da Resolução 01/2013 do CONSEPE
 meta B.IV
transformar a TV-UFBA em um laboratório de formação de estudantes e em uma
ferramenta central da política de visibilidade das atividades acadêmicas da UFBA e de
formação de estudantes por meio de sua reestruturação e redimensionamento
 meta B.V
estimular a indissociabilidade entre os eixos ensino, pesquisa e extensão por meio de
editais em parceria com as Pró-Reitorias acadêmicas
 meta A.VI
apoiar as ações de extensão semestrais direcionadas aos servidores docentes e técnicoadministrativos da UFBA por meio de parceria com a Pró-Reitoria de
Desenvolvimento de Pessoas.
C. Metas do âmbito da Proext não incluídas no PDI
 meta C.I
promoção do evento de recepção de calouros Feira do Conhecimento.
 meta C.II
inclusão dos bolsistas de programas de extensão universitária em programa de
proficiência em idioma.
 meta C.III
segurança no trabalho e de consumo de matéria prima.
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I -Ações
1. regulamentação
Submetida à apreciação dos conselhos superiores, foram aprovadas no CAPEX as Resoluções
02/2014 Regulamento do Programa Vizinhanças; 03/2014 Normas Complementares para
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 04/2014 Altera o Art. 2º, o Art. 6º e o Art. 28 das
Normas Complementares do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão
Universitária (PIBIEX) aprovadas pela Resolução nº 03/2013. Além disso a Proext pautou no
CAPEX a discussão da minuta de regulamento das Empresas Juniores, apresentada por
representantes dessas empresas e aprovada como Resolucão 01/2014.
O Regulamento do Programa Vizinhanças estabeleceu a base legal e normativa desse
programa, definindo seus objetivos, estrutura e funcionamento, tais como: consulta às
comunidades parceiras vizinhas aos campi da UFBA com o objetivo de definir as áreas
temáticas de extensão que serão foco de fomento; estabelecimento de articulações entre as
propostas contempladas; e pagamento de bolsas para estudantes de ensino médio das
comunidades parceiras.
A Norma dos cursos lato sensu apresentada pela PROEXT ao CAPEX incorporou os
procedimentos referentes aos cursos à distância, em expansão na UFBA, e desvinculou a
emissão de certificado dos estudantes da aprovação do relatório financeiro da ação, o que
vinha gerando ações jurídicas contra a UFBA.
Quanto aos cursos de pós-graduação lato sensu, o principal entrave atual se refere à
inexistência de um sistema informatizado para seu acompanhamento que integre Unidade,
PROEXT e PROPLAN.
As normas para reconhecimento e funcionamento das Empresas Juniores na UFBA define sua
natureza, orienta as atividades e participação de docentes da UFBA e de outros profissionais,
define a regulamentação de suas atividades e estabelece o modo de uso de recursos da UFBA.
2. publicação de editais
Foram lançadas chamadas adicionais de ACCS voltadas à inovação (PROEXT/ACCS
Inovação 1° semestre e PROEXT/ACCS Inovação 2° semestre) e reeditado o edital Cursos
Livres em parceria com o MAM (PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA). Além disso, o
fomento a outras ações de extensão foi reorganizado em três novos editais que permitiram a
submissão de propostas de programas de extensão que incluíssem ações de diferentes
modalidades integradas entre si. Um deles foi aberto a todos os temas (Edital PROEXT/Ações
e Programas) e os outros dois foram temáticos, um voltado para ações junto a comunidades do
entorno dos campi de Salvador (Edital PROEXT/Programa Vizinhanças) e outro voltado para
a área de artes (Edital PROEXT/Artes). As ações fomentadas pela segunda etapa do Edital
PROEXT/Programa Vizinhanças 2014-2015 e PROEXT/PIBIEX 2014-2015 se estenderão até
novembro de 2015.
As ACCS foram contempladas com um total de: 40 bolsas de 10 meses a estudantes, 40
bolsas de 5 meses a monitores no primeiro semestre, 34 bolsas de 5 meses a monitores no
segundo semestre, e 77 Auxílios Pesquisador.
Foram concedidas 4 bolsas Proext de 10 meses a projetos especiais.
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Foram contempladas 442 ações pelos Editais ACCS; PIBIEX; Cursos Livres UFBA/MAMBA; Programa Vizinhanças; Artes; Ações e Programas, representando um aumento de quase
1.500% nos recursos investidos e de quase 600% de ações apoiadas. Foram implementadas
um total de 235 bolsas (sendo 140 PIBIEX); 209 Auxílios Estudante e 50 Auxílios
Pesquisador, dentro dos 133 projetos aprovados (84 PIBIEX, 10 ProExt MEC, 11
Vizinhanças, 13 Ações e Programas, 9 PROEXT Martes e 6 UFBA/MAM).
No edital Ações e Programas lançado no primeiro semestre foi previsto recurso para o
financiamento de 8 ações e recebidas 63 propostas, o que representa a maior relação
demanda/oferta ocorrida nesta gestão. Por fim, os termos dos editais estimularam a
aproximação da extensão universitária da UFBA em relação aos critérios de qualidade
defendidos pela Politica Nacional de Extensão, em 2014. A política de apoio da Proext será
objeto de redimensionamento em 2015, com vistas à sua adequação às diretrizes da nova
gestão e ao seu melhor ajuste aos propósitos da prática extensionista na UFBA.
A diversificação dos modelos de editais impede que o processo de avaliação seja realizado
usando o sistema SAPEX, que exige, por exemplo, que toda a troca de informações entre
PROEXT e coordenadores de ações, referente a pareceres e recursos aos resultados tenha que
ser realizado por e-mail e que não interage com os demais sistemas da UFBA impedindo
cruzamento de dados para controle de acúmulo de bolsas. Além disso, são alvos de crítica a
exigência da aprovação prévia das propostas na Congregação das unidades de lotação de seus
coordenadores; o alto grau de burocratização do sistema no processo de submissão de
propostas; e a dificuldade de execução financeira dos recursos pelo sistema de pregões.
Apesar dos esforços da PROEXT desde 2013, a matrícula da ACCS ainda não foi incorporada
à matricula web pela SAA/STI e, embora a UFBA ofereça semestralmente cerca de 40 ACCS
para cerca de 500 estudantes, essas disciplinas vêm sendo oferecidas regularmente por apenas
17 Unidades Universitárias. Além disso, o número de estudantes matriculados em ACCS na
UFBA em 2014 representou apenas 4% do número mensal médio de estudantes matriculados
em disciplinas de graduação nesse ano. Isso significa que a oferta atual de ACCS será
insuficiente para atender a meta do PNE.
3. apoio a programas institucionais
Garantimos a continuidade de apoio aos programas: Café Científico, coordenado pelo Prof.
Charbel Niño El-Hani e Café Científico UFBA, nas suas 4 edições anuais, com passagens
aéreas nacionais; Agenda Arte, Cultura & Ciência, coordenado pelo Prof. Adriano Sampaio
(FACOM), que divulga semestralmente ao público interno e externo à UFBA a produção
acadêmica e cultural oriunda das suas unidades de ensino, com a contratação de 2 jornalistas e
alguns estagiários.
O Café Científico UFBA contou com cerca de 1000 espectadores por palestra na transmissão
ao vivo pela TV UFBA.
A Agenda Arte Cultura e Ciência da UFBA desenvolveu 2 portais para divulgação das
notícias
sobre
a
produção
científica,
artística
e
cultural
da
UFBA:
(www.agendartecultura.ufba.br e www.cienciaecultura.ufba.br); 2 fanpages (facebook) com
total de aproximadamente 5 mil seguidores, além de 2 twitters relacionados aos sites já
mencionados.
A Agenda Arte Cultura e Ciência da UFBA encontra ainda dificuldade de ampliação da sua
inserção nas unidades universitárias da UFBA e, desde a criação da Agenda UFBA pela nova
gestão da Reitoria, em outubro, tornou-se necessária a reavaliação desta ação de modo a evitar
redundância de propósitos.
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4. apoio a captacão externa de recursos
Foi estabelecido um sistema de interação com os interessados em submeter propostas ao edital
PROEXT-MEC a partir de um encontro presencial e do uso da plataforma Moodle da UFBA.
Além disso, ampliou-se o apoio aos coordenadores interessados em interpor recursos ao
resultado preliminar da seleção. E, em colaboração com a PROPLAN e PROAD, produziu-se
um informativo sobre execução orçamentária para que os coordenadores possam melhor
planejar e executar suas propostas.
Foram aprovados 18 projetos/21 programas pelo Edital Programa ProExt-MEC.
Em 2014 a UFBA captou apenas entre ¼ e ½ do valor captado por universidades como
UFRN, UFRG, UFP, UFRJ, UFMG, UFSCAR, UFGO, UFV, UFF, UFPB. Além disso, seu
desempenho relacionado à porcentagem de propostas submetidas que foram contempladas foi
um dos piores do país (25%), fazendo-a ocupar o 67° lugar em uma lista de 94 instituições
concorrentes, configurando 2014 como ano de seu pior desempenho, apesar das iniciativas da
PROEXT para produção de propostas mais competitivas e para melhor sucesso no execução
dos projetos aprovados.
Normalmente a UFBA poderia concorrer com cerca de 40 propostas de programas e 40 de
projetos, mas tem concorrido com no máximo 50% desse potencial. Além disso, as iniciativas
da PROEXT em articular os extensionistas para produção de propostas mais competitivas tem
recebido pouca resposta dos mesmos. A participação no sistema Moodle foi praticamente nula
e as propostas continuaram a ser submetidas nos últimos dias de vigência do Edital. A
classificação provisória do Edital de 2015 indica que apenas 7 de 23 das propostas de
programas e apenas 1 das 14 propostas de projetos das oriundas da UFBA obtiveram
pontuação maior que 85, que representa o ponto de corte dos editais anteriores. Finalmente,
embora o panorama da execução financeira das propostas tenha aparentemente melhorado
(não conseguimos obter da PROPLAN indicadores sobre a evolução da devolução de recursos
ao longo dos últimos anos), temos conhecimento de que a aquisição de itens não previstos nos
pregões usuais da UFBA continua sendo um problema.
5. organizacão de eventos
Foram realizadas 4 edições do Café Científico UFBA; o Seminário TV Universitária da
UFBA para discutir os eixos de gestão e funcionamento deste veículo de comunicação
universitário e a primeira etapa do Programa Intercâmbio Estudantil em Extensão e Cultura,
em parceria com a PROAE e o Instituto Multidisciplinar de Saúde, campus da UFBA em
Vitória da Conquista, voltado para a troca de experiências entre estudantes dos Campi da
UFBA, a partir de um intercâmbio com os estudantes do IMS/UFBA e os bolsistas de projetos
de extensão dos Campi da UFBA, em Salvador.
Procedeu-se uma mudança de perspectiva co am realizacão da Feira do Conhecimento no
lugar de shows musicais, por questões conceituais (foco no conhecimento sobre a UFBA) e
por questões pragmáticas relacionadas à produção de grandes eventos no campus de Ondina
(altos valores de cachês para artistas conhecidos, exigências de segurança para esse tipo de
evento, como ambulância e brigada de incêndio, restrições sobre decibéis emitidos etc.). A
Proext, em 2014, alterou sua estratégia de fomento para a montagem dos stands das unidades
no evento. Inicialmente cada Unidade recebia um valor padrão, e a partir de 2014 foi lançado
um edital público de participação no qual a Unidade apresenta uma proposta de participação
com orçamento.
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O SEMEX, Seminário anual de extensão da UFBA, no qual são apresentados os trabalhos dos
estudantes bolsista de extensão universitária dos Programas PIBIEX, ACCS e ProExt-MEC,
foi realizado durante a ACTA. Intitulado Extensão na UFBA: uma Política em construção
coletiva, o 2º SEMEX incorporou modificações de formato e dinâmica propostos pela nova
gestão da Proext, focalizando as apresentações sobre os coordenadores de projetos
contemplados ao invés dos bolsistas apoiados, e articulando os blocos de apresentação a
temas mobilizadores de auto-avaliação crítica dos programas de apoio em curso: Arte Cultura
Universidade: experimentações situadas (mesa redonda do Programa UFBA/MAM); Saberes
e Práticas: articulações desafiadoras (mesa redonda do Programa Ações e Programas);
Universidade e Sociedade: engendramentos críticos (mesa redonda do Programa
Vizinhanças). Foram apresentados 116 pôsters pelos estudantes bolsistas, todos publicados
em pdf na página da Proext juntamente com o Caderno de Resumos. Contudo, a participação
de estudantes nas palestras/mesas redondas foi pouco significativa apontando necessidade de
reformulação do perfil do SEMEX.
O Seminário TV Universitária da UFBA integrou no debate dirigentes das unidades,
faculdades e institutos para auxiliar a pensar nos rumos da TV UFBA que queremos. Está em
elaboração um documento que sintetiza as questões debatidas, as propostas e sugestões dos
grupos de trabalho (ver item 7).
O Programa Intercâmbio Estudantil em Extensão e Cultura fomentou a criação de uma rede
de interação entre integrantes da comunidade universitária desses Campi, proporcionando
assim aos estudantes e docentes dos campi Salvador e Vitória da Conquista da UFBA, a
oportunidade para conhecer e vivenciar novas situações acadêmicas e culturais.
A baixa participação de professores e estudantes nos eventos organizados pela Proext
dificulta a consolidação e qualificação da prática extensionista e será objeto de análise pela
nova gestão, com vistas à compreensão de seus motivos e busca de solução.
Também a necessidade de pregões para assegurar a infraestrutura necessária aos eventos, com
antecedência mínima de seis meses requer especial atenção no planejamento para permitir
administração de imprevistos e adoção de novos direcionamentos por ventura julgados mais
apropriados, sem prejuízo ao erário público e ao sucesso das atividades.
6. cinemas em rede
Garantiu-se a continuidade do projeto Cinemas em Rede, coordenado pela Proext com o
apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da UFBA e do Grupo
SALADEARTE, voltado para compartilhamento de conteúdos, mostras e ciclos em tempo
real entre estes pontos de cinema de diferentes partes do país (Cinemateca Brasileira, em São
Paulo; UFRGS - Cinema Universitário Sala Redenção; USP - CINUSP e Escola de
Comunicação e Artes – ECA, além das recém incorporadas instituições de ensino: UFES,
UFPB, UFG, UFMG, UFRJ e UFPEL).
7. reformulação e redimensionamento da tv ufba
Foi realizado o Seminário TV Universitária da UFBA, com a participação dos diretores e
representantes das Unidades Universitárias e convidados de duas TVs universitárias do país,
gerando um documento de síntese. A partir do início da nova gestão, a atuacão da TV UFBA
foi diretamente articulada à nova Assessoria de Comunicação institucional da UFBA.
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8. termos de cooperação
Foram cumpridos os termos de cooperação anteriormente estabelecidos ou articulados com os
seguintes parceiros: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), que abriga as ações dos
editais PROEXT/Cursos Livres UFBA/MAM-BA; Universidade de Brasília, para o
desenvolvimento do Programa Brasil Voluntário, voltado à formação de voluntários para
megaeventos do país (Copa das Confederações e Copa do Mundo); Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP-MCT&I) e Cinemateca Brasileira (MINC) para integrar a rede de cinemas
universitários digitais; Ministério da Cultura, para a criação do Observatório Estadual de
Economia Criativa, sob a coordenação do IHAC, e que captou R$ 1.300.000; Instituto
Fatumbi, para viabilizar ações de docentes da UFBA junto à comunidade do Alto das
Pombas; Prefeitura Municipal de Lençóis, para o desenvolvimento e implementação do
Programa Interinstitucional e Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária da
Região da Chapada Diamantina; Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) para
produção, circulação e compartilhamento de produtos audiovisuais e formação e
aperfeiçoamento de recursos humanos. Todos serão objeto de avaliação do interesse de sua
continuidade pela nova gestão da Proext.
9. ajuste produção e comunicação de fluxos e procedimentos administrativos
Encontram-se finalizados e publicados na homepage da UFBA (https://www.ufba.br/manualprocedimentos) os procedimentos relacionados à Coordenação de Programas e Projetos de
Extensão (COPPEX): PO/PROEXT/COPPEX/01 – Registro de Atividades de Extensão
Universitária,
PO/PROEXT/COPPEX/02 – Certificação de Atividades de Extensão
Universitária, PO/PROEXT/COPPEX/03 – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Extensão Universitária e PO/PROEXT/COPPEX/04 – Programa de Extensão Universitária
(MEC).
Estão em fase de finalização e estarão publicados até o final desta gestão os procedimentos
relacionados à Coordenação de Formação e Integralização Curricular da Extensão (sobre a
ACCS e os cursos lato sensu) e à Coordenação de Produção e Difusão da Extensão (sobre
divulgação de ações extensionistas e sobre os eventos institucionais). Além disso, em
interação com a PROPLAN, foi incorporada a necessidade de inclusão do número SIATEX
nos processos encaminhados pelas Unidades à Coordenação de Convênios e Contratos
Acadêmicos da PROPLAN, nos procedimentos PO/PROPLAN/CCConv/01 – Projetos com
recursos financeiros executados pela UFBA e PO/PROPLAN/CCConv/02 – Projetos com
recursos financeiros executados por fundação de apoio.
10. ajuste de sistemas informatizados
Foi solicitado à STI o ajuste dos sistemas informatizados SIATEX, SISBIEX, SAPEX e
GERE visando: adequar o SIATEX e GERE aos termos da Resolução 02/2012 do CAPEX;
permitir a certificação online de ações de extensão pelo SIATEX; automatizar a pontuação de
curriculum vitae dos proponentes a partir dos dados da Plataforma Lattes no SAPEX e
SISBIEX. Foram registradas 708 propostas extensionistas (205 Permanentes, 492 Eventuais,
11 ACCS), um quantitativo 15% inferior a 2013. Foram emitidos 33.670 certificados (7.042
de Equipe Realizadora, 26.628 de Participantes). Os problemas de fragmentação de fluxos e
desarticulação das ações correlatas e complementares deverão ser corrigidos pela
implementação do sistema acadêmico integrado em estudo, desde setembro, pela Assessoria
de TI da UFBA.
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11. incremento da comunicação
Foram continuadas as práticas de alimentação da homepage vinculada a sites adicionais
(Facebook, YouTube, Agêcia Ciência e Cultura, transmissão online do Café Científico
UFBA); da fanpage no Facebook e dos blogs específicos de alguns de seus Programas de
apoio, como Programa Vizinhanças e ACCS reunindo informações sobre o histórico das
ações e os seus editais.
12. melhoria dos padrões de consumo e de segurança
Foram continuadas as ações de gestão relacionadas com o controle e a racionalização do uso
de recursos e o descarte de resíduos e com a melhoria das condições de segurança no trabalho,
tanto do ponto de vista de segurança física como no campo da segurança da informação.
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Este relatório de gestão compreende a transição para uma nova gestão na administração da
universidade. No âmbito da PROPCI, bem como da PROPG, esta transição ocorreu em 26 de
agosto de 2014. De início, cabe fundamentar a decisão do novo reitorado de unificar as duas
pró-reitorias, colocando-as sob uma única direção. A decisão, de caráter temporário, buscou
estabelecer uma melhor articulação entre as políticas de pesquisa e de pós-graduação, entre
grupos emergentes e consolidados, e entre infraestrutura e fomento.
O esforço inicial da atual gestão voltou-se em duas direções distintas. Realizar ajustes,
descritos a seguir, nas políticas implementadas e dar continuidade, buscando imprimir maior
agilidade e eficiência nas ações em curso. Após a descrição destas atividades o relatório
examinará a evolução das Bolsas de Produtividade CNPq e das Publicações da UFBa, e
terminará identificando o número de projetos apoiados pelos diversos editais e programas da
PROPCI.
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq
A implementação da Resolução 02/2013 do CAPEX (Conselho Acadêmico de Pesquisa e
Extensão) gerou descontentamento entre os pesquisadores da UFBa uma vez que grupos e
pesquisadores tradicionais não preenchiam os critérios da referida resolução. Ademais, a
aplicação da resolução levaria ao impedimento de 83% dos grupos de pesquisa da instituição.
Na avaliação da PROPCI a resolução era excessivamente detalhada, mas sem dar conta da
diversidade dos modos de produção e avaliação do conhecimento, depositando pouca
confiança na autonomia dos pesquisadores para conduzir a organização das atividades de
pesquisa. Ademais, tais exigências não tinham correspondência na cultura da pesquisa no país
vez que tanto o CNPq como universidades tradicionais têm práticas bem mais flexíveis
quanto ao registro dos grupos de pesquisa. A PROPCI propôs então, ao CAPEX, a suspensão
da resolução bem como sua reavaliação. No curso desta reavaliação a PROPCI tem defendido
que o credenciamento destes grupos deve atender a critérios mais flexíveis vez que esta base
de dados não tem implicação direta em avaliações de mérito ou em atribuição de recursos para
a pesquisa. No primeiro semestre de 2015, de posse dos dados do Censo conduzido pelo
CNPQ, o CAPEX deve finalizar a revisão da resolução.
Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da
UFBA (PROFICI)
A UFBa mantém um programa ambicioso e robusto para elevar a proficiência de seus
estudantes, professores e servidores técnico-administrativos em uma segunda língua. Em 2014
foram cerca de 3000 alunos inscritos semestralmente, 11 coordenadores e 81 monitores
envolvidos no programa. Para alunos de iniciação científica a inscrição no programa é
obrigatória. O programa custou ao longo de 2014, aproximadamente, R$ 1.400.000,00 de
reais, com recursos orçamentários da própria UFBa. A manutenção e o fortalecimento deste
programa requeriam, contudo, ajustes. Pelas normas praticadas, os alunos bolsistas de IC
reprovados em dois módulos tinham suas bolsas canceladas. Esta prática vinha gerando
desconforto entre estudantes e orientadores, a não parecia uma medida adequada aos objetivos
educacionais intrínsecos ao programa, retirando do orientador a função de principal avaliador
do aluno bolsista do PIBIC. Após debates com o comitê gestor do programa e com membros
do comitê do PIBIC, desvinculamos a reprovação no PROFICI do corte da bolsa PIBIC.
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Agora, quando tais situações acontecem, o orientador é notificado e a bolsa pode ser mantida
se o desempenho global do estudante for, a juízo do orientador, satisfatório. Em períodos
anteriores a UFBa havia optado por não concorrer aos recursos disponibilizados pelo MEC no
âmbito do programa Inglês sem Fronteiras. Em 2014 adotamos decisão diversa, a UFBa
concorreu e foi contemplada. O aporte de recursos do MEC ainda é limitado, menos de 10%
do custo global, mas estes valores podem ser ampliados na continuidade da atividade ofertada
pela UFBa.
Programa de Iniciação Científica
Entre 13 e 17 de outubro de 2014 realizamos o XXXIII Seminário Estudantil de Pesquisa da
UFBa. O seminário foi realizado como atividade da Semana de Arte, Cultura, Ciência e
Tecnologia. O programa de Iniciação Científica da UFBa reúne 1520 bolsistas, dos quais, em
números redondos, 500 têm apoio do CNPq, 550 da FAPESB e outros 470 bolsistas com
recursos próprios da UFBa. Bolsas do PIBIT totalizam 34 do CNPq e a mesma quantidade da
UFBa. Bolsas PIBIC – AF totalizam 34 do CNPq. A realização do seminário foi um momento
especialmente relevante para a avaliação do programa particularmente pela presença do
comitê avaliador externo. Este comitê apontou como problema que já vinha sendo apontado
sem uma providência adequada da UFBa o número elevado de estudantes de IC por
orientador. O comitê externo registrou também que pela primeira vez foi notado a
predominância, entre os estudantes bolsistas, de insatisfação com o programa. De fato, a
UFBa apresenta 25% de orientadores com um bolsista, e 75% com até 3 bolsistas. Logo, 25%
dos orientadores têm acima de 3 bolsistas. Existem casos, ainda que isolados, de orientadores
com mais de 20 bolsistas. Em novembro deste ano o CNPq realizou seminário nacional para
discussão do PIBIC no qual foi anunciado a elaboração de novas normas nas quais o número
de bolsista por orientador deve ficar limitado e um valor entre 2 e 3. Todas estas
considerações juntas nos levaram à conclusão de que precisamos realizar um esforço
concentrado para a revalorização da Iniciação Científica na UFBa, particularmente pela
relevância histórica deste programa no despertar de vocações para o trabalho acadêmico.
Neste sentido o comitê local está sendo recomposto, o edital foi revisado, foi introduzido um
limite de 3 bolsistas por orientador, foram separadas as seleções do PIBIC e do PIBIC Ações
Afirmativas, e o seminário institucional será organizado em formato que valorize a presença
tanto dos estudantes quanto de seus orientadores.
Ciência sem Fronteiras e Jovens Talentos
A PROPCI tem coordenado, através da Coordenação de Iniciação à Pesquisa, o envio de
alunos de graduação para estágios no exterior, no âmbito do Programa federal Ciência sem
Fronteiras (CsF). Esta coordenação tem buscado maior entrosamento com a Assessoria
Internacional da UFBa para o acompanhamento destes estudantes, bem como maior
articulação com os colegiados tendo em vista a reinserção destes estudantes quando de seu
retorno. Em 2014, 1108 alunos da UFBa de um total de 33 cursos de graduação estavam em
mobilidade acadêmica pelo CsF. Os cursos de graduação com maior participação foram:
Engenharia Química (124), Arquitetura e Urbanismo (116), Engenharia Mecânica (113) e
Engenharia Civil (112). Os destinos mais frequentes dos alunos da UFBA foram os Estados
Unidos (288), Reino Unido (239) e Canadá (117). Ademais, a UFBa foi selecionada, para
2015, com 40 bolsistas no Programa Jovens Talentos, da CAPES. A PROPCI tem cuidado no
momento da busca de orientadores para estes bolsistas.

61

Apoio à Infraestrutura para a Pesquisa - CTs Infra FINEP
O início da nova gestão foi marcado pela rápida percepção dos obstáculos que dificultavam a
boa execução dos diversos CTs Infra financiados pela FINEP. De início há que registrar uma
dificuldade estrutural pois a execução destes convênios implica em atribuições que
extrapolam a governança da PROPCI, envolvendo tanto a SUMAI, no que se refere a obras,
quanto a FAPEX, na execução dos convênios, além da própria FINEP. Some-se a isto os
diversos problemas que resultaram de decisão equivocada, tomada em gestões anteriores, de
buscar articular indevidamente os recursos CT Infra com a expectativa de recursos do Reuni e
de compromissos, mesmo verbais, comprometendo a gestão, a execução e a prestação de
contas de alguns Convênios CT-Infra, além da credibilidade da Universidade. Agrava este
quadro complexo a excessiva centralização de atribuições na figura do Coordenador de
Pesquisas, sem uma área técnica na COPESQ com capacidade de acompanhamento dos
convênios. Como resultado havia um verdadeiro caos na gestão dos mesmos, com ausência de
registros ou com registros incompletos, dispersão da informação, múltiplos sistemas de
informação, acompanhamento manual e sujeito a falhas. Ademais, havia projetos arquivados
(Convênio de 2010), com prazo de vigência a vencer em fins de 2015 sem possibilidade de
execução a tempo (Convênios de 2008 e 2009), descumprimento do objeto de convênios, e
convênios sem projetos básicos preliminares. Para fazer face a esta situação algumas
providências foram tomadas: 1) Criação no âmbito da PROPCI de um Núcleo de Projeto
Especiais, voltado inicialmente para a gestão dos convênios com a FINEP; 2) Solicitação de
audiência com a Presidência da FINEP, realizada em setembro pelo Reitor e Pró-Reitor,
visando uma extensão excepcional de prazo para permitir viabilização dos convênios 2008 e
2009; esta iniciativa gerou da parte da FINEP uma sinalização favorável ao pedido, a ser
encaminhado até meados de 2015; 3) Intensificação de entendimentos com a SUMAI, FAPEX
e técnicos da FINEP visando maior agilidade na execução dos convênios em andamento; 4)
Preparação da UFBa para concorrer à Carta Convite FINEP 01/2014, chamada dirigida a
obras contratadas e não concluídas e/ou obras não iniciadas. A UFBa submeteu proposta
contemplando as 10 obras que eram elegíveis nesta chamada; 4) Adequação do pleito
aprovado no CONSUNI em 2013 aos termos do Edital FINEP 02/2014, edital com foco em
equipamentos multiusuários. Já foram realizadas reuniões com o CTC e coordenadores dos
projetos sendo que os preparativos para tal adequação estão em andamento.
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A PROPCI tem gerenciado a execução dos seguintes projetos FINEP:
Tabela 1 – Projetos FINEP em execução
Chamada

Convênio

PROINFRA
01.10.0690.00
01/2008

Novos
01.10.0766.00
Campi 2008

PROINFRA
01.10.0711.00
01/2009

PROINFRA
01.14.0332.00
02/2010

Valor
Apoiado

Título

Subprojetos LIMCET I (Laboratórios
Integrados e Multifuncionais em Ciências
Exatas e da Terra) (IF, GEO e IQ) (Obra e
UFBA no Contexto do Equipamentos), CIENAM (GEO, POLI,
6.015.978,00 Parque
Tecnológico BIO) (Obra), ARQTAC (ARQ) (Obra e
(TECNUFBA)
Equipamentos), CTBIOFOT (ODO) (Obra e
Equipamentos),
LIARTES
(DAN)
(Equipamentos), CEADD (FACOM) (Obras)
e FARALIM (FAR) (Equipamentos)
Consolidação da Infra
Estrutura de Pesquisa ICADS (Obra e equipamentos)
1.411.533,00
nos Campi Regionais da Barreiras (Obras e equipamentos)
UFBA
Subprojetos LIMCETII – Laboratórios
Integrados e Multifuncionais em Ciências
Exatas e da Terra (IF,GEO,IQ Pesquisa Integrada na
7.035.546,00
Equipamentos)
UFBA (INTEGRUFBA)
LIARTES – Teatro/Música/FACOM/Dança
(Obras e Instalações)
1 – LIMCET III - Laboratórios Integrados e
Multifuncionais em Ciências Exatas e da
Terra – III (equipamentos);
2 - SIBI-UFBA – Ampliação e
Difusão e modernização Modernização do Sistema de Bibliotecas da
7.386.696,00 da infraestrutura de UFBA (obras)
pesquisa na UFBA
3 - AMPLIATIC – Ampliação e
Modernização
da
Infraestrutura
de
Tecnologias de Informação e Comunicação;
4 – LIARTES – Laboratórios Integrados das
Artes.
LIMCET-IV (equipamentos)
Sociedade, Ciência e
NANOFAR
(obras
Informação (SCI-UFBA)
instalações/equipamentos)

PROINFRA 01.13.0043.00
01/2011

6.505.328,00

CT-INFRA 01.14.0137.00
2013

Infraestrutura
LIMCET V (equipamentos)
Multidisciplinar
para NGP-SAÚDE (Equipamentos)
6.844.340,00
Estruturação dos Campi MEV/UFBA (Obras)
da UFBA
ICADS (equipamentos)

e

Política de Inovação
Ajustes na política de inovação ainda estão em curso mas o sentido das mudanças está bem
identificado. Trata-se de colocar mais o foco no apoio a iniciativas inovadoras e
empreendedoras e menos no registro cartorial de atividades de inovação. Projeto piloto neste
sentido está sendo desenvolvido em cooperação com a Escola Politécnica intitulado
PAIDEIA. No mesmo sentido estamos revisando os acordos visando a defesa de propriedade
intelectual, de modo a simplifica-los a adequá-los à realidade de que se trata, em geral, de
expectativas de produção de patentes e similares, e mesmo no caso de produção das últimas
há ainda um caminho de interação com o mercado até que as últimas possa traduzir-se em
benefícios materiais aos atores envolvidos. A UFBa foi contemplada em Edital FAPESB para
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apoio ao Sistema Local de Inovação e foram retomados os entendimentos com os projetos
vencedores do PROPARTEC visando traçar cenários, junto à Secretaria Estadual de Ciência e
Tecnologia, que viabilizem uma maior presença da UFBa no Parque Tecnológico. Ainda
relacionado à presença da UFBa no Parque Tecnológico, findo o processo eleitoral e
designado o novo gestor de ciência e tecnologia no âmbito do Estado da Bahia, a UFBa
iniciou gestões que resultaram em Portaria do Reitor constituindo Comissão para examinar a
atualidade, adequação e viabilidade do Projeto CETECAM. Esta comissão deve encaminhar
seus resultados até 30 de abril.
Outras iniciativas
A PROPCI também tem atuado em iniciativas de interesse geral da universidade. Assim é que
a Reitoria aceitou a proposta da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade no sentido da
criação de comitê de apoio a pesquisa dirigidas ao aprofundamento do conhecimento sobre a
UFBa no período da ditadura militar. Este comitê passou a ser secretariado pela PROPCI.
Esta Pró-Reitoria também tem coordenado entendimentos com a ANP e com unidades da
UFBa no sentido do equacionamento dos problemas existentes no Convênio Campo Escola,
bem como de reavaliação das melhores formas de prosseguimento desta interação. No mesmo
sentido, esta Pró-Reitoria tem coordenado entendimentos visando elaboração de proposta para
posicionamento da UFBa face à extinção, pelo Estado da Bahia, da EBDA.
Evolução de Bolsistas Produtividade CNPq segundo nível da bolsa. Bolsas PROPICI
Tabela 2: Bolsistas CNPq
Totais

ANO

SR

1A

1B

1C

1D

2

2F

DT2

DT- 1D

2006

-

17

13

15

17

81

-

-

-

143

2007

-

19

16

17

23

79

-

-

-

154

2008

1

22

17

19

24

81

-

-

-

164

2009

1

22

17

20

22

110

6

-

-

198

2010

1

20

19

19

23

139

7

5

-

233

2011

1

22

13

25

25

130

6

4

-

226

2012

1

19

14

23

23

121

0

12

-

213

2013

2

19

18

26

30

108

0

14

1

217

2014

2

18

16

27

34

141

1

14

1

254

Como visto, em 2014 a UFBa retomou a expansão de número de seus docentes que são
Bolsistas CNPq. Os dados de 2015, contudo, ainda provisórios porque sujeitos a revisão tendo
em vista recursos interpostos, sinalizam uma estabilidade no número de Bolsistas de
Produtividade do CNPq. Considerando-se, contudo, as restrições que têm pesado sobre a
ampliação do número destas bolsas no âmbito do CNPq o crescimento de 2013 para 2014 foi
significativo, enquanto os dados de 2015 vão requerer análise mais cuidadosa. Neste quadro, é
recomendável a manutenção do Projeto Pesquisador Institucional que em 2014 apoiou 24
pesquisadores da UFBa que tiveram seus pleitos junto ao CNPq aprovados no mérito mas não
contemplados por escassez de recursos.
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Evolução da produção científica dos docentes da UFBa
A UFBa apresenta evolução positiva no número de publicações indexadas na base Web of
Science (tomando como endereço institucional a UFBa) ao longo de quase toda a série
considerada e um crescimento significativo entre 2012 e 2013. A variação para 2014, ainda
que registrada neste momento como decréscimo, requer análise mais cuidadosa porque pode
ser explicada por atrasos nas publicações ou nos seus registros na base considerada. Trata-se
de resultado que requer da universidade acompanhamento e análise.
Tabela 3 Artigos publicados por docentes da UFBa, citações e número de docentes
por ano.
Ano

Publicações

Citações

Número de docentes

2000

165

2480

1684

2001

184

3774

1667

2002

197

3296

1697

2003

207

3439

1681

2004

264

4459

1691

2005

367

5254

1697

2006

355

3771

1708

2007

472

6195

1746

2008

531

7282

1768

2009

560

4526

1961

2010

631

5053

2085

2011

678

3405

2257

2012

704

2502

2279

2013

819

1605

2233

2014

723

267

N/D

Fonte: Web of Science, dados tomados em março 2015, e Proplan-UFBa

Consideremos agora outro indicador, o de itens (Trabalhos Publicados em Periódicos/anais de
eventos/livros
publicados/capítulos
de
livros/organização
de
obras
publicadas/tradução/partitura musicais) registrados na Plataforma Lattes de currículos.
Verifica-se, neste caso, uma produção razoável por docente que varia entre 2.4 e 3.5 itens/ano,
com estabilização dessa taxa entre 2009 e 2012. No que diz respeito aos artigos publicados na
base Web of Science a produção é pequena, sendo inferior a 1 artigo/docente ano, (tabela 4),
mas há que considerar que esta base de dados não tem cobertura similar em todas as áreas de
conhecimento. Os dados da Plataforma Lattes indicam também redução substantiva de
registros em 2013 e 2014. Estes últimos dados requerem, contudo, uma análise mais
cuidadosa. É possível que existam atrasos na atualização dos CVs na Plataforma Lattes,
particularmente em períodos fora dos anos das avaliações trienais da CAPES. É possível,
também, que haja redução no número de docentes que mantêm os seus CVs Lattes
atualizados. De todo modo, são dados que inspiram preocupação, acompanhamento e análise
pela universidade.
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Tabela 4. Número de itens e de artigos publicados pelos docentes da UFBa por ano (20002014), conforme registros no Lattes e no Web of Science
Número
docentes

Itens/
docentes

Artigos/
docentes

2000

Trabalhos Publicados em Periódicos/anais de eventos/livros
publicados/capítulos
de
livros/organização
de
obras
publicadas/tradução/partitura musicais
4224

1684

2.5

0.1

2001

4739

1667

2.8

0.1

2002

5440

1697

3.2

0.1

2003

5654

1681

3.4

0.1

2004

5607

1691

3.3

0.2

2005

5877

1697

3.5

0.2

2006

6040

1708

3.5

0.2

2007

6066

1746

3.5

0.3

2008

5979

1768

3.4

0.3

2009

6283

1961

3.2

0.3

2010

6204

2085

3.0

0.3

2011

6301

2257

2.8

0.3

2012

6282

2279

2.8

0.3

2013

5281

2233

2.4

0.4

2014

4407

N/D

-

Ano

Fonte: Plataforma Lattes, dados extraídos através da plataforma www.stelaexperta.com.br. Dados do Web of
Science e número de docentes conforme Tabela 3.

A IV Semana de Arte Cultura, Ciência e Tecnologia
Entre 13- 17 de Outubro de 2014 foi realizada a IV Semana de Arte, Cultura, Ciência e
Tecnologia que constou da realização de 63 eventos, sendo 28 Seminários, 12 mesasredondas, 12 palestras e 11 de diversos outros tipos. Houve uma priorização, por parte da
PROPCI, do XXXIII Seminário Estudantil de Pesquisa e do XV Seminário de Pesquisa e PósGraduação SEMPPG bem como dos seguintes temas considerados como transversais: a) A
internacionalização da pesquisa que foi objeto de Conferência de abertura proferida pelo Prof.
Manoel Barral Neto (FAMED-UFBa e Diretor Fiocruz); b) O significado da premiação para o
brasileiro Artur Avila com a medalha Fields (Considerado análogo ao Nobel). Palestra do
Prof. Vitor Araújo (Matemática – UFBa); c) O relatório da Comissão da Verdade sobre a
Ditadura Militar de 1964 – Palestra do Prof. Othon Jambeiro (ICI- UFBa) e presidente da
Comissão da Verdade; d) As Políticas Afirmativas e os Bacharelados Interdisciplinares, que
foram objeto de mesas especificas; e) A Trajetória das Artes da UFBA: heranças e
perspectivas foi uma mesa coordenada pelo Prof. Paulo Costa Lima (EMUS – UFBa). Além
disso ocorreram os seguintes eventos: 1) Eventos promovidos pelas Pró-Reitorias da UFBa: a)
XXXIII Seminário Estudantil de pesquisa (SEMEP); b) XV Seminário de Pesquisa e PósGraduação (SEMPPG); 2) Seminário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência da UFBA (PIBID-UFBA); 3)Seminário de Extensão Universitária (SEMEXUFBA); 4) Seminário PIBIT – Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação. Ocorreram também 2 Congressos Internacionais e 2 Colóquios
Nacionais. Embora a avaliação desta atividade tenha sido positiva, esta Pró-Reitoria sugeriu o
seu deslocamento para o âmbito da Reitoria da UFBa tendo em vista seu caráter diversificado
que envolve todas as Pró-Reitorias.
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Núcleo de TI
Foi organizado ainda um núcleo de tecnologia de informação com o apoio do STI com a
finalidade de dar apoio a melhoria dos atuais sistemas da PROPCI (SISBIC e SAPI). Além
disso criou e manteve atualizada a página do evento ACTA 2014 (http://www.acta.ufba.br/) bem
como a página da PROPCI (http://www.propci.ufba.br/).
Sumários dos apoios em outros editais e programas gerenciados pela PROPCI
PRODOC – Programa de Apoio a Pesquisadores Emergentes
da UFBa
PROUFBA – Programa Pense, Pesquisa e Inova a UFBA
PRO-PUBLICAR - Programa de apoio à revisão e tradução
de manuscritos da UFBa para publicação em periódicos
científicos de língua estrangeira.
PROPI – Programa Pesquisador UFBA de Produtividade
CNPq

55 projetos
21 Projetos
165 artigos

24 projetos
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SUPERINTENDÊNCIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA - SUPAC
I- INTRODUÇÃO
A Superintendência de Administração Acadêmica (SUPAC), sendo a unidade que
integra a estrutura básica e organizacional da Reitoria da Universidade Federal da Bahia
responsável por orientar e supervisionar o planejamento acadêmico, registrar cursos de
graduação e de pós-graduação, prestar serviços acadêmicos concernentes à vida estudantil e
por administrar as instalações de espaço físico de uso coletivo, buscou descrever, nesse
relatório, as principais ações desenvolvidas no ano de 2014, as quis permitiram um avanço
nas ações desse órgão.
Entre as políticas conduzidas no âmbito dessa Superintendência, vale destacar a
adaptação do processo de matrícula UFBA ao Sistema de Seleção Unificada – Sisu, a
supervisão do planejamento acadêmico e da carga horária docente – conforme recomendação
do Controle Interno da UFBA e da Controladoria Geral da União - e da reorganização dos
núcleos interno da SUPAC.
Outra importante frente conquistada diz respeito à diminuição do tempo de registro
dos processos de graduação. No campo do atendimento ao público, ampliamos o período de
atendimento do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE), garantindo 12 horas de
atendimento ininterrupto, exceto em períodos de férias, quando há redução significativa de
público (o atendimento passa a ser de 10 horas).
Em sua configuração atual, descrita no Regimento Interno da Reitoria, aprovado em
setembro de 2013, a SUPAC é constituída por três coordenações: a de Planejamento e de
Registros Estudantis; a de Atendimento e de Registros Estudantis e a de Instalações de Uso
Coletivo de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Em que pese o fato de a implantação desse Regimento ter sucedida no primeiro
semestre de 2014, o que se pôde observar na sua execução foi a necessidade de realizar alguns
ajustes que melhor espelhassem o cotidiano da Superintendência, em especial as ações
desenvolvidas na antiga Secretaria Geral de Cursos (atual CARE). Por esse motivo, tal como
preceitua o Art. 48 do referido Regimento, foi feita uma alteração na divisão interna dos
núcleos que compõem as Coordenações de Planejamento e de Registros Estudantis e a de
Atendimento e de Registros Estudantis para que melhor se concretizem as atribuições
inerentes a esta Superintendência:


Coordenação de Planejamento e de Registros Estudantis:

a. Núcleo de Registros dos Cursos de Graduação e dos Cursos de Pós-Graduação (junção
em um único núcleo)
b. Núcleo de Planejamento Acadêmico
 Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis
a. Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica
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b. Núcleo de Atendimento ao Estudante
c. Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação
d. Núcleo de Admissão e de Registros da Pós-Graduação
e. Núcleo de Avaliação Curricular (criação desse núcleo, que sempre existiu de modo
informal desde antes, mas que foi esquecido no Regimento Interno)
f. Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados
g. Núcleo de Arquivo
Dentre a estrutura que se propôs, ressaltamos que o intento de criação do Núcleo de
Avaliação Curricular foi o de melhorar o atendimento aos colegiados, em especial nos
períodos de liberação dos concluintes para a colação de grau, nos finais de semestres.
Em linhas gerais, a SUPAC realizou em 2014, como prevê o Regimento da Reitoria: a
elaboração do calendário e a agenda acadêmica, coordenação da matrícula e os mais diversos
registros acadêmicos (mobilidade, trancamento, avaliação curricular, diplomas e certificados),
atualização dos registros dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, supervisão do
planejamento acadêmico, acompanhamento semestral do planejamento e da oferta de
componentes curriculares em articulação com as Pró-Reitorias de Graduação e PósGraduação, acompanhamento da integralização da carga horária docente, subsidiando, junto à
PROGRAD, as solicitações de contratação de docentes temporários.
Como se sabe, a expansão das instituições federais de ensino superior não ampliou o
número de servidores em igual proporção à criação de cursos e ao aumento das vagas na
graduação e mesmo na pós-graduação. Esse fato, em particular na Coordenação de
Atendimento e Registros Estudantis (antiga SGC), tem gerado acréscimo significativo de
processos, do número de atendimento ao público, dos registros diversos, entre outras
atividades dessa coordenação. São expressivos os números de atividades desenvolvidas na
SUPAC como um todo, como se pode observar no item 3 desse relatório.
Em vista disso, para se avançar na qualidade e eficiência nos registros acadêmicos e no
atendimento ao estudante ou ao público em geral, particularizarmos dois aspectos:
 reestruturar o quadro de servidores técnico-administrativos;
 implantar um novo sistema acadêmico, que atenda às reais necessidades da
Universidade hoje.
A expansão de vagas provocou também a ampliação da infraestrutura da Universidade
com mais salas de aula, laboratórios, equipamentos que traduzam a modernização do ensino
atualmente, além da implantação de novos projetos, como os projetos institucionais como
Idiomas sem Fronteiras, PARFOR, entre outros, que fazem uso dos pavilhões comuns de aula.
Para tanto, há a necessidade de gerenciamento das instalações de ensino de uso
compartilhado, com otimização do espaço físico e de manutenção constante desses espaços.
Outro resultado do processo de democratização e expansão do ensino superior nas
instituições federais, particularmente, diz respeito à liberação de vagas para contratação de
professores efetivos. De acordo com o Relatório Sesu 2014, uma consequência imediata da
autorização de contratações para cargos efetivos foi a redução da contratação de docentes
substitutos.
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Na UFBA, entretanto, o número de substitutos ainda é expressivo, seja porque nem
todos os concursos se efetivaram ou tiveram aprovação de candidatos, seja porque necessário
se faz uma reavaliação dos projetos dos cursos e das matrizes curriculares, seja ainda
motivado pela necessidade de uma revisão da carga horária docente, com a aplicação mais
efetiva das normas da Universidade.
É importante qualificar o planejamento acadêmico em conformidade com o número de
docentes, necessário então:
 supervisão do planejamento acadêmico semestral, considerando as reais
necessidades apontadas pelos Colegiados de Cursos e intervindo, quando
necessário;
 gerenciamento da contratação de docentes substitutos e da carga horária docente
por cada unidade, recomendando revisão dessa carga horária, quando pertinente.
II- PRINCÍPIOS DA GESTÃO
As atividades realizadas na SUPAC tiveram como princípios norteadores:
● Zelar pela gestão eficiente – princípio básico da administração pública -, pela
qualidade no atendimento ao público;
●

Garantir relacionamento contínuo da Superintendência com as Pró-Reitorias e as
Unidades Universitárias no sentido de solucionar questões relativas a processos,
registros, ações comuns, entre outros;

● Promover mecanismos de avaliação do trabalho realizado pela SUPAC, através de
encontros com os servidores, visando à melhoria constante das atividades realizadas
pelas coordenações.
III- AÇÕES ESPECÍFICAS DA GESTÃO EM 2014
● Organização do fluxo processual da Pós-Graduação stricto sensu (PROPG) e lato
sensu, em especial do COREME;
● Levantamento dos relatórios da Pós-Graduação lato sensu ainda não entregues que
interferem na emissão dos certificados;
● Definição, junto às instâncias competentes, da emissão dos certificados dos cursos de
Especialização sem a necessidade de aprovação dos relatórios;
● Envio - à PROPLAN - de proposta de revisão das taxas de serviços (revalidação de
diplomas e certificados, inscrição seleção de professor substituto, atestado, declaração,
entre outros) cobradas pela UFBA, após levantamento dos valores cobradas nas outras
IFES, por julgá-las aquém dos valores praticados atualmente (última atualização
desses valores ocorreu na década de 90);
● Implantação com a equipe SIAC do Calendário 2015, com as 18 semanas e meia,
conforme definido pelo CONSEPE em 2014.1;
● Produção da Resolução que regulamenta as normas e os procedimentos para a
contratação de professor substituto pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, com
o apoio da PRODEP e da CPPD. A minuta será encaminhada ao Gabinete da Reitoria
para apreciação (Portaria Normativa do MEC faz referência à necessidade de
legislação interna da IFES);
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● Conferência das matrizes curriculares cadastradas no SIAC, de modo a corrigir
registros detectados particularmente no período da colocação de grau (a exemplo do
curso de Direito diurno e noturno, da disciplina Libras, criada em 2009.2);
● Revisão, junto com os colegiados, das matrizes curriculares, com o registro das
equivalências de componentes curriculares previstas em normas de adaptação, dos
cursos da área V: Licenciatura em Música, Composição e Regência, Canto,
Instrumento e Teatro;
● Orientação aos chefes de departamento sobre como proceder ao registro (distribuição)
da carga horária docente de modo que o SIAC reflita a realidade dos cursos,
componentes curriculares, dados, evitando distorções no relatório individual do
docente;
● Discussão com a PROGRAD e a STI sobre a implantação no nome social na UFBa,
conforme Resolução nº 01, de 18 de junho de 2014; definição dos ajustes
necessários no sistema acadêmico para essa implantação;
● Reestruturação do Núcleo de Atendimento ao Estudante, com novo layout, com
cadeiras mais adequadas, bancadas para os servidores arrumadas de modo mais
receptivo e melhoria no setor elétrico. Transformar o espaço em lugar mais acolhedor,
com atendimento mais ágil e eficiente é o objetivo – em fase de implantação;
● Redução do tempo de registro dos processos do Núcleo de Atendimento e de Registros
da Graduação de dois meses da data de recebimento para 3 dias, graças ao mutirão
ocorrido em outubro de 2013, em que cerca de 6.000 processos – atrasados - foram
regularizados;
● Redefinição dos modelos de certificados dos cursos de pós-graduação lato sensu
expedidos pelo Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados;
● Participação, nas reuniões semanais do Conselho Acadêmico de Ensino, da revisão do
Regulamento de Ensino da Graduação e da Pós-Graduação, junto com a Coordenação
de Atendimento e de Registros Estudantis (SGC);
● Participação nas reuniões da Comissão de análise das solicitações de afastamento para
capacitação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e ainda nas reuniões do Conselho Social
de Vida Universitária da PROAE;
● Reorganização dos arquivos da Graduação e da Pós-Graduação, com a aquisição de
arquivos deslizantes;
● Discussão do processo de matrícula 2014 SISU, a fim de qualificar melhor o processo
para 2015, com a preparação da equipe de matrícula.
● Essas ações não seriam possíveis sem o apoio de todos os servidores técnicoadministrativos dessa Superintendência.
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IV. SUPAC EM NÚMEROS
A SUPAC conta com um efetivo de 40 servidores técnico-administrativos, distribuídos
nas duas coordenações e nos dez núcleos, além da secretaria executiva da Superintendência. O
protocolo da SUPAC/SGC recebeu 17.701 processos, originados das mais diversas unidades,
entre os quais, mandatos de segurança, processos professores substitutos, cursos intensivos,
criação/reformulação de cursos de graduação/pós-graduação.
Em 2014, a adesão da UFBA ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), o que permite às
instituições de ensino superior uma seleção única, com redução de custos e ganhos
operacionais (Fonte: Relatório A democratização e expansão da educação superior no país
2003-2014), gerou impacto significativo nas matrículas dos ingressantes e democratização de
acesso às vagas do ensino público, entretanto acarretou também número expressivo de
desistências de curso em função da mobilidade inerente a esse processo.
O processo de matrícula única para os dois semestres, inicialmente considerada a
melhor opção, mostrou-se de difícil operacionalização, em particular pela falta de um espaço
na Universidade que possa ser reservado para essa atividade, além das desistências já
relacionadas. Em janeiro de 2014, a UFBA estava no semestre 2013.2, além disso, havia
incerteza sobre o uso do PAFIV, o que gerou muita dificuldade de organização do espaço para
matrícula com antecedência prévia.
Tabela 1 – PROCESSO SELETIVO
GRADUAÇÃO
NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES
Vestibular UFBA
Vestibular SISU – 1º semestre
Vestibular SISU – 2º semestre
Outras formas de ingresso
TOTAL

168
3.469
1.413
1.296
6.346

Na Pós-Graduação, os dados relativos aos cursos de Mestrado – Acadêmico e
Profissional, de Doutorado revelam os seguintes números de ingressantes no ano de 2014.
Tabela 2 – PROCESSO SELETIVO
PÓS-GRADUAÇÃO
NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES
Seleção para Pós-Graduação - 1º semestre
Seleção para Pós-Graduação - 2º semestre
TOTAL

1.543
386
1.929

Tabela 3 – TOTAL DE INGRESSANTES EM 2014
Graduação
Pós-Graduação
TOTAL

6.346
1.929
8.275

Tabela 4 – TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA UFBA EM 2014
Graduação
Pós-Graduação
TOTAL

32.296
9.565
41.851
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Não se registrou aqui o número de alunos nos diversos cursos de Especialização, em
função do atraso no envio dos relatórios de conclusão dos cursos à SUPAC. Estima-se que em
2014 havia cerca de 12 mil estudantes da pós-graduação lato sensu na UFBA.
A SUPAC atende a um público diversificado e amplo, a saber, por exemplo:
o Núcleo de Atendimento ao Estudante – atende à comunidade universitária
(graduação 32.322 e pós graduação 4.000), docentes, além de ex-alunos, pais e outros.
Foram tramitados, no ano, 23.274 e originados 19.292 processos (Fonte SIAC), dentre
os mais diversos tipos de objeto de requerimento como: revalidação de diploma,
reconhecimento de título (mestrado e doutorado), revisão de histórico escolar,
trancamento de disciplinas ou do semestre, emissão de GRU, históricos, declarações,
atestados, certidões. Há ainda um número significativo de processos constituídos por
calouros, a exemplo dos que desejam revisão de renda familiar pelo SSOA. Além desses
procedimentos processuais, o NAE gera solicitações a pedido do requerente, como
emissão da GRU, histórico, declarações, atestados, certidões entre outros, com uma
média de 750 mês;
O Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados (NEDIC) - além de confeccionar
os diplomas e certificados dos alunos da Graduação e da Pós-Graduação da UFBA,
atende a 75 faculdades particulares do Estado da Bahia. Com um total expressivo de
documentos expedidos por mês, dos cerca de 95 cursos de graduação, entre os demais
cursos de Pós-Graduação;
Núcleo de Admissão e Registros da Pós-Graduação (NAREG-Pós) – além dos 881
processos (trancamento, permanência no curso, dilatação de prazo), o Núcleo produziu
os seguintes documentos para atendimento aos estudantes da pós-graduação: expedição
de histórico escolar- 200; expedição de certidão – 50; atestado de matrícula – 10;
aproveitamento de estudos – 870; retificação de histórico – 121; retificação de cadastro
– 30; matrícula fora do prazo – 238; matrícula de 1.523 alunos especiais, entre outros
atendimentos diversos;
Núcleo de Admissão e Registros da Graduação (NAREG) – tem como público alvo
exclusivamente alunos da graduação e coordenadores dos colegiados de curso. Por mês,
o Núcleo emite um total estimado de 750 documentos, entre históricos escolares dos
alunos regulares e especiais da Graduação, de alunos inativos, atestados de situação
acadêmica, de matrícula, de integralização com pendência ENADE, de regularidade
acadêmica, de provável concluinte, de percentual cursado, de semestralidade, certidão
de alunos estudos realizados, matrícula de aluno especial e de segunda graduação.
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Tabela 5 – QUANTIDADE DE DOCUMENTOS TRAMITADOS PELA SUPAC
PERÍODO DE 01/01/2014 A 15/12/2014
1. SUPAC – Superintendência Acadêmica
2. Coordenação de Atendimento e Registros Acadêmicos (CARE- SGC)
2.1 Núcleo de Apoio à Gestão Acadêmica (NAGA)
2.2 Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE)
2.3 Núcleo de Admissão e Registros da Graduação (NAREG)
2.4 Núcleo de Admissão e Registros da Pós-Graduação (NAREG-Pós)
2.5 Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados (NEDIC)
2.6 Núcleo de Avaliação Curricular (NAVAC)

941
3.732
335
22.855
14.538
881
26
1.414
(em 2014.1)
321
111
72
45.226

3. Coordenação de Planejamento e de Registros Acadêmicos
3.1 Núcleo de Registros dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação
3.2 Núcleo de Planejamento Acadêmico
TOTAL

A alocação de docentes do quadro suplementar (professores substitutos e temporários)
para atendimento dos afastamentos ou das licenças motivadas na forma do regulamento
(Decreto no 7.485, de 18/05/2011), de vacâncias do cargo oriundas de exoneração,
falecimento, aposentadoria e transferência, ou ainda para suprir as demandas derivadas do
processo de expansão das instituições federais de ensino (respeitados correntes), é uma das
ações de maior relevância da Superintendência Acadêmica, tendo em vista o impacto da
contratação de docentes para atender às demandas do planejamento acadêmico e as
interlocuções constantes com as unidades para tentar solucionar essa equação solicitações dos
Colegiados x atendimento dos Departamentos.
A SUPAC, responsável pela apreciar, em articulação com a Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação, as solicitações de contratação de professor substituto, através de seu Núcleo de
Planejamento Acadêmico, gerou o seguinte quantitativo, expresso pelas tabelas abaixo:
Tabela 6 – TOTAL DE DOCENTES DO QUADRO SUPLEMENTAR
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO
SEMESTRE

SUBSTITUTOS
20 h

40h

Total

2014.1

233

180

413

2014.2

206

199

405

TEMPORÁRIOS
20 h
19
0

TOTAL

40h

Total

20 h

40h

Total

12

31

252

192

444

0

0

206

199

405

Para atendimento às solicitações da auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) e
do Controle Interno da UFBA, o NUPLAN produziu as seguintes tabelas acerca da
distribuição da carga horária docente nos semestres 2013.1 e 2 e 2014.1 e 2, que registramos
abaixo.

74

Tabela 7 – Docentes com Carga Horária Irregular – 2014.1

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de
Pessoal - SIP.
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Tabela 8 – Docentes sem Registro de Carga Horária – 2014.1

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de
Pessoal - SIP.
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Tabela 9 – Docentes com Carga Horária abaixo do previsto
no Regimento da UFBA – 2014.1

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de
Pessoal - SIP.
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Tabela 10 – Docentes com Carga Horária abaixo do mínimo
exigido pela LDB – 2014.1

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de
Pessoal - SIP.
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Tabela 11 - Docentes com Carga Horária Irregular – 2014.2

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de
Pessoal - SIP.
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Tabela 12 – Docentes sem Registro de Carga Horária – 2014.2
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Tabela 13 – Docentes sem Registro de Carga Horária – 2014.2

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao Sistema Integrado de Pessoal SIP.
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Tabela 14 – Docentes com Carga Horária abaixo do mínimo
exigido pela LDB – 2014.2

Fonte: Relatório gerado pelo Sistema Acadêmico - SIAC em 29/08/2014 e consultas ao
Sistema Integrado de Pessoal - SIP.
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O Setor de Gestão Administrativa e Financeira em 2014 é o núcleo responsável pelos
recursos da SUPAC e da PROGRAD. Parcela significativa dos recursos tem origem nos
programas da PROGRAD, como o de Monitoria. O recurso de consumo foi gasto com a
compra de material de escritório. A prestação de contas dos recursos recebidos já foi
realizada.
Tabela 15 – RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Origem

Material de Consumo

Pessoa Física Bolsas de
Monitoria PROGRAD

CRÉDITO
DÉBITO
SALDO

R$ 39.566,13
R$ 25.486,91
R$ 14.079,22

R$ 2.064.400,00
R$ 1.978.000,00
R$ 56.400,00

Pagamento Complementar
Prestadores de Serviço da
Matrícula
R$ 210.400,00
-------------

V – DIRETRIZES GERAIS
Constituem-se em diretrizes gerais propostas para o ano de 2015, as relacionadas
abaixo:
Diretriz 1 SUPAC ÁGIL, em consonância com o plano de governança proposto pelo projeto
descrito em UFBA: uma construção coletiva - Plataforma da Chapa 1 (SALLES; MIGUEZ,
2014).
Ações:
 Melhoria da home page da SUPAC, considerando a sua nova identidade visual, com a
divulgação da estrutura do órgão após a aprovação do Regimento Interno da Reitoria,
de modo a conter informações diversas acerca dos serviços desenvolvidos nos diversos
núcleos, no sentido de proporcionar melhor qualidade da informação, mais
comodidade e eficiência à comunidade interna e externa da UFBA;
 Empreendimento de esforços para garantir melhor qualidade e agilidade nos registros
acadêmicos e no atendimento ao estudante ou ao público em geral, com redistribuição
de servidores técnico-administrativos;
 Criação de relatórios no Sistema Integrado de Pessoal - SIP que possam subsidiar os
trabalhos relativos à contratação de professores substitutos;
 Informatização de um sistema para informatização dos pedidos de contratação e
renovação de docentes temporários (professores substitutos) e simplificação dos
procedimentos – estudo já iniciado pela PRODEP e com a STI;
 Garantia da redução do tempo de registro dos processos encaminhados aos núcleos de
graduação e pós-graduação;
 Descrição do fluxo dos processos, em parceria com a SUPAD, para a racionalização do
tempo de criação, análise e registro dos processos;
 Informatização dos processos de trancamento, em conformidade com o Art. 67 do
Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, aprovado em dezembro de
2014;
 Treinamento dos servidores no novo sistema acadêmico.
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Diretriz 2 QUALIDADE DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO E DA MATRÍCULA
UFBA
Ações:
 Aquisição de um sistema acadêmico que atenda efetivamente as necessidades da
universidade, contemplando a diversidade dos cursos, o registro de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, um cadastro único do aluno; e que forneça relatórios que
zelem pela autenticidade e confiabilidade das informações;
 Aprimoramento da análise do planejamento acadêmico, dirimindo problemas de oferta,
antes do processo de matrícula. Há certo descompasso entre as solicitações dos
colegiados – caso mais grave é do IHAC, mas ocorre em várias outras unidades -,
relativas às disciplinas, inclusive às obrigatórias, aos horários solicitados, à quantidade
de vagas em disciplinas e às efetivas ofertas disponibilizadas pelos departamentos;
 Continuidade das articulações entre os chefes de Departamento e coordenadores de
Colegiados com o objetivo de equacionar os problemas recorrentes quanto à demanda
e oferta semestral de vagas;
 Incentivo aos chefes de Departamento e coordenadores de Colegiado no sentido de
atendimento aos prazos da agenda acadêmica, em particular no que se refere às
disciplinas previstas para os calouros e o planejamento semestral, assim como o
registro de notas no SIAC, de modo a garantir uma melhor matrícula web;
 Criação de relatórios no SIP e no SIAC, os quais subsidiem os trabalhos relativos à
contratação de professores substitutos e integralização da carga horária docente;
 Acompanhamento sistemático do planejamento acadêmico e da carga horária docente,
conforme recomendação da Controladoria Geral da União;
 Discussão do processo de matrícula 2014 SISU, a fim de qualificar melhor o processo
para 2015, com o planejamento da matrícula (solicitação de serviços Helpdesk,
Teleufba, Gráfica, de equipamentos, veículos, material, espaço físico, etc);
 Criação pelo NAGA do Manual da Matrícula, para orientação sobre documentação e
procedimentos referentes à matrícula, preparação da equipe convocada;
 Suporte de TI local para atendimento às demandas relativas ao sistema acadêmico.
Diretriz 3 DEFINIÇÃO DO PAPEL DA SUPAC QUANTO AO CONTROLE DA CARGA
HORÁRIA DOCENTE
Ações:
 Ter clareza sobre a competência da SUPAC (dos departamentos e coordenações
acadêmicas) quanto à integralização da carga horária docente, em sintonia com o
Regimento da UFBA e demais normativas. Recuperar a responsabilidade de cada
gestor por cada etapa da determinação/registro da carga horária docente;
 Adoção de medidas cabíveis para promoção dos devidos ajustes no âmbito de todas as
unidades com vistas a adequar a carga horária docente às normativas da Universidade
(recomendação do Relatório Homologado de Demandas Extras – OS 201407222 da
Controladoria Regional da União na Bahia – CGU – Regional/BA/CGU-PR);
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 Monitoramento da carga horária docente (recomendação do Relatório Homologado de
Demandas Extras – OS 201407222 da Controladoria Regional da União na Bahia –
CGU – Regional/BA/CGU-PR – intervenção da SUPAC com adoção “de medidas
corretivas” para o cumprimento das normativas internas da UFBA e ainda “inclusive
compensando as alocações deficientes de carga horária em semestres anteriores”);
 Redução dos contratos de docentes substitutos (recomendação do Relatório
Homologado de Demandas Extras – OS 201407222 da Controladoria Regional da
União na Bahia – CGU – Regional/BA/CGU-PR – “garantir economia do erário”,
evitando contratação de substitutos);
 Ajuste do procedimento de registro das informações de alocação de encargos docentes
no Sistema Acadêmico, com a criação pela STI de relatórios mais eficazes para o
controle da carga horária;
 Contribuição para subsidiar os estudos da PROGRAD quanto à necessidade de vagas
para concurso docente, objetivando prover o déficit de professores existente nas
diversas unidades de ensino.
Diretriz 4 UNIFORMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
Ações:
 Elaboração de fluxogramas e procedimentos das atividades desenvolvidas tanto pelos
diversos núcleos da SUPAC a fim de sistematizar os procedimentos acadêmicos;
 Definição de rotinas internas do Núcleo de Registros de Cursos de Graduação e PósGraduação quanto ao registro das matrizes curriculares e das reformulações
apresentadas;
 Preparação de fluxos/rotinas existentes, de modo a garantir qualidade condições
melhores de trabalho.
Diretriz 5 DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL
Ações:
 Avaliação da alocação dos técnico-administrativos em cada núcleo da SUPAC;
 Definição do horário de atendimento dos diversos núcleos, considerando a
possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho;
 Registro do controle de frequência dos servidores;
 Identificar servidores prestes a se aposentar para solicitar à PRODEP novos técnicoadministradores para ocupar esses postos;
 Participação dos servidores em cursos externos de aperfeiçoamento e treinamento, tais
como: Excel Avançado; Legislação do Ensino Superior; Procedimentos Acadêmicos
em IFES e outros que possam colaborar com as atividades desenvolvidas na SUPAC.
Diretriz 6 MELHORIA DA QUALIDADE DE COMUNICAÇÃO
Ações:
 Diálogo constante com os diversos órgãos da Universidade, particularmente pelo
caráter de transversalidade que caracteriza a Superintendência de Administração
Acadêmica;
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 Disponibilização e divulgação das informações relativas aos prazos estabelecidos pelo
calendário acadêmico, como os de planejamento de cada semestre, divulgação das
datas de matrícula presencial e ajustes, de envio de avaliação dos concluintes, de envio
de lista dos aprovados para a Pós-Graduação, de registro de notas na web;
 Propor reuniões com os departamentos para aprimorar o planejamento acadêmico;
 Propor reuniões com os Colegiados dos cursos de Graduação a fim de garantir a
integração e o aperfeiçoamento dos processos relativos aos discentes (aproveitamento,
trancamento, avaliação curricular, solicitação de diplomas/certificados, etc).
 Melhoria dos processos recebidos, graças a uma comunicação mais clara e objetiva dos
procedimentos acadêmicos, previstos no Regulamento de Ensino de Graduação e PósGraduação;
 Participação no fortalecimento da Ouvidoria da UFBA (SALLES; MIGUEZ, 2014),
acolhendo e respondendo às demandas recebidas.
Diretriz 7 MELHORIA DO ARQUIVO DA CARE
Ações:
 Remanejamento de alguns setores da SUPAC a fim de adequar melhor o espaço
interno (almoxarifado e arquivo);
 Melhoria do Núcleo de Arquivo, através da retomada do descarte sistemático do
arquivo da CARE, após cada colação de grau, transferência do arquivo morto da
Secretaria para outro setor da Universidade, garantindo mais espaço, melhor
organização dos documentos e mais agilidade na busca por processos/documentos;
 Digitalização dos documentos;
 Solicitação de intervenção da Coordenação de Arquivo e Documentação para melhoria
do acondicionamento dos documentos dos estudantes da UFBA.
Diretriz 8 DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES INCIADAS EM 2014
Ações:
 Participação de servidores na avaliação de novo sistema acadêmico para a
Universidade;
 Continuidade da revisão das matrizes curriculares, em reuniões com os colegiados;
 Revitalização e fortalecimento do Núcleo de Avaliação Curricular, com vistas a
revisar as rotinas de avaliação curricular, que determinam a liberação de estudantes
para colar grau. Inúmeras pendências de integralização de grade curricular
ocasionadas por ausência/imprecisão de avaliação curricular, entrega de lista de
prováveis concluintes fora do prazo ou de avaliação curricular fora do período
determinado pela agenda acadêmica. Qualidade de sistema acadêmico e registros mais
refinados atenuariam os entraves dos períodos de colação de grau;
 Melhorias nos espaços das salas de aula e auditórios dos pavilhões de aula, conforme
recomendação do relatório de auditoria dos espaços físicos da UFBA (relatório
específico da Coordenação das Instalações de Uso Coletivo de Ensino, Pesquisa e
Extensão, a ser encaminhado);
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 Desenvolvimento dos procedimentos necessários junto com a PROGRAD e a STI para
implantação no nome social, de acordo com a Resolução nº 01, de 18 de junho de
2014;
 Revisão da sinalização da parte interna da SUPAC/SGC em função dos novos núcleos;
 Ampliação da equipe de servidores da SUPAC para agilizar os processos,
considerando o aumento do público atendido e implantação da identificação dos
funcionários de atendimento da SUPAC.
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SUPERINTENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - SUPAD
Missão
Gerar e disseminar conhecimentos e informações diagnósticas sobre a UFBA,
atuando no aprimoramento dos processos de gestão e de trabalho, tendo em vista
a melhoria contínua dos produtos devolvidos à sociedade.
Visão
Ser reconhecido pela comunidade acadêmica da UFBA como órgão de
excelência no campo da avaliação e desenvolvimento institucional, a partir dos
impactos das ações implementadas.
Valores
Competência e rigor técnico científico – Desenvolver ações pautadas no uso de
modernas tecnologias de avaliação e intervenção apoiadas em modelos teóricos
e práticos válidos e fidedignos.
Ética – Assegurar que todas as informações geradas sejam autênticas e
preservadas no necessário sigilo e que as intervenções sejam conduzidas de
maneira a manter a integridade moral e psicológica de indivíduos e grupos.
Respeito à Diversidade – Considerar a diversidade de indivíduos, grupos e
unidades organizacionais como fator de enriquecimento e desenvolvimento da
instituição, buscando integrá-la de forma construtiva para o alcance dos
objetivos da universidade.
Compromisso Social – Atuar alinhado com a missão da UFBA como instituição
pública e seus compromissos com as demandas da realidade local, regional e
nacional.
Participação Coletiva – Articular os modos de operar com parceiros internos
criando espaços colaborativos na condução de diagnósticos e intervenções.
Cooperação – Promover e solidificar redes interinstitucionais de parceria para a
troca de experiências e aprimoramento das ações de avaliação e intervenção.
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1) INTRODUÇÃO
A SUPAD – Superintendência de Avaliação e de Desenvolvimento Institucional foi criada em
com o objetivo de, como sua própria denominação indica, promover ações de avaliação e de
desenvolvimento institucional na Universidade Federal da Bahia. Sua criação respondeu a
ideia consensual, refletida em vários documentos da UFBA e de algumas de suas unidades, de
que as ações locais de avaliação e de desenvolvimento institucional eram não apenas escassas,
como também eram pouco difundidas entre as suas unidades, o que redundava em pouca
acumulação de competências necessárias para executa-las. Também as poucas experiências
realizadas encontravam-se dispersas e fragmentadas.
Esse quadro exigia intervenções sistêmicas, viabilizadas pela coordenação das atividades de
avaliação e de desenvolvimento, a partir de uma estrutura dedicada especialmente a esse fim,
sobretudo considerando-se as novas regulamentações do MEC, CAPES e órgãos afins, a
crescente competição entre as IES de ensino superior por recursos e a elevação das demandas
sociais por maior eficiência, eficácia e efetividade do Sistema de Ensino Superior no Brasil,
notadamente do ensino público.
Este relatório apresenta as atividades realizadas pela SUPAD em 2014, dois anos após sua
criação, que tomaram como referência a estreita vinculação entre avaliação e
desenvolvimento, vistos como processos que se complementam e formam o ciclo de busca de
melhorias contínuas na instituição UFBA, considerando-se as áreas de ensino, pesquisa,
extensão e gestão.
Antes da apresentação das realizações, é importante registrar que a SUPAD encontra-se ainda
em processo embrionário de constituição, apesar de ter sido criada ha mais de dois anos.
Dentre os inúmeros fatores que têm funcionado como obstáculos ao cumprimento de sua
missão, destacamos: equipe insuficiente, seja em termos de quantidade, seja em termos de
qualificação; baixa difusão de cultura de avaliação e de desenvolvimento de pessoas, de
equipes e institucional; baixo domínio de metodologias de avaliação e de desenvolvimento; e
fragilidades de infraestrutura (rede de energia elétrica, rede de fibra ótica, espaço físico, etc.).
Em função dessas carências, as atividades desenvolvidas em avaliação objetivaram
precipuamente dar suporte ao funcionamento da Comissão Própria de Avaliação da UFBA,
enquanto as atividades de desenvolvimento enfatizaram o desenho de processos para melhoria
da gestão.
Além dessa introdução, este relatório constitui-se de mais três seções: descrição das atividades
de desenvolvimento, descrição das atividades de avaliação e conclusões.
2) COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Durante o ano de 2013, a Coordenação de Desenvolvimento deu continuidade às ações que
foram iniciadas no período anterior, buscando ,atingir dois objetivos, aos quais estão atreladas
metas e realizações.
Objetivo 2.1: internalizar e difundir procedimentos que viabilizem a gestão competente de
processos gerenciais, contribuindo para maior efetividade dos processos finalísticos (ensino,
pesquisa e extensão) da UFBA.
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Meta 2.1.1: Mapear processos operacionais (PO) associados a atividades-meio e atividadesfins da Universidade.
Consiste na identificação da sequência efetiva de passos e necessidades de informação para a
realização de uma determinada tarefa ou conjunto de tarefas de natureza administrativa. Esta
atividade inclui a documentação dos resultados encontrados e, quando necessário, o redesenho
dos procedimentos, sempre buscando maior eficiência, eficácia e qualidade na prestação do
serviço.
Unidades onde o mapeamento foi realizado em 2014









Escola Politécnica
Pró Reitoria de Administração
Pro Reitoria de Planejamento
Pró Reitoria de Assistência Estudantil
Pró Reitoria de Extensão
Superintendência de Tecnologia de Informação
Superintendência de Meio Ambiente de Infraestrutura
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Meta 2.1.2: Atender a demandas de unidades da UFBA para intervenção em processos de
trabalho
Consiste na ação direta (modificação) sobre a forma como um determinado trabalho é
executado em função de problemas identificados durante o mapeamento dos procedimentos
operacionais ou por solicitação de algum órgão específico. Esta atividade inclui a realização,
quando necessária, de ações de desenvolvimento de grupo.
Principais Intervenções realizadas em 2014.
a) Avaliação da implementação do CIAE - Centro Integrado de Atendimento ao
aluno da Escola Politécnica;
b) Desenvolvimento de Equipe na PROAE (Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e a
Ações Afirmativas);
c) Diagnostico Organizacional na STI (Superintendência de Tecnologia da
Informação).

Objetivo 2.2: criar mecanismos para efetiva difusão das ações e dos resultados dos processos
de desenvolvimento institucional.
Meta 2.2.1: Ampliar em 100% o número de POs mapeados e validados pelos respectivos
responsáveis divulgados no site na home page da UFBA..
Em 2013 site foi criado e implantado no seguinte endereço https://www.ufba.br/manualprocedimentos.. O site também possui uma orientação sobre as principais características
formais dos procedimentos e como eles devem ser lidos.

90

Em 2014 buscamos melhorar a comunicação da Cooordenação com a comunidade UFBA
através do aperfeiçoamento de nossa home page no domínio UFBA, para divulgação dos
procedimentos que já foram mapeados e validados pelos respectivos responsáveis.
Em 2014 priorizamos a finalização e publicação de procedimentos operacionais que já haviam
sido iniciados e que aguardavam aprovação pelos seus responsáveis. Até 2013 foram
publicados 20 POs. Ao longo de 2014 foram publicados 81 POs, conforme tabela abaixo:
Tabela 01 – Quantidade de procedimentos operacionais disponibilizados ao público por unidade
Unidade
Qtd.
Áreas / assuntos
PROAD
15
Contratos e Segurança
PROAE
06
Programa de Ações Afirmativas
PROEXT
11
Registro de atividades de extensão, gestão de programas de extensão
e organização de eventos
PROGRAD
01
Programa institucional de iniciação à docência
SUMAI*
05
Planejamento, projetos e obras
PROPCI
11
Criação e inovação e apoio à iniciação pesquisa.
PROPLAN
08
Contratos e convênios acadêmicos
SEAD
02
Educação à distância
PRODEP*
22
Pessoal
TOTAL
81
*Produzidos em 2014 e disponibilizados ao público em janeiro de 2015.

Fonte: site https://www.ufba.br/manual-procedimentos
Este quantitativo representa um crescimento de 400% no número de procedimentos
publicados em relação ao período anterior.

3) COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Assim como as ações de desenvolvimento institucional, as ações de avaliação institucional
estão atreladas a objetivos e metas. Especificamente em relação à avaliação institucional, a
SUPAD deu continuidade aos trabalhos relatados em 2013, tomando como referências:
a) Plano de trabalho da CPA que estabelece sete grandes objetivos, que se desdobram em
metas a serem alcançadas no biênio 2013-2015, com diversas ações envolvendo
diferentes atores e setores institucionais.
b) Necessidades de pesquisas identificadas ao longo das ações de assessoramento à CPA
e de diagnósticos pré-existentes.
Os objetivos, já apresentados no relatório de 2013, são da SUPAD em conjunto com a CPA e
referem-se ao monitoramento e aprimoramento de cursos da UFBA que receberam baixo
conceito do MEC.
Objetivo 3.1: colaborar com a elaboração dos protocolos de compromissos de cinco cursos de
graduação a serem encaminhados ao MEC nos próximos 30 dias.
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Ações realizadas
A SUPAD acompanhou os planos de desenvolvimento dos cinco cursos até o fechamento dos
protocolos e encaminhamento dos relatórios finais. Além disso, participou de reuniões com os
coordenadores desses cursos para planejar ações de preparação para a avaliação externa.
A partir da leitura dos relatórios, apreciou as ações previstas nos planos de melhoria dos
cursos e elaborou planilhas para controle e acompanhamento das ações.
Os procedimentos adotados em relação aos cursos com protocolos abertos foram ampliados
para toso os demais cursos de graduação da UFBA. O passo inicial foi a reunião de
informações sobre avaliação na homepage da CPA e da SUPAD. O passo seguinte seria
visitas a todos as Unidades de Ensino para falar de avaliação, apresentar os resultados e
estimular a utilização dos dados constantes da homepage da CPA. Entretanto, não foi possível
levar esta ação adiante, porque as informações sobre a avaliação dos docentes feitas pelos
discentes não estavam facilmente disponíveis. Daí consideramos necessária uma correção do
SIAV para permitir maior funcionalidade e agilidade dos resultados. Ainda assim, foram
realizadas visitas aos cursos de Química, Física e Biologia.
Objetivo 3.2: Identificar os cursos de graduação com baixo desempenho no ENADE E CPC.
Meta 3.2.1: Fazer um diagnóstico dos problemas e dificuldades enfrentadas pelo curso.
Meta 3.2.2: Elaborar plano de correção/reversão dos problemas.
Meta 3.2.3: Fazer um levantamento dos cursos que passarão pelo processo de reconhecimento
e identificar formas de apoio.
Meta 3.2.4: Criar um banco de dados com todas as informações de cada curso da UFBA.
Ações realizadas
Levantamento dos cursos que passarão pelo processo de avaliação externa e, através de
reuniões com os coordenadores de curso, verificamos as formas de apoio. A SUPAD forneceu
documentação, disponibilizou informações sobre a avaliação dos cursos e acompanhou a
preparação receber as comissões externas de avaliação.
Em função das limitações em relação a pessoal especializado, a SUPAD não conseguiu
ampliar esta ação a todos os demais cursos da UFBA, centrando a ação nos cursos que
receberam visitas de comissões externas de avaliação.
Em relação ao ENADE, uma atenção especial foi dada aos cursos com conceito abaixo de 3 e
uma campanha utilizando e-mail e palestras, juntamente com os coordenadores, para os
alunos dos cursos que se submeteram ao ENADE em 2014.
Objetivo 3.3: Implantar o processo de auto-avaliação dos cursos de graduação.
Meta 3.3.1: Mapear as experiências de auto-avaliação existentes na Universidade e identificar
suas contribuições para a melhoria dos cursos.
Meta 3.3.2: Utilizar os insumos gerados pela avaliação externa (INEP/SINAES/ENADE),
oferecendo um diagnóstico curso a curso, a partir dos indicadores que geram o conceito do
curso.
Meta 3.3.3: Utilizar os relatórios gerados pelo INEP sobre o desempenho de cada curso no
ENADE, aproveitando a riqueza de informações produzidas pela prova e pelo questionário
dos alunos.
Meta 3.3.4: Propor um modelo de avaliação interna para os cursos de graduação da UFBA.
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Ações realizadas
Foram realizados seis seminários, conjuntamente com a PROGRAD e CPA, reunindo cursos
por área, para identificar experiências de auto-avaliação existentes na Universidade e
apresentar uma proposta de avaliação de cursos a ser implantada na UFBA. A proposta foi
discutida com os coordenadores de cursos e diretores da Unidade e com o pessoal técnico da
STI, para o desenvolvimento de um sistema de computação.

Foram elaborados questionários de avaliação para alunos, docentes e coordenadores de curso,
e o questionário dos alunos foi aplicado no Curso de Psicologia, para validação. Neste
momento, estamos completando a análise dos resultados e verificamos a necessidade de
ampliar a amostra. Neste sentido, faremos a aplicação dos questionários em mais três cursos
de graduação.
Enquanto aguardamos o desenvolvimento de um novo sistema, fizemos algumas alterações no
antigo SIAV para torna-lo mais funcional e adequado às nossas necessidades.
Objetivo 3.4: Vincular o processo de auto-avaliação a planos de melhoria dos cursos.
Meta3.4.1: Definir modelo de relatórios e planejamento estratégico do curso.
Meta 3.4.2: Assessorar os cursos na elaboração do seu plano estratégico.
Meta 3.4.3: Diminuir em 50% o número de cursos de graduação com conceitos abaixo de 3
na avaliação do INEP nos próximos ciclos avaliativos.
Meta 3.4.4: Aumentar em 50% o número de cursos com conceitos acima de 3 na avaliação do
INEP.

Ações realizadas
Em 2014 houve mudança na Reitoria da Universidade. O novo Reitor solicitou à SUPAD a
preparação de um seminário com os futuros gestores da Universidade para apresentar os
principais problemas e desafios que deveriam ser enfrentados pela nova equipe de gestão. O
seminário sobre a UFBA foi uma importante oportunidade para apresentar os diagnósticos
realizados pela SUPAD, apontar correções e ajustes necessários ao bom andamento da
Universidade.
Em função do que foi apresentado algumas iniciativas foram adotadas, dentre elas, a criação
de uma equipe na PROGRAD, para acompanhar os processos de avaliação dos cursos,
reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos de graduação. A equipe,
trabalhando de modo estreito com a CPA, SUPAD e a Procuradora Institucional, vem
apoiando os coordenadores de cursos na preparação para as avaliações externas. Além disso,
um trabalho de divulgação dos resultados da avaliação e discussão/ interpretação desses
resultados, com o intuito de aumentar gradativamente a qualidade dos cursos.

Objetivo 3.5: Desenvolver indicadores do desempenho macro institucional da UFBA.
Meta3.5.1: Definir matriz de indicadores institucionais de desempenho para efeito de
avaliação institucional.
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Meta 3.5.2: Construir, em conjunto com demais unidades da UFBA indicadores específicos
das diversas áreas.

Ações realizadas
Em 2014 avançou-se na construção de indicadores de desempenho institucional em três áreas:
a) PROEXT – foram concebidos 3 indicadores de avanços na extensão universitária
b) PROAE – foram concebidos 2 indicadores de avanços na política de assistência
estudantil
c) PRODEP/CDH – foram concebidos 3 indicadores de investimento em capacitação de
recursos humanos na Universidade.
Os indicadores de Extensão e Assistência Estudantil não foram incluídos no relatório da
UFBA de 2013 por problemas de acesso aos dados em uma série histórica necessária para
permitir uma avaliação dos avanços conseguidos.
4) AÇÕES CONJUNTAS DAS DUAS COORDENAÇÕES
Objetivo 4.1: Desenvolver pesquisas de caráter diagnóstico sobre dimensões da vida
institucional da UFBA, com o objetivo de subsidiar o seu processo de avaliação e
desenvolvimento.
Meta 4.5.1: Fornecer informações sobre a inserção, desempenho e convivência de alunos
cotistas na Universidade
Meta 4.5.2: Analisar a inserção profissional dos egressos da Universidade
Meta 4.5.3: Analisar as inovações nos processos de gestão da Universidade
Meta 4.5.4: Analisar a situação do aluno que ingressa na UFBA e os processo de transição do
ensino médio para o superior
Ações realizadas
As quatro pesquisas encontram-se em andamento, em diferentes momentos da sua execução.
O estudo sobre cotas na Universidade já gerou resultados que foram apresentados em um
seminário específico para gestores da UFBA e em um seminário aberto à comunidade sobre
as ações afirmativas. A pesquisa sobre a convivência dos cotistas encontra-se em fase de
finalização, devendo gerar uma tese de doutorado. Seus resultados iniciais também já foram
divulgados nos dois eventos.
A pesquisa sobre egressos continua sendo aplicada a cada semestre, tendo-se construído um
banco de dados bem significativo sobre a inserção profissional dos egressos e a avaliação que
os mesmos fazem da formação recebida pela UFBA. Os resultados ainda precisam ser
divulgados e discutidos com a comunidade, uma das metas para 2015.
As pesquisas sobre inovação e ingresso de novos alunos encontram-se em andamento. Os
resultados preliminares já têm sido divulgados em eventos científicos nacionais e
internacionais. Serão, também, objeto de discussão pela comunidade da UFBA em 2015.
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5) DESAFIOS, AVANÇOS E PERSPECTIVAS
Essa seção reúne os principais desafios a serem enfrentados para que os serviços prestados à
comunidade ufbiana pela SUPAD possam crescer em escala e qualidade. Também consigna
os avanços já realizados, assim como as perspectivas existentes.

5.1) DESAFIOS
5.1.1 Estruturação do espaço físico;
O prédio ocupado pela superintendência é compartilhado com outras grupos como o ISPCentro de estudos Interdisciplinares para o setor público e a SEAD- Superintendência de
Educação à Distância. Nesse mesmo espaço temos ainda três salas ocupadas por professores e
grupos de pesquisa ligados ao Instituto de Psicologia e uma sala ocupada por professores que
desenvolvem um projeto para o INEP. Por sua vez, as instalações físicas e de utilidades
(eletricidade e água) encontram-se bastante defasadas necessitando uma reforma urgente.
Neste contexto, existe a necessidade de organização do espaço físico que contemple as ações
da superintendência e uma maior integração entre as ações das coordenações da SUPAD.

5.1.2 Interlocução com demais setores da administração central e unidades de ensino;
O processo de mapeamento e documentação de procedimentos administrativos da SUPAD
permite identificar uma série de problemas de gestão que são consolidados em diagnósticos
organizacionais. Com a continuação de nossas atividades temos gerado um conhecimento
sistemático dos problemas de gestão, cuja solução encontra-se nas mãos dos vários gestores
universitários.
De igual modo, o processo de avaliação requer um considerável investimento e apoio não só
da administração central da Universidade, como também dos diversos órgão e setores que
compõem a Instituição.
Embora contando com amplo apoio de todos os setores e, especialmente, da Administração
Central, alguns pontos ainda oferecem dificuldades ao pleno funcionamento da CPA e da
Coordenação de Avaliação da SUPAD.
Torna-se urgente a criação de interlocutores nas Unidades de Ensino e em setores estratégicos
da Universidade, ou criação de equipes setoriais, aumentando, assim, a capacidade de
realização e acompanhamento dos processos avaliativos da Universidade.
Acreditamos que temos potencial para contribuir com um debate que vise melhorar a
eficiência e a eficácia da administração universitária sendo que, para isso, faz-se necessário
estabelecer um diálogo em torno do tema gestão universitária que, no momento, inexiste,
assim como em torno dos temas avaliação e desenvolvimento institucional.

5.1.3 Divulgação e debate sobre os dados coletados;
Os problemas observados neste tópico decorrem como consequência daqueles identificados
anteriormente. A SUPAD já dispõe de um site que precisa ser melhor utilizado de modo a
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disponibilizar o conjunto de informações que tem gerado sobre avaliação e desenvolvimento
institucional. Planeja-se para 2015 a realização de um conjunto de seminários para discutir os
resultados das pesquisas conduzidas pela SUPAD, a exemplo do que já foi realizado sobre a
avaliação dos cursos de graduação.
Nesta mesma linha, precisamos incorporar ao debate pesquisadores e técnicos que conheçam
a realidade da gestão universitária de modo a ampliarmos o debate e a busca por soluções para
os problemas enfrentados.
5.1.4 Qualificação da equipe
O formato e a composição da atual equipe colocam sérios obstáculos à realização e
continuação das atividades da SUPAD. Faz-se necessário ampliar o número de funcionários
técnicos diretamente engajados na descrição, desenho e redesenho dos processos de trabalho,
em pesquisas e em avaliação e desenvolvimento institucional. Uma equipe composta por
estatísticos, especialistas em processos e em avaliação, em computação, comunicação social e
auxiliares administrativos, em número suficiente para acompanhar os processos de avaliação e
de desenvolvimento institucional que acontecem simultaneamente ao longo do ano. A
reposição de alguns funcionários de nível médio (considerando a lotação no antigo ISP) ainda
não permitiu a composição da equipe com as características que deve possuir, como já
informado no levantamento das necessidades de pessoal realizado pela PRODEP.
5.1.5 Efetividade dos procedimentos (treinamento e auditoria)
Ainda que todos os procedimentos da universidade estivessem descritos eles são apenas uma
parte do problema. Nossos diagnósticos indicam que falta uma ação objetiva e sistemática de
treinamento dos funcionários da universidade para a realização das atividades e tarefas no
âmbito de suas competências cuja responsabilidade não está ao alcance da SUPAD.
5.1.6 Demora e resistência de gestores e funcionários em revisar e aprovar procedimentos já
descritos pela SUPAD
As ações de desenvolvimento tem o caráter de consultoria interna cabendo aos diversos
gestores a responsabilidade pela validação e implementação das ações propostas. Neste
sentido, parte importante da realização de nossos objetivos está sob controle externo à
coordenação.
5.1.7 Recursos técnicos
Desenvolvimento de sistemas capazes de gerar dados consistentes, analisar e produzir
relatório com agilidade, para que possamos devolver os resultados à comunidade e torna-los
úteis à gestão acadêmica e administrativa da Universidade. Outra questão importante que
envolve desenvolvimento de soluções tecnológicas é a integração das equipes de avaliação de
Salvador e de Vitória da Conquista.
5.1.8 Recursos financeiros
Ainda não foi equacionado a questão dos recursos financeiros destinados à SUPAD. Já foi
implantada em 2014 a unidade gestora de recursos nos sistemas de orçamento da
universidade. Todavia, é preciso prever no orçamento da UFBA recursos destinados a
campanhas de sensibilização, divulgação de resultados, participação no ENADE, etc;
Seminários, oficinas de trabalho, bem como, participação em eventos nacionais com vistas à
capacitação contínua da equipe de avaliação.
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SUPERINTENDÊNCIA DE
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Minuta do PLS, elaborado segundo as orientações da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012, foi entregue à Reitora no final do seu mandato, no período de transição
para encaminhamento ao Atual Reitor que tomou posse no mês de agosto de 2014. O
documento produzido ainda será apreciado pelo Conselho Universitário (CONSUNI), para
posterior publicação e implantação.
Algumas ações previstas já estão em andamento independentemente da implantação do PLS,
tais como Programa de Eficiência Energética, Programa de uso racional de água (Água Pura)
e Coleta Seletiva, além de algumas exigências de critérios de sustentabilidade nas Compras e
Contratações.
Energia elétrica
Eficiência energética – UFBA
A Universidade Federal da Bahia vem executando um conjunto de intervenções articuladas e
obras de infraestrutura com o objetivo de melhorar o aproveitamento de energia nos campi de
Ondina e Federação, Salvador- BA: implantação de um sistema de anéis de média tensão,
reformas de subestações, redimensionamento de instalações elétricas de várias unidades e
instalação de estruturas para ampliar a iluminação. As intervenções fazem parte do
planejamento estratégico, delineado para acompanhar o crescimento da Universidade nos
últimos anos e devem aumentar a capacidade e otimizar o fornecimento de energia às várias
unidades da UFBA.
O início de operação do novo sistema que estava previsto para o primeiro semestre de 2014,
porém não foi possível iniciar as operações na data prevista em decorrência de problemas com
a Concessionária de Energia, restando concluir a ligação de dois anéis com a segunda
alimentação e interligação das unidades nos respectivos novos alimentadores em anel, depois
de concluído o serviço, espera-se haver a redução dos frequentes episódios de falta ou queda
de energia, é o que prevê o Núcleo de Manutenção Elétrica e Eficiência Energética da
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (SUMAI). O projeto visa suprir o
fornecimento pleno de energia das unidades situadas nos campi de Ondina e Federação, que
contam apenas com uma rede de distribuição implantada na década de 70, já bastante
deficiente, tanto do ponto de vista físico e estrutural, como da capacidade de suprimento de
carga, operando no limite máximo.
1.
Sistema de anéis - O sistema de anéis compreende uma rede composta por
quatro pontos distintos com dupla alimentação o que permite, em caso de falta de
energia em uma delas que a carga seja transferida para a outra, minimizando os danos
provocados por paradas no fornecimento. Além disso, a nova rede será totalmente
subterrânea, o que representará maior proteção para a mesma, maior segurança para a
comunidade universitária e uma diminuição da poluição visual diante da redução do
número de postes de concreto, cabos aéreos e transformadores.
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Serão utilizados materiais e equipamentos ecologicamente corretos e em concordância
com a legislação ambiental, tais como chaves blindadas a vácuo e transformador a
seco. Após a conclusão dos serviços de rede subterrânea, o custo da manutenção
(materiais, equipamentos e mão-de-obra) ficará sob a responsabilidade da
concessionária local, a Coelba.
2.
Reforma de subestações em várias unidades - Devido à capacidade reduzida
de fornecimento de energia e à inadequação das instalações aos atuais padrões de
segurança e eficiência energética, por estarem em funcionamento por cerca de três
décadas, estão em andamento reformas em 35 subestações de unidades universitárias
dos campi do Canela e Ondina, e em três fazendas experimentais da Escola de
Medicina Veterinária (Entre Rios, São Gonçalo e Santo Amaro). Espera-se concluir
esta etapa de reformas em fevereiro de 2016 e dar início ao funcionamento do sistema
de telemedição nas subestações para monitorar consumo, potência e outras
informações técnicas. Também há projeto para instalar um sistema de operação por
telemetria à distância com controle via Internet.
3.
Redimensionamento elétrico das unidades - Outro projeto em
desenvolvimento é o levantamento da situação das várias instalações no interior das
unidades com redimensionamento da carga de energia para os vários prédios. A ação
consiste em verificar os quadros e as instalações internas, sugerindo e realizando as
modificações necessárias para um melhor aproveitamento de energia elétrica nas
várias atividades realizadas em salas de aula, laboratórios e demais dependências das
unidades.
Como diretrizes importantes de intervenção neste plano, podemos considerar:
i.

Gestão eficiente dos contratos de consumo de energia elétrica das unidades
junto a COELBA, através de planilhas e gráficos de acompanhamento de
consumo, demanda, energia reativa, multas e ultrapassagens, implementando
ações para redução e/ou uso mais eficiente da energia elétrica em cada
unidade;

ii.

Elaboração de estudos técnicos propondo soluções e/ou inovações tecnológicas
que permitam melhorar o desempenho das instalações e equipamentos
elétricos, visando maximizar o potencial de utilização, reduzindo o consumo
com o mínimo de perdas;

iii.

Elaboração de especificações técnicas e caderno de encargos visando à
substituição gradativa de materiais e equipamentos, balizando as futuras
aquisições, e estabelecendo padrões para a execução de obras e serviços de
instalações elétricas mais eficientes e com menores custos.
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A seguir, serão apresentados os dados de despesas anuais com energia elétrica e consumo
ativo de energia elétrica entre os anos de 2011 e 2014:

Fonte: Núcleo de Eficiência Energética – SUMAI – UFBA.
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Fonte: Núcleo de Eficiência Energética – SUMAI – UFBA.

Água - Programa de uso racional de água
Através da Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM do Departamento de Engenharia
Ambiental da Escola Politécnica, desde o ano 2001 vem sendo realizado o acompanhamento
do consumo de água de quase todas as unidades universitárias. A partir de 2004 foi
implantado o sistema AGUAPURA VIANET, programa desenvolvido por bolsistas e
pesquisadores do TECLIM. Este disponibiliza aos dirigentes das unidades uma gama variada
de relatórios, que expressam desde o consumo diário de água e energia por unidade até a
comparação do seu desempenho em relação a outras unidades de perfis semelhantes e é
esperado que a sua abrangência alcance todas as unidades da UFBA, sejam acadêmicas ou
administrativas. O Gráfico abaixo mostra que, apesar de o número de prédios, alunos e
servidores aumentarem ao longo dos anos, o programa tem contribuído para a redução do
consumo.
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Fonte: Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola
Politécnica.
Figura XXX – Evolução do consumo de Água na Universidade

A metodologia do programa segue plano de ação desenvolvido em três momentos:
Minimização das perdas e desperdícios
São desenvolvidas atividades de consolidação e ampliação do trabalho de campo, gerando
diminuição substancial do valor pago à concessionária (EMBASA). Esta constatação tem sido
recorrente desde a implantação do AGUAPURA VIANET e vem ao encontro do disposto na
Instrução Normativa n º 01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Neste momento se destaca o trabalho da equipe de manutenção, cuja função prioritária visa os
atendimentos rápidos, identificando e corrigindo vazamentos, como por exemplo: troca de
bóias de reservatórios, revisão de entradas de água e reservatórios, conserto de vazamentos,
substituição emergencial de peças, aparelhos hidrosanitários e outras medidas de
urgência/emergência.
É necessário que a equipe de manutenção seja acionada no momento em que ocorre
vazamento ou quando se visualizar grande variação de consumo no gráfico apresentado pelo
VIANET.
O projeto água pura está sendo institucionalizado a partir de parceria entre o TECLIM e o
Núcleo de Recursos Naturais da CMA-SUMAI/UFBA. A meta é aperfeiçoar e ampliar o
sistema na UFBA.
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Manutenção e aprimoramento da redução obtida

É a fase que tem por objetivo manter e consolidar os resultados obtidos na etapa anterior e a
ampliação do Programa para as demais unidades e subunidades da UFBA, o que aconteceu
através da Portaria nº 76/2010, que disciplina o funcionamento do Projeto AGUAPURA no
âmbito da UFBA e dá outras providências. Esta Portaria do Reitor orienta os dirigentes das
unidades a indicar representante e seu suplente para fazerem as leituras dos hidrômetros e o
acompanhamento do consumo no sistema, além de mobilizarem permanentemente seus
colegas para participar do Programa.
A inserção de novas unidades e subunidades no Projeto deve ser antecedida da sensibilização
dos dirigentes, docentes, discentes e servidores, podendo ser realizada através de: contatos via
e-mail, envio de ofícios, ligações telefônicas, elaboração e veiculação de cartazes, distribuição
de folders e realização de seminários para discutir o Programa, com apresentação dos
resultados obtidos.
Implantação de novas soluções

- Substituição de equipamentos hidrosanitários antigos e ineficientes por aparelhos de
baixo consumo, já encontrados no mercado;
- Implantação de meios adequados de captação de águas de chuva e águas subterrâneas;
- Mobilização da comunidade para o uso racional, através de mensagens nas páginas das
unidades, em outdoors espalhados pelos campi da UFBA e sinalização dos ambientes;
- Definição dos indicadores e metas de consumo para cada unidade;
- Elaboração de projetos para captação de financiamentos de pesquisas.
São esperados resultados mais satisfatórios quando todas as unidades da UFBA aderirem ao
Programa, realizando o acompanhamento diário do consumo, com leituras dos hidrômetros,
lançamento no VIANET e análise dos histogramas com sensibilidade, inclusive, para perceber
perdas e vazamentos, evitando, assim, gastos públicos desnecessários.
A seguir, serão apresentados os dados de despesas anuais e consumo de água entre os anos de
2012 e 2014 (Verificar se os dados estão corretos)
Quantidade

Valor

Recurso
Consumido

Exercícios
2014

Água

Verificar
com a
SAD

2013
325.912m3

2012
348.824m3

2014
R$ 6.012.261,58

2013
R$ 6.297.398,6

2012
R$ 7.003.069,00

Fonte: SAD – PROAD.

102

Coleta Seletiva
Programa de Coleta Seletiva Solidária – Recicle UFBA
O Programa de Coleta Seletiva Recicle UFBA foi iniciado em fevereiro do ano de 2013, em
cumprimento às determinações do Decreto Presidencial nº 5.940/2006, com o objetivo de
promover a segregação dos resíduos recicláveis (papéis/papelões, metais, plástico e vidros)
gerados na universidade e doá-los para cooperativas de catadores da cidade de Salvador/BA.
Desde então, muitos foram os avanços conquistados e atualmente a universidade já conta com
cerca de 85% de suas Unidades participantes.
A seguir, são apresentadas as principais informações relativas ao desenvolvimento do
programa no ano de 2014.
Implantação do programa nas Unidades:
Essa fase trata da chegada do programa nas unidades universitárias, quando é realizado
contato com a comunidade acadêmica para sua apresentação – presencialmente, com a
Direção das Unidades, professores e funcionários e através dos Diretórios ou Centros
Acadêmicos, para divulgação entre os estudantes. Nessa etapa também é realizada a
distribuição dos coletores para a segregação dos resíduos e o treinamento dos agentes de
limpeza interna para coleta e armazenamento separado dos materiais.
Quanto à expansão física no ano de 2014, foram contempladas 20 novas Unidades até o mês
de dezembro, o que corresponde à conclusão da terceira e início da quarta e última etapa de
implantações, totalizando 54 Unidades integrantes do Recicle UFBA, o que corresponde a
cerca de 85% de toda a universidade.
Recolhimento diário dos resíduos segregados nos coletores pela equipe de limpeza interna
para armazenamento centralizado na Unidade:
O recolhimento dos recicláveis nos coletores disponibilizados para a comunidade acadêmica é
realizado com frequência diária ou sempre que os recipientes estiverem cheios, pelas equipes
de limpeza interna das Unidades. Os materiais recolhidos são armazenados em contêineres
específicos até o recolhimento pela Coordenação de Meio Ambiente.
A meta de 2015 é que todas as unidades estejam incluídas no programa.

Coleta do material nas Unidades e transporte interno até o galpão de armazenamento:
No ano de 2014, a partir do início do contrato com a empresa terceirizada Palmácea Jardins
Ltda., houve significativa melhora na estrutura para atender ao Recicle UFBA. Atualmente, a
equipe que trabalha diretamente com o programa é composta por quatro colaboradores,
responsáveis pelo recolhimento semanal dos recicláveis nas Unidades, pesagem e organização
do galpão de armazenamento, e mais dois motoristas que realizam o transporte dos recicláveis
recolhidos em toda a UFBA utilizando dois caminhões baú de pequeno porte. Essa mesma
equipe presta apoio também a outros programas e ações desenvolvidas pelo NAAMB, a
exemplo do programa de coleta de lâmpadas fluorescentes e de pilhas e baterias.
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Papéis com informações sigilosas são recolhidos separadamente nas Unidades e triturados em
máquina fragmentadora da Coordenação de Meio Ambiente antes do envio para reciclagem.
Em alguns casos, a própria Unidade possui fragmentadores de pequeno porte e encaminha o
material já descaracterizado para o programa de coleta seletiva.

Entrega dos recicláveis para cooperativas de catadores de Salvador:

As cooperativas de catadores recolhem o material na UFBA com frequência semanal. Dentre
essas, pode-se citar: Cooperativa Caçadores da Nova República (CANORE), Cooperativa de
Reciclagem e Serviços do Estado da Bahia (Coopers), Projeto Ação Reciclar – Paciência
Viva, Cooperativa de Recicladores de Lixo – Cooperlix. Os colaboradores da empresa
Palmácea Jardins Ltda. auxiliam no carregamento do caminhão utilizado pelas cooperativas.

Resultados Obtidos:
Os totais de materiais recicláveis doados, no ano de 2014, por cada uma das Unidades da
UFBA já incorporadas ao programa, para cooperativas de catadores da cidade de Salvador/
BAsãoapresentadosnatabelaabaixo:
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Tabela 1.A: Peso total de recicláveis doados por Unidade da UFBA no ano de 2014.
TOTAL DE RECICLÁVEIS RECOLHIDOS E DOADOS - ANO 2014 (Unidades contempladas oficialmente)

UNIDADE

Administração
Arquitetura
Belas Artes
Bib. Central
Bib. Universitária de Saúde
Biologia
CIENAM
Contábeis
Dança
Direito
Educação
EDUFBA
EMEVZ
Enfermagem
FACOM
Farmácia
Física
HOSPMEV
ICI
ICS
IGEO
ISC
ISP
Letras
Matemática
Medicina

QUANTIDADE (Kg)
PAPEL E PAPELÃO METAL, PLÁSTICO E VIDRO

1796
24
2732
87
619
75
2222
161,5
605
46
3143
625
11
7
119
109
97
0
54
41
235
16
2939,5
13
602,5
28
764
23
711
30,5
1226,5
168
424
424
426
0
400
22
3191
23
1181
77
999
22
468
5
1246
74,5
1089
18
57
3
TOTAL DE PAPEL E PAPELÃO (Kg)
TOTAL DE METAL, PLÁSTICO E VIDRO (Kg)
TOTAL (kg)
Fonte: Programa Recicle UFBA/ CMA/SUMAI

UNIDADE

Música
Nugerdoc/Div. Materiais
Nutrição
Odontologia
PAC
PAF I
PAF III
PAF IV
PAF V
Politécnica
PROAD / SAD / DCA
PROAE
PRODEP / SPE
PRODEP / CDH
PROEXT
PROGRAD / SUPAC / SGC
PRPPG
Química
Reitoria
RU
São Lázaro
Smurb
SSOA
STI
SUMAI
Teatro

QUANTIDADE (Kg)
PAPEL E PAPELÃO METAL, PLÁSTICO E VIDRO
412
1323
612
2157
62
271
162
999
0
7110
352,5
503
342,5
779
145,5
1235
375
1661
777
2
250
327
1954
356
1729
62

9
32
46
14
16
13
13
29
11
164
0
15
13
146
20
139
2
0
28
0
12
15
0
19
956
2
51316
3836
55152
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DEMANDAS EXTRAS(*) - 2014

QUANTIDADE (Kg)
UNIDADE
PAPEL E PAPELÃO

METAL, PLÁSTICO E VIDRO

Escritório da UFSB
HUPES
Maternidade Climério de Oliveira

30
482
413

4
0
0

TOTAL (Kg)

925

4

TOTAL DEMANDAS EXTRAS (Kg)

929

*São consideradas demandas extras os recicláveis recolhidos a pedido de Unidades onde o programa Recicle UFBA
ainda não foi implantado.
Fonte: Programa Recicle UFBA/ CMA/SUMAI

PAPEL E PAPELÃO (Kg)

METAL, PLÁSTICO E VIDRO
(Kg)

52241

3840,0

TOTAL
TOTAL DE RECICLÁVEIS
DOADOS PELA UFBA NO ANO DE
2014

56081

Comparativo mensal do total de recicláveis doados – ano 2014
Fonte: Programa Recicle UFBA/ CMA/SUMAI
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Figura xx: Totais mensais de recicláveis doados – ano 2014. Fonte: Programa Recicle UFBA/ CMA/SUMAI

Observando a Figura 28, constata-se que nos meses de junho e julho houve uma redução
significativa da média mensal de recicláveis doada em outros períodos do ano. Isso se deve a dois
principais fatores, descritos a seguir:
1. A redução significativa das atividades desenvolvidas na universidade durante o período de
recesso acadêmico determinado pela Reitoria da UFBA entre os dias 12 de junho e 02 de
julho, em virtude da realização dos jogos da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Durante
esse período, as atividades administrativas foram paralisadas parcialmente e as aulas foram
suspensas, reduzindo de maneira significativa o uso de materiais e geração de resíduos
recicláveis no ambiente universitário;
2. O fim do contrato, no mês de junho, com a empresa Liderança Serviços, antiga responsável
pela limpeza externa e conservação de áreas verdes dos campi, cujo alguns colaboradores
apoiavam também nas atividades rotineiras do programa de Recicle UFBA. Até o início do
novo contrato, em agosto de 2014, com a empresa Palmácea Jardins Ltda, grande parte das
atividades de coleta, transporte, organização e pesagem dos recicláveis ficou prejudicada.
A partir do mês de setembro, com a normalização da rotina de recolhimento dos materiais
recicláveis e a incorporação de novas Unidades relativas à terceira e quarta etapas de expansão do
programa, os totais mensais doados cresceram significativamente, registrando nova queda no mês
de dezembro em decorrência do período de recesso de fim de ano.
Visando obter melhores resultados no que diz respeito à participação das Unidades no Recicle
UFBA, no próximo ano, pretende-se iniciar um processo de avaliação da participação de cada uma
delas no programa utilizando critérios qualitativos: melhor segregação dos resíduos nos coletores
adequados, maior participação da comunidade, uso correto dos sacos plásticos coloridos, limpeza e
conservação dos coletores disponibilizados, dentre outros, divulgando a relação daquelas que
obtiverem melhores desempenhos e premiando sua comunidade com a distribuição de brindes
ecológicos. O objetivo é incentivar as Unidades a colaborarem da melhor forma possível com o
programa, melhorando continuamente seu desempenho.
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Coleta e Reciclagem de Lâmpadas Fluorescentes
As lâmpadas fluorescentes queimadas, por conterem vapor do metal mercúrio em sua composição,
são classificadas como resíduos perigosos ao meio ambiente e à saúde pública e, por isso, devem ser
encaminhadas para tratamento e destinação final adequada.
O ciclo desses materiais na UFBA envolve a separação das lâmpadas queimadas nas Unidades em
bombonas de 200 L disponibilizadas pela CMA e a solicitação de coleta sempre que necessário
através do sistema SIPAC ou por telefone.
Nos casos em que as lâmpadas são trocadas durante os serviços de manutenção predial realizados
pela Sumai através de empresa terceirizada, os colaboradores receberam orientações para embalar
as lâmpadas queimadas e levá-las para serem acondicionadas nos contêineres apropriados da
Coordenação de Meio Ambiente.
Antes de serem armazenadas nos coletores, as lâmpadas são empilhadas numa estrutura de madeira
para organização e contagem. Os contêineres metálicos de cor laranja, indicando se tratar de
resíduos perigosos, possuem carvão ativado para conter qualquer possível vazamento de vapor de
mercúrio.
Através do pregão nº 87/2013, a Coordenação de Meio Ambiente conseguiu finalmente realizar um
contrato para tratamento e reciclagem das lâmpadas fluorescentes pós uso na UFBA. Após os
trâmites da licitação, o contrato foi firmado, no mês de maio, com a empresa Cicloteo Reciclagem
Ltda, situada no município de Camaçari/ BA.
Em junho de 2014, a UFBA encaminhou para tratamento e reciclagem através dessa empresa um
total de 19.850 lâmpadas fluorescentes inservíveis, provenientes das diversas Unidades
universitárias. Essa quantidade foi resultado de um acúmulo de 20 meses, quando do último
descarte realizado através de uma parceria com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
(Coelba), no ano de 2012.
O processo de descaracterização das lâmpadas na Cicloteo ocorre em equipamentos que promovem
um ambiente controlado, para que não haja fuga de vapores tóxicos e a contaminação do ambiente e
funcionários.
As lâmpadas são trituradas, sendo que para cada componente é dada uma destinação diferente:
1. O gás de mercúrio é retido em um filtro de carvão ativado. Posteriormente, é separado e enviado
para Quimidrol Comércio Indústria Importação Ltda, instalada no estado de Santa Catarina;
2. O vidro é triturado e enviado para empresas de cerâmica;
3. O Pó de Fósforo descontaminado é enviado para empresas que produzem insumos utilizados na
correção do PH do solo;
4. A parte metálica é encaminhada para a empresa Magno e Paula Ligas e Reciclados Ltda.,
localizada no estado de Minas Gerais.
Atualmente, estima-se que hajam aproximadamente 5000 unidades de lâmpadas fluorescentes
armazenadas na UFBA.
Para descartá-las adequadamente ainda no início do ano de 2015, a CMA solicitou no segundo
semestre de 2014 a realização de um aditivo de valor de 25% ao contrato firmado com a empresa
responsável, pedido esse que foi negado pelas instâncias cabíveis da universidade.
Dessa forma, a Coordenação está aguardando o período de renovação do contrato, previsto para
maio/ 2015, para que o descarte dessas lâmpadas seja realizado juntamente com as demais
acumuladas no período.
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Coleta de pilhas
Desde o final do ano de 2013, a Coordenação de Meio Ambiente vem realizando a instalação de
coletores laranja para recolhimento de pilhas e baterias utilizadas pela comunidade acadêmica da
UFBA. Até o momento, foram instalados coletores em 17 (dezessete) Unidades.
Os materiais recolhidos estão sendo encaminhados para o programa ABINEE Recebe Pilhas criado a partir de convênio entre diversos fabricantes que, visando o cumprimento das
determinações da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) para esse tipo de
resíduo, uniram-se para financiar um sistema de coleta, triagem e encaminhamento das pilhas/
baterias por eles produzidas para reciclagem em indústria especializada em São Paulo. O programa
recebe ainda pequenos eletroeletrônicos (celulares, carregadores, dentre outros) em quantidades
menores.
A UFBA envia os materiais pelos Correios para a transportadora responsável pelo programa, a
GMCLOG, sendo todas as despesas relativas ao envio assumidas pelos fabricantes associados. O
quadro abaixo mostra os quantitativos encaminhados no ano de 2014.
Quadro xx: Peso de pilhas, baterias e eletroeletrônicos enviados
pela UFBA para reciclagem no ano de 2014
Mês de envio

Pilhas
(Kg)

Baterias
(Kg)

Eletrônicos (Kg)

Abril

53

1,5

1,5

Junho

41,4

5,8

2,6

TOTAL (Kg)
94,4
7,3
Fonte: Programa Recicle UFBA/ CMA/SUMAI

4,1

No ano de 2015, a meta é realizar a instalação de novos coletores nas Unidades que ainda não o
possuem, ampliando o programa de coleta de pilhas e baterias para toda a universidade,
simultaneamente à intensificação de campanhas de educação ambiental que contribuam na
sensibilização da comunidade acadêmica para descarte adequado desses resíduos nos recipientes
disponibilizados.
Coleta e Reciclagem de Cartuchos e Toners
Cartuchos e toners de impressoras são um material utilizado em grande quantidade na universidade,
seja nas atividades administrativas, de ensino, pesquisa ou extensão.
As tintas líquidas ou em pó presentes nesses itens possuem substâncias químicas perigosas capazes
de causar grande contaminação ambiental e causar danos à saúde das pessoas.
Pensando nisso, a Coordenação de Meio Ambiente tem recebido cartuchos e toners usados das
Unidades da UFBA, impedindo que esse material seja destinado junto ao lixo comum. Como ainda
não havia sido encontrada uma solução para descarte ambientalmente adequado, os materiais
vinham sendo armazenados separadamente no mesmo galpão utilizado para guarda dos recicláveis.
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No mês de outubro, no entanto, os cartuchos e toners puderam ser encaminhados para reciclagem
através de uma parceria com a empresa Entel Soluções em Impressão e Telecomunicações, que
possui um contrato com a UFBA para locação de impressoras/ multifuncionais. Como parte de sua
política ambiental, a empresa realiza a coleta dos cartuchos e toners utilizados nas máquinas locadas
e os encaminha para reciclagem junto à empresa Fast Laser Comércio e Serviços Ltda.. O serviço é
realizado sem custos para a universidade, que recebe um certificado de destinação ambientalmente
adequada desse resíduo.
Até o momento foram descartados 76 cartuchos/ toners que foram coletados ao longo do ano a
partir de solicitações das Unidades universitárias.
Com a nova perspectiva de encaminhamento, no entanto, a intenção é divulgar a iniciativa para toda
a UFBA, incorporando a coleta dos cartuchos e toners usados à rotina já desenvolvida para outros
resíduos (papel, metal, plástico, vidro, pilhas e baterias, lâmpadas, dentre outros).
Coleta de Resíduos Perigosos
Coleta de Resíduos Infectantes e Perfurocortantes
A coleta tem sido realizada em 10 unidades da UFBA: Instituto de Geociências - IGEO, Faculdade
de Farmácia, Instituto de Biologia - IBIO, Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia - EMEVZ,
Hospital de Medicina Veterinária - HOSPMEV, Faculdade de Medicina - FAMED, Instituto de
Ciências da Saúde - ICS, Faculdade de Odontologia, Serviço Médico Universitário - SMURB,
Instituto Multidisciplinar da Saúde – IMS.
Não possuímos os dados completos do ano de 2014, pois ainda faltam informações da empresa e
das unidades.
De acordo com os dados que temos até o mês de setembro:
▪

Foi produzido um total de 2.955,67 kg de resíduos sólidos;

▪

A unidade que produziu a maior quantidade de resíduos infectantes e
perfurocortantes no período foi o Hospital de Medicina Veterinária;

▪

O mês onde ocorreu a maior produção foi o mês de Setembro.

Resíduos químicos
Nos dias 21 e 22 de novembro de 2014 foi realizada a primeira coleta de resíduos químicos através
do contrato da Ambserv.
Foram coletados 5760 Kg de resíduos químicos sólidos e 7200 Kg de resíduos líquidos,
os quais foram destinados, por meio da empresa contratada, para um aterro industrial classe I.
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10.1.
ADOÇAO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA
AQUISIÇAO DE BENS E NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS OU OBRAS
Compras - papel, copos, cartuchos para impressão e contratações sustentáveis
Nos quadros a seguir, está demonstrado o Avanço do consumo de papel, copos e cartuchos nos anos
de 2012, 2013 e 2014
Quantidade
Valor – R$
Exercícios
Recurso
Consumido
2014
2013
2012
2014
2013
2012
34.774
23.225
20.341
320.279,54
229.420,75
178.432,28
Papéis¹
27.465
21.948
21.455
70.726,25
50.444,69
36.121,52
Copos²
Cartuchos de
2.679
(a)
518
178.463,04
(a)
7.827,40
impressão³
Fonte: *FONTE SIASG/GESTÃO DE ATAS By JMAMENTO 03/2015
¹O consumo de papel refere-se aos papéis do tipo A3 e A4 (75 g/m2, 90 g/m2 e reciclado),
empenhados pelas Unidades/Órgãos da UFBA, nos respectivos anos de exercício.
²O consumo refere-se aos copos com capacidade de 50 e 200 mL, material poliestireno e
polipropileno, empenhados pelas Unidades/Órgãos da UFBA, nos respectivos anos de exercício

A UFBA, em seu universo, não adota, ainda, uma prática totalmente sustentável nas suas licitações.
O setor de compras nos últimos anos, por exemplo, não esteve inserido tão incisivamente em
processos sustentáveis. Buscando mudar essa situação, a Coordenadoria de Material e Patrimônio
concluiu, no ano de 2014, o cadastro de materiais sustentáveis no Sistema SIPAC (Sistema
Integrado de Patrimônio Administração e Contratos). Os materiais cadastrados estão contidos no
Catálogo de Material (CATMAT) e disponíveis no Sistema SIASG.
O cadastro de materiais sustentáveis permite que, nos planejamentos elaborados pelas unidadesórgãos da UFBA, possam ser escolhidos itens que contribuam para a diminuição dos impactos
socioambientais, além da redução de gastos para a Universidade e para a, no intuito de cumprir as
legislações vigentes sobre o tema.
Além disso, a UFBA vem adotando, especificamente no Núcleo de Compras – Coordenação de
Material e Patrimônio, a observância de alguns critérios de sustentabilidade quando da elaboração
dos seus editais. Assim, sobre as seguintes compras e/ou contratações, citamos:
 Lâmpadas, pilhas, pneus, óleos lubrificantes – aplicação da logística reversa, com base na
Lei nº 12.305/2010, bem como das resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio
Ambiente;
 Papéis – apresentação de comprovação da origem florestal;
 Eletrodomésticos, com destaque para geladeiras e aparelhos de ar condicionado – exigência
do selo de economia de energia – PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica);
 Madeira e produtos derivados – exigência de que empresa fornecedora apresente o DOF
(Documento de Origem Florestal) e que esteja credenciada junto ao IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente);
 Computadores – aquisição dos equipamentos com critérios ambientais (TI verde);
 Veículos – aquisição dos que operam com biocombustível;
 Serviços de restaurante ou cantinas – exigência de um plano de monitoramento dos resíduos;
 Serviço de limpeza e conservação – exigência quanto à promoção da coleta seletiva;
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Solicitam-se ainda nos editais a redução do uso de embalagens, em muitos casos, excedentes e
desnecessárias; e a apresentação das certificações ou quaisquer outros documentos (ambos em
papeis reciclados, quando possível) que comprovem os critérios exigidos no edital. Não obstante,
promovemos a ação de reciclagem de papéis, sendo estes encaminhados para a Coordenação de
Meio Ambiente, para destinação própria.
Por fim, O Núcleo de Compras – CMP evidencia a importância da adoção de critérios de
sustentabilidade nas especificações de bens e serviços como instrumento gerencial que possibilite
maior eficiência e eficácia na gestão da Instituição, viabilizando melhores condições para o
cumprimento de sua missão. E sugere, sobretudo, a ampliação da demanda por produtos
sustentáveis, fomentando o desenvolvimento de tecnologias e processos mais limpos de produção,
com produtos ecologicamente mais adequados ao meio ambiente, reduzindo impactos ambientais.
Nas licitações envolvendo obras, são exigidos os seguintes pontos:
 Utilização de somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
 Comprovação da procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.
 Observação às diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos
da construção civil originários da contratação, para tanto obriga-se, sob pena de multa
previstas neste termo/edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos da
construção civil assinado pelo responsável técnico.
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Núcleos de Manutenção da UFBA
1. Considerações Iniciais
Com base na demanda dos serviços solicitados pela comunidade da UFBA, a partir do
SIPAC é possível apresentar estatisticamente o relatório de manutenção do período
compreendido de Janeiro a dezembro de 2014. Este tem por objetivo apresentar o levantamento
de dados e a geração dos indicadores de desempenho dos núcleos de manutenção da SUMAI. O
documento também tem a finalidade de avaliar a evolução no atendimento das requisições das
atividades do contrato de manutenção terceirizada, com a empresa TECTENGE.
2. Indicadores por Especialidade de Manutenção
No levantamento de dados do período de janeiro a dezembro de 2014 (12 meses), foram
coletados os dados a partir do módulo de infraestrutura do SIPAC, que apontaram o registo de
12.726 requisições, originadas de um total de 81 prédios da universidade, distribuídos em três
Campi (Salvador, Vitória da Conquista e Itabuna). A demanda de serviços de manutenção para
o período, distribuídos por diferentes especialidades, é mostrada no gráfico a seguir:

Figura 1 – Distribuição por Requisições de Serviços, por especialidade do período em questão.

A seguir, faremos o detalhamento de cada um destes núcleos, para o mesmo período.
2.1 – Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Neste período, foram registrados ao todo 1930 requisições de serviços ao núcleo de TIC.
Tais serviços compreendem a instalação e a manutenção de pontos de rede ou de
telefonia(ramais), além de programação de ramais e outras atividades mais especializadas de
telecomunicações.
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Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de
desempenho.
Status da Requisição

Quantidade - Telecom e TI

Percentuais

1756

91%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

23

1%

AGUARDANDO
MATERIAL

100

5%

PENDENTES

51

3%

1930

100%

FINALIZADAS

Totais

Tabela 2.1.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Telecom e Ti por status.

Figura 2 – Desempenho de atendimento de requisições do núcleo de TIC.

2.2 – Elétrica
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 3147 requisições de serviços ao núcleo
de Elétrica. Os serviços compreendem instalação/manutenção de pontos de tomada e de
iluminação, além de outras atividades mais especializadas relacionadas ao bom funcionamento
do sistema de energia elétrica da instituição.
Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais, estando em destaque as de status AGUARDANDO
EXECUÇÃO e FINALIZADAS. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de desempenho.
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Status da Requisição

Quantidade - Elétrica

Percentuais

2528

80%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

3

0%

AGUARDANDO
MATERIAL

63

2%

PENDENTES

553

18%

Totais

3147

100%

FINALIZADAS

Tabela 2.2.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Elétrica por status.

Figura 3 – Desempenho de atendimento de requisições do núcleo de Elétrica.

2.3 - Civil
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 3218 requisições de serviços de Civil.
Os serviços compreendem marcenaria, carpintaria, serralheria, vidraçaria, pintura, manutenção de
telhados, serviços em gesso, além de pequenas construções.
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Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais, em destaque as de status AGUARDANDO EXECUÇÃO e
FINALIZADAS. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de desempenho.
Status da Requisição

Quantidade - Civil

Percentuais

1971

61%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

10

0%

AGUARDANDO
MATERIAL

194

6%

PENDENTES

1043

32%

Totais

3218

100%

FINALIZADAS

Tabela 2.3.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Civil por status.

Figura 4 – Desempenho de atendimento de requisições de Civil.

2.4 - Hidráulica
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 1905 requisições de serviços de
Hidráulica. Os serviços compreendem instalação/manutenção dos componentes dos sistemas
hidráulico e sanitário, desobstruções (desentupimento), limpeza de reservatórios, além de atividades
ligadas ao Programa Água-Pura ou à especialidade hidráulica/sanitária.
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Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais, em destaque as de status AGUARDANDO EXECUÇÃO e
FINALIZADAS. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de desempenho.
Status da Requisição

Quantidade - Hidráulica

Percentuais

1488

78%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

1

0%

AGUARDANDO
MATERIAL

51

3%

PENDENTES

365

19%

Totais

1905

100%

FINALIZADAS

Tabela 2.4.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Hidráulica por status.

Figura 5 – Desempenho de atendimento de requisições de Hidráulica.

2.5 – Climatização
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 2441 requisições de serviços de
Climatização. Os serviços compreendem instalação/manutenção/limpeza de refrigeradores de ar.
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Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais, em destaque as de status AGUARDANDO EXECUÇÃO e
FINALIZADAS. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de desempenho.
Status da Requisição

Quantidade - Climatização

Percentuais

1918

79%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

5

0%

AGUARDANDO
MATERIAL

0

0%

PENDENTES

518

21%

Totais

2441

100%

FINALIZADAS

Tabela 2.5.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Climatização por status.

Figura 6 – Desempenho de atendimento de requisições de Climatização.

2.6 – Elevadores
Neste período, foram registrados no SIPAC ao todo 85 requisições de serviços de
Elevador. Os serviços compreendem instalação/manutenção/limpeza do equipamento.
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Na tabela a seguir estão dispostas as requisições classificadas pelo seu status e suas
respectivas quantidades e percentuais, em destaque as de status AGUARDANDO EXECUÇÃO e
FINALIZADAS. Logo em seguida, é apresentado o gráfico de desempenho.
Status da Requisição

Quantidade - Climatização

Percentuais

FINALIZADAS

47

55%

EXECUTADAS
PARCIALMENTE

5

6%

AGUARDANDO
MATERIAL

28

33%

PENDENTES

5

6%

Totais

85

100%

Tabela 2.5.1 – Quantidades e Percentuais de Requisições de Elevador por status.

Figura 6 – Desempenho de atendimento de requisições de Elevador.

3. Avaliação de Desempenho
Os esforços das equipes de manutenção da SUMAI, continuam trabalhando para diminuir o
número de pendências de períodos anteriores. É possível observar nos gráficos abaixo os índices de
2014 que já chegam a 78,29%, em média, o atendimento mensal das equipes de manutenção.
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No segundo semestre de 2014, houve uma separação das especialidades de climatização,
elétrica e elevadores, que hoje, funcionam independentes, produzindo um melhor efeito no
atendimento.
As especialidades TIC e Hidráulica continuam com um excelente desempenho de
atendimento de serviços de manutenção, bem como continua bom o desempenho das especialidades
Civil e Elétrica.
A especialidade Civil, somente não apresenta um melhor desempenho em relação às demais
especialidades, devido à característica, tamanho dos serviços. Demandando mais tempo e o
envolvimento de vários profissionais e materiais para cada uma das Ordens de Serviço em aberto.
Resultando em uma menor quantidade de OS atendidas.
No final do ano de 2014 e já refletindo em 2015, motivada por uma recessão no pais, houve
uma queda nos atendimentos por falta de recurso para a compra de materiais e pagamento às
empresas terceirizadas. Mais que, dentro do possível, nunca deixamos de atender às emergências.
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4. Oportunidades de Melhoria

Item

Sugestão

1

Substituir o modelo de licitação atual (mão de obra) por um
modelo que inclua material e mão de obra

2

Adequar ferramentas e instrumentos de trabalho

3

4
5
6
7
8
9
10

Redistribuir as equipes de operários e respectivos encarregados,
subordinados (empresa) ao engenheiro de núcleo(UFBA),
possibilitando um melhor controle das demandas e de pessoal
Dentro do possível, garantir o fluxo do pagamento dos boletins
de medição, permitindo a ininterrupção do contrato e
consequência do atendimento da manutenção
Clareza e objetividade nos pedidos de requisições de serviços
pelas unidades
Montar uma oficina local, para a manutenção dos aparelhos de ar
condicionado
Evitar solicitação de serviços via telefone ou e-mail
Substituir, periodicamente, o fardamento e EPI’S dos
funcionários da terceirizada
Diferenciar, por núcleo, a cor do fardamento dos funcionários,
facilitando um melhor controle de pessoal
Melhorar o estoque de insumos no almoxarifado

Ponto
Licitação
Prever em licitação
Gerenciamento de contrato

Administrativo/Financeiro
Instrução às unidades
Manutenção
Instrução às unidades
Fiscalização
Gestão
Criar almoxarifado por núcleo

5. Considerações Finais
Os dados apresentados para este relatório, se basearam nas informações do programa SIPAC,
que nos forneceram subsídios para uma melhor avaliação do desempenho do Núcleo de Manutenção
da SUMAI.
Mais uma vez o SIPAC se mostrou uma ferramenta eficaz no levantamento estatístico de
dados, geração de indicadores e tomada de decisões por parte do setor de infraestrutura da UFBA.
Muito embora existam fatores diversos que influenciam direta e indiretamente o desempenho da
manutenção.
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – STI
Metas definidas e ações implementadas
1. Governança de TIC
 Participação da STI no Comitê Gestor de TI da UFBA;
 Conclusão do processo de elaboração do PDTI da UFBA e aprovação da Proposta para o
PDTI 2014-2016 na instância do Comitê Gestor de TI da UFBA;
 Estreitamento da relação com a Administração Central visando ao amadurecimento da
Governança de TIC na UFBA, conforme apontado nas instruções normativas e auditorias dos
órgãos de controle externo;
 Implantação e gestão do novo contrato de Serviço de Gerenciamento e Operação da Central de
Serviços de TI da STI;
 Participação da Superintendência da STI no VIII WTICIFES, Workshop de TI das IFES,
como membro do Colégio de Gestores de TIC da Andifes (CGTIC/Andifes);
 Elaboração do Plano de Metas 2015 da STI;
 Implantação de melhorias e consolidação do processo de gestão do planejamento da STI, da
sua execução e controle;




Iniciativas visando à implementação da nova estrutura organizacional da STI definida no
Regimento Interno da Reitoria, incluindo as gratificações, CDs e FGs, compatíveis com os
graus de responsabilidade inerentes aos cargos.
Elaboração do Projeto para promoção da melhoria da comunicação institucional e da
integração da equipe da STI.

2. Desenvolvimento de competências
 Capacitação tecnológica, gerencial e pessoal do corpo funcional:
Dos 70 servidores técnico-administrativos da STI/UFBA, 35 (50%) receberam capacitação em
2014. Estes 35 servidores realizaram 71 cursos de capacitação nas seguintes áreas:
Administrativa 9 (13%), Governança 25 (35%), Serviços de TI 19 (27%), Desenvolvimento
de Software 6 (8%) e Língua Estrangeira 12 (17%).
Cabe ressaltar que alguns servidores fizeram capacitação em mais de uma área.





Qualificação do corpo funcional:
Dos 70 servidores técnico-administrativos da STI/UFBA, 08 (11,4%) estão fazendo pósgraduação, sendo: Especialização 03 (43%), Mestrado - aluno regular 03 (43%), Mestrado aluno especial 01 (1,4%), Doutorado – aluno regular 01 (1,4%);
Admissão de 06 novos servidores técnico-administrativos, em substituição a servidores que se
desligaram por pedidos de aposentadoria, remoção e exoneração;
Participação no Programa de Desenvolvimento Humano (PDH), coordenado pela
PRODEP/CDH;
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Capacitação profissional de alunos de graduação:
 10 bolsistas pelo Programa PROCATI
 03 bolsistas pelo PoP-BA/RNP
 02 bolsistas pela PRODEP
 01 bolsista pelo PIBIC
Participação no 20º SCI da RNP (Seminário de Capacitação e Inovação da RNP);
Participação no 15º Workshop RNP (WRNP)
/ Simpósio Brasileiro de Redes de
Computadores (SBRC);
Realização do V WTR do PoP-BA (Workshop de Tecnologias de Rede do PoP-BA);
Participação no III Fórum RNP;
Participação no VIII Workshop de TI das IFES (incluindo a apresentação de 03 trabalhos):

3. Infraestrutura de TIC
1. Implantação do novo contrato de outsourcing de serviços de TI da UFBA para Gerenciamento
e Operação da Central de Serviços de Tecnologia da Informação (Suporte à Infraestrutura de
TIC e Central de Atendimento/Helpdesk);
2. Instalação da nova solução de antivírus corporativo em 3.900 estações de trabalho e
servidores;
3. Implantação de nova funcionalidade de CHAT no serviço de e-mail da UFBA (ufbam@il);
4. Expansão da cobertura da rede nas unidades de ensino e administrativas, sendo:
 Expansão da rede sem fio através da instalação de 96 novos Access Points, sendo 50 da
nova solução de rede sem fio (Ruckus);
 Expansão do número de pontos de rede cabeada com a instalação de 145 switches, sendo 52
D-Link, modelo DES-3200 de 28 portas), representando uma expansão de 1.456 novos
pontos de acesso à rede da UFBA, em função da ampliação e reestruturação de algumas
Unidades;
5. Substituição dos Switches de Núcleo da rede UFBA para aumentar a velocidade de acesso das
unidades, sendo:
 1 Switch de núcleo da rede na Reitoria (Extreme Networks, modelo Summit X670-48);
 1 Switch de núcleo de rede, na STI (Extreme Networks, modelo BlackDiamond 8806);
6. Reforma total ou parcial (em parceria com a SUMAI) da infraestrutura de rede de algumas
unidades, a saber:
 Nova unidade de atendimento do ICS, localizada na rua João das Botas, nº 47;
 Residência Universitária 1;
 Instituto de Química, 1º e 2º andares;
 Laboratório compartilhado 2, localizado na STI;
 Hospital de Medicina Veterinária (parcialmente reformado, pois a obra se encontra em
andamento);
 Faculdade de Educação (organização e substituição de cabos da concentração)
 Biblioteca Central (totalmente reformada)
 Instituto de Geociências (anexos A e B);
 Faculdade de Ciências Contábeis (inauguração do novo prédio);
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 Faculdade de Enfermagem;
 Escola de Belas Artes;
 Faculdade de Medicina do Vale do Canela;
 Faculdade de Direito (reforma em andamento);
 Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPPG);
 Faculdade de Comunicação.
7. Instalação e/ou substituição de fibras ópticas novas nas unidades abaixo discriminadas:
 Pavilhão de Aulas 6;
 Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia (CEAB);
 Laboratório de Física Nucelar;
 Instituto de Ciências da Informação;
 Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas;
 Instituto de Física;
 Faculdade de Arquitetura.
8. Criação de 16 Termos de Referência, para atender às demandas de TI da Universidade,
compostos de vários itens. Foram realizadas 9 licitações.
9. Realização da manutenção (overhaul) do compressor 1 (chiller) do sistema de ar condicionado
central da STI, que serve a todos os equipamentos localizados no datacenter da UFBA.
10. Aquisição dos equipamentos, listados abaixo, com um custo total de R$ 514.571,00
(quinhentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e um reais) para atender a diversos projetos,
sendo que, desse montante, R$ 201.372,00 (duzentos e um mil, trezentos e setenta e dois reais)
foram de verba da UFBA e R$ 313.199,00 (trezentos e treze mil, cento e noventa e nove reais)
do projeto CT-Infra 2007. A saber:
 Adquiridos com verba da UFBA
 Unidades de discos para expansão do Storage (1);
 Pontos de acesso para expansão da rede sem fio (2).
 Adquiridos com verba do CT-INFRA
 Solução de rede sem fio com 50 pontos de acesso (3);
 Switch de Agregação e Acesso (4).
(1) Foram adquiridas mais 2 gavetas de discos e 32 discos de 3TB cada. Este investimento
visa a ampliar a capacidade de armazenamento de dados da UFBA em 96TB brutos para os
servidores localizados no datacenter da STI.
(2) Aquisição de 60 pontos de acesso para ampliação do alcance da rede sem fio nas unidades
da UFBA. Sendo que, deste total, 32 pontos de acesso foram adquiridos para o campus de
Vitória da Conquista.
(3) Aquisição de nova solução de rede sem fio composta por duas controladoras, com
capacidade de gerenciar 250 pontos de acesso cada, software de gerência e mais 50 pontos de
acesso. Essa aquisição visa a dotar as unidades com a infraestrutura de rede sem fio de maior
disponibilidade, estabilidade e velocidade.
(4) Os equipamentos adquiridos visam a substituir equipamentos obsoletos que não atendem
os requisitos atuais da Rede UFBA, adicionando funcionalidades e ampliando a capacidade de
transporte dos dados.
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Tabela comparativa dos resultados obtidos em 2013 e 2014 – infraestrutura de TIC
Indicadores

2013

2014

 Incidentes de segurança
detectados

548

476

 Total de contas de e-mail

10.005

11.837

 Equipamentos de rede
instalados nas unidades
(switches e APs de rede
sem fio)

265

241

 Dados de usuários
arquivados (Backup)

87,89 TB

242,44 TB

 Bancos de dados total

1.025

1.240

Considerações
Atribui-se o decréscimo do número de incidentes à
implementação de novos sistemas de detecção de
atividades maliciosas na rede, possibilitando assim um
maior espectro de identificação de incidentes de
segurança, bem como maior alimentação de informações
para a ferramenta de detecção e tratamento de incidentes
de segurança (TRAIRA).
Nesse montante existem cerca de 5.000 contas de
usuários que nunca acessaram o sistema desde sua
implantação. Esses usuários serão bloqueados e em
seguida excluídos por não utilizarem o sistema de e-mail.
Foram instalados 145 switches priorizando unidades que
sofreram reformas, tais como: ENG, NUT, ECO, ENF,
etc. Os demais equipamentos foram utilizados para
substituir os de borda de cada unidade. Utilizando
infraestrutura implantada por empresa contratada pela
Teleufba, instalamos 96 access points WiFi, aumentando
a área de cobertura de rede sem fio nas unidades.
Houve um acréscimo de 175% da área utilizada para
backup dos dados dos usuários em relação ao ano de 2013.
Houve um aumento no número de bancos no ano de 2014
em 20% em relação ao número apresentado no ano de
2013, decorrente da inclusão de novos bancos de dados
para atender aos diversos sistemas.

Estatísticas de utilização da REDE UFBA:
Considerações:
(a) Para os indicadores de 2014, foram considerados os meses de Março a Dezembro, pois em
Janeiro e Fevereiro, ainda estava vigente o contrato anterior com outra empresa. Desta forma,
vários indicadores foram alterados, bem como as metodologias de coleta e ferramentas utilizadas.
(b) Entende-se por Incidente qualquer evento que não faça parte da operação padrão de um
determinado serviço e que causa, ou pode causar, uma interrupção no mesmo ou uma redução na
sua qualidade. Exemplo: indisponibilidade de acessar o serviço de e-mail.
(c) Entende-se por Requisição de Serviço uma solicitação de melhoria, mudança ou ampliação no
ambiente ou serviço. Diferentemente do Incidente, caracteriza-se por ser uma ocorrência prevista e
por não causar qualquer tipo de interrupção nos serviços prestados. Exemplo: criação de um novo email.
(d) Nos indicadores por unidade, todos os chamados de todos os campi e unidades de Barreiras
(UFOB) estão agregados, identificados como ICADS/Campus Barreiras. O número de chamados
referentes à STI engloba chamados de demandas de usuários e de analistas referentes à manutenção
da infraestrutura.
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 Indicadores da Central de Atendimento
Número de ligações cujo tempo de duração de espera para atendimento superou 1
minuto.
Percentual de usuários que responderam à pesquisa de satisfação e classificaram o
atendimento como ótimo ou bom.

4,78%
94,85%

 Evolução mensal dos indicadores da Central de Atendimento
Indicadores da
Central

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Chamadas recebidas

1.205

2.008

1.906

1.463

3.322

3.066

2.673

2.579

2.025

1.200

21.447

Chamadas atendidas

1.103

1.893

1.800

1.385

2.868

2.856

2.537

2.353

1.894

1.174

19.863

102

115

106

78

454

210

136

226

131

26

1.584

236

267

202

180

1286

682

508

659

403

75

4.498

00:06:00

00:05:32

00:05:42

00:05:26

00:08:03

00:06:45

00:06:42

00:07:32

00:07:35

00:07:21

00:06:40

110:23:03

174:30:11

170:53:52

125:14:15

384:35:51

321:13:37

283:25:10

295:23:19

239:20:31

143:58:10

2.248:57:59

55,7

61,7

45,8

51,5

76,0

68,9

60,0

47,2

37,6

23,3

527,7

44,7

43,5

39,9

40,9

54,4

67,1

55,3

55,1

57,1

35,4

493,4

00:03:50

00:03:18

00:03:44

00:03:11

00:02:03

00:01:10

00:00:51

00:04:12

00:03:16

00:03:12

00:02:53

Chamadas
abandonadas
Chamadas em fila de
espera
Duração média das
chamadas
Tempo total de
conversação
Média de ligações
por turno - Matutino
Média de ligações
por turno Vespertino
Média do tempo de
espera
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Chamados abertos por unidade
Incidentes:

Requisições de serviços:
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Chamados abertos por categoria

Incidentes:

Requisições de serviços:
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 Disponibilidade de Serviços da Rede UFBA medida pelo sistema de gerência Zabbix da UFBA
2013
Serviços

E-mail

Analisador de Conteúdo
AntiSpam/Mail-Gateway
Antivírus
Backup
Banco de Dados – Outros
Banco de Dados – Sql Server
DHCP/WINS
DNS
EAD
Firewall
Serviço Apache
Serviço de E-mail
Serviço de Listas
Servidor de e-mail
Webmail
Serviço de Terminal
Serviço IIS
Serviço Jboss
Serviço Tomcat
Sistema da Central de Serviços
Switch de Borda
Switch de Core
VoIP
VPN

Meta
contratual
(%)
=========
99,00
98,50
*
*
99,00
99,50
99,00
99,50
=========
=========
=========
99,00
99,00
99,00
=========
**
**
99,60
=========
99,70
=========
98,00

Disponibilidade
(%)
=========
99,69
99,93
99,57
*
*
100,00
99,99
99,90
99,95
=========
=========
=========
99,98
100,00
99,98
=========
**
**
100,00
=========
99,94
=========
99,97

2014
Meta
contratual
(%)
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,90
99,70
99,70
99,70
=========
=========
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,70
99,90
99,70
99,70

Disponibilidade
%
99,97
100,00
99,00
100,00
99,97
100,00
100,00
99,97
99,97
100,00
99,48
99,62
99,91
=========
=========
98,60
99,94
99,14
99,90
98,84
94,97
99,28
98,88
100,00

* Os serviços Banco de Dados – Outros e Banco de Dados – SQL Server apresentados em 2014
foram agrupados em 2013 no serviço Banco de Dados, com meta contratual de 99,00% e
disponibilidade de 100,00%.
** Os serviços Jboss e Tomcat apresentados em 2014 foram agrupados em 2013 no serviço
Servidor de Aplicativos, com meta contratual de 99,50% e disponibilidade de 99,61%.
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 Gestão de contratos de serviços:
Contrato

Serviço

Serviço de suporte à infraestrutura de
Tecnologia da Informação e Comunicação da
UFBA – Solutis Tecnologias
Manutenção do Sistema de Ar Condicionado –
TECTENGE
Manutenção do Sistema Elétrico - MAG
ENGENHARIA
Manutenção do Sistema Anti-incêndio –
TECTENGE
Manutenção de Hardware (Storage) – IBM
Consultoria em software do Firewall –
AURIGA
Manutenção de Hardware do Firewall
Manutenção de Hardware (Servidores)

Baseado em acordos de níveis de serviços (SLAs) e ITIL, tem como
objeto Gerenciamento e Operação de uma Central de Serviços de
Tecnologia da Informação (Suporte à Infraestrutura de TIC e
Central de Atendimento/Helpdesk);
Manutenção corretiva e preventiva em sistema de ar condicionado
central da STI (chillers, bombas, selfs, sistema de automação, etc).
Serviço de manutenção preventiva e corretiva da rede estabilizada
da STI (grupo moto-gerador, estabilizador, no-break, quadro
elétrico).
Manutenção preventiva e corretiva em sistema de detecção,
alarme, prevenção e combate a incêndio do data center da STI.
Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos servidores e
subsistema de armazenamento (storage) do data center da STI.
Serviços de consultoria em software para o firewall Cisco modelo
ASA5550.
Serviços de manutenção preventiva e corretiva do firewall Cisco
modelo ASA5550. Atualmente em fase de nova contratação.
Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos servidores em
produção no data center da STI. Atualmente em fase de nova
contratação

4. Soluções de Software - Sistemas de Informação:
Visando à ampliação e à melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Universidade à comunidade de
alunos, funcionários e ao público externo, e de acordo com as prioridades estabelecidas pela
Administração Central, a UFBA, através da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI),
desenvolveu, ampliou e implantou, em 2014, sistemas, portais e estruturas de bases de dados com o
objetivo de aperfeiçoar os processos institucionais em termos de tempo de execução, simplificação, e
qualidade das informações disponibilizadas.
Seguem abaixo alguns números:
Sistemas de
Informação

2012

Totais
2013

2014

Considerações
Os números apresentados representam o quantitativo de sistemas
desenvolvidos, implantados e em manutenção evolutiva.
Em 2014

Sistemas
Corporativos

27

30

32

 02 sistemas foram implantados (SIPOS e o novo SISPER)
 O SISAU foi iniciado, devendo seu primeiro módulo ser implantado no
inicio de Janeiro/2015.
 15 sistemas sofreram manutenção evolutiva para suportar as mudanças
contínuas nos processos administrativos e acadêmicos da instituição.
 03 sistemas (EsFCEx, CMS, SPGACPD) foram descontinuados.

Sites

Gestão de Eventos

30

35

70

57

93

Em 2014
 23 novos sites foram desenvolvidos e implantados;
 29 sites encontram-se em construção;
 O site de concursos teve atualização constante;
 O portal da UFBA foi reestruturado, recebendo um novo layout;
 Foi criada a Agenda UFBA, para dar maior visibilidade aos eventos que
acontecem na instituição.

63

Em 2014
63 eventos foram gerenciados, sendo:
 48 eventos da comunidade UFBA
 15 eventos da comunidade externa
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 Desenvolvimento e homologação: Sistema Acadêmico Universitário (SISAU); Sistema para
Inscrição e Seleção de Candidatos a Pós-Graduação (SIPOS); Armazém de Dados (BI-UFBA).
 Adaptação, homologação e implantação: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos (SIPAC) módulos: Almoxarifado, Compras, Catálogo de Materiais, Convênios, Protocolo.
 Produção, Manutenção corretiva e/ou evolutiva: Sistema de Gerenciamento de Guia de
Recolhimento da União (SGGRU); Sistema de Gerenciamento de Bolsas para Editais Internos de
Fomento a Extensão Universitária (SAPEX); Sistema Integrado de Pessoal (SIP / SIPWEB);
Sistema de Concursos (SISCON); Sistema de Avaliação de Docentes (SIAV); Sistema de
Administração Acadêmica (SIAC / SIACWEB); Sistema Integrado de Usuários e Serviços –
(SIUS); Sistema de Gerenciamento de Bolsas de Iniciação Científica (SISBIC); Sistema de
Gerenciamento de Bolsas de Extensão (SISBIEX); Sistema de Apoio à Pesquisa e à Inovação
(SAPI); Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão (SIATEX); Sistema
de Pagamento de Fiscais de Concursos (SIFIS); Sistema Integrado de Patrimônio, Administração
e Contratos (SIPAC); Sistema de Registro de Horário (SISREGH); Sistema de Pagamento de
Bolsistas (SIPAB).
 Sistemas descontinuados ou sem manutenção evolutiva ou corretiva: Em 2014, foram
descontinuados: Sistema de Concurso de Nível Superior do Exército (EsFCEx); Sistemas de Concurso
de Nível Médio do Exército (CMS); Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa do
CPD (SPGACPD); ampliando o conjunto de sistemas descontinuados cujas funcionalidades passaram
a ser contempladas em outros sistemas em anos anteriores: Sistema de Apoio Orçamentário (SAPO);
Sistema de Convênios e Contratos (SICONV); Sistema de Gerenciamento de Recursos da PRPPG
(SGR); Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa (SPGA); Sistema de Patrimônio
(SIPAT); Sistema de Informação sobre a Produção Docente (SIDOC).
5. Atividades Extensionistas (Projetos Especiais)


Núcleo de EAD (Moodle UFBA)
 Definição de políticas de uso do ambiente Moodle para a UFBA;
 Implantação de registro de atividades do NEAD em agosto de 2014;
 Apoio ao desenvolvimento de projetos no âmbito da UAB na UFBA;
 Apoio ao desenvolvimento de projetos de EAD em unidades de ensino da UFBA;
 Apoio à utilização do Moodle UFBA em disciplinas presenciais e outras finalidades;
 Implantação do NovoMoodle UFBA;
 Desenvolvimento de incentivos para utilização do NovoMoodle UFBA;
 Elaboração de um Guia de Funcionalidades do Moodle versão 2.6;
 Realização de uma turma do Curso ‘NovoMoodle: aspectos instrumentais’;
Desenvolvimento do Plano Anual de Capacitação Continuada (PACC 2014) em parceria
com a UAB e SEAD, com oferta de quatro cursos a distância em 2014
o Moodle para professores: a educação online na UFBA (coordenação da STI);
o Design educacional;
o Tutoria online;
o Gestão em EAD (coordenação da STI).
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 Parceria e consultoria em EAD e/ou na utilização do Moodle na UFBA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ADM - Curso em Gestão Pública Municipal (Antonio Sérgio Fernandes);
ADM – Planos Municipais de Cultura - (Horácio Hastenreiter);
ISC – Projeto Net-Escola (Ligia Rangel);
ISC – Cursos em Avaliação em Saúde (Maria Guadalupe Medina);
ISC – Especialização em Saúde Coletiva – Serviços de Hemoterapia (Eduardo Mota);
FFCH - Curso de Especialização em Filosofia (Dante Galeffi);
FFCH - Curso de Especialização em Sociologia (Maria Salete Amorim);
DAN – PIBID Dança (Virgínia Rocha);
PRODEP – Cursos de capacitação dos servidores da UFBA (Márcia Rangel);
FACED – Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação;
FACED – Escola de Gestores (José Wellington Aragão);
DIR - Observatório da Pacificação Social (Ana Paula Rocha do Bonfim).

 Números MOODLE UFBA:
Indicador

2012

2013

2014

Usuários no Moodle antigo

66.931

94.880

140.505

Usuários no Novo Moodle

----------

----------

9.675

Espaços no Moodle antigo

2. 348

2.958

3.388

Espaços no Novo Moodle

----------

----------

622

 Números do atendimentos do Moodle UFBA, de agosto a dezembro de 2014:
Tipo de Atendimento

Quantidade

Percentual

Atividades de parcerias

47

3%

Cadastro de aluno em lote (carga batch)

46

3%

Criação de espaço - Moodle atual

95

6%

Criação de espaço - NovoMoodle

301

20%

8

1%

186

13%

7

0%

Orientação sobre o uso do Moodle atual

111

8%

Orientação sobre o uso do NovoMoodle

70

5%

Outros

105

7%

Problema de acesso aos espaços no Moodle

126

9%

Problemas de acesso ao Moodle

351

24%

22

1%

1.475

100%

Migração de espaços no Moodle atual
Migração de espaços para o NovoMoodle
Orientação sobre gestão de cursos

Problemas de edição
Total
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Rede Metropolitana de Salvador (ReMeSSA) – Rede Ótica de Alta Velocidade, tendo como
foco as áreas acadêmica e de pesquisa.
 Apoio técnico e participação na ativação da Infovia Digital da Bahia, IDB, rede óptica
administrada pela PRODEB, para o Governo estadual, usando dois pares de fibra da
ReMeSSA. Este projeto possibilitou o fechamento do anel IRDEB, melhorando a
redundância na rede;
 Articulação com a COGEL para liberação de dois pares de fibra da PMS, que passa pelo
corredor da Vitória, para atender as duas residências da UFBA e a UFSB. Projeto
bastante adiantado, aguardando recursos para construção da última milha;
 Ativação dos dois pares da Telebras na ReMeSSA;
 Construção da redundância PITUBA, fechando mais um anel na ReMeSSA;
 Adesão do SERPRO à ReMeSSA;
 Realização de auditoria técnica por equipe da RNP;
 Apoio ao Estado, Município e à TELEBRAS na Copa do Mundo FIFA;
 Ativação de novos parceiros: Grupo Promédica, com Hospital do Subúrbio, Hospital da
Cidade, Defensoria Pública, Hospital SARAH.



PoP-BA – Ponto de Presença da RNP na Bahia
 Apoio ao CAIS nas atividades relacionadas a segurança da informação, elaboração mensal
do catálogo de fraudes da RNP;
 GT-EWS Grupo de Trabalho de Sistema de Alerta Antecipado – GT aprovado no edital da
RNP para 2015-2016, projeto em parceria com a USP;
 Apoio ao projeto RESCUER (Reliable and Smart Crowdsourcing Solution for Emergency
and Crisis Management);
 Realização de dois eventos: V WTR (Workshop de Tecnologias de Redes) e IV EnSI
(Encontro de Segurança em Informática do CERT.Bahia);
 Reforma da sala do PoP-BA;
 Participação no projeto cafe@POPs;
 Ampliação do PTT Metro;
 Ativação e atualização de 20 circuitos de unidades no interior do estado.



ESR/SSA – Escola Superior de Redes
Em 2014, a unidade Salvador da ESR sediada na UFBA realizou 12 cursos, distribuídos em 24
turmas, sendo 10 da Grade e 14 do Projeto Cidades Digitais. Das 24 turmas, a metade foi
oferecida na área de Governança de TI (GTI), sete na área de Administração de Sistemas
(ADS), quatro em Administração e Projetos de Redes (ADR) e uma na área de Segurança da
Informação (SEG).
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Foram capacitados 300 alunos, distribuídos nas seguintes áreas:


Administração de Sistemas (72)
 Administração e Projeto de Redes (49)
 Segurança da Informação (16)
 Governança de TI (163)
Destaques 2014










Primeiro ano de contrato firmado com a Empresa Solutis Tecnologias para Gerenciamento e
Operação da Central de Serviços de TI;
Início do projeto institucional “Desenvolvimento Acadêmico: Soluções Tecnológicas para
Modernização da Gestão Universitária” com funcionamento da fábrica de software interna e
admissão de novos funcionários;
Início do processo de Diagnóstico Organizacional da STI;
Mudança/Modernização do leiaute (aspecto visual) do Portal UFBA;
Elaboração do Projeto para promoção da melhoria da comunicação institucional e da
integração do corpo técnico da STI;
Implantação de Cargo de Direção (CD) para a Coordenação de Sistema de Informação (CSI);
Fortalecimento da Coordenação de Governança e Qualidade de TI (CGQ);
Implantação de melhorias para consolidação do processo de gestão do planejamento da STI;
Definição de prioridades institucionais para a área de TI em articulação com a Assessora de TI
da Reitoria.

Ações não implementadas em 2014


Realização de reformas e reorganização do espaço físico para instalação da fábrica de
software, realocação da Coordenação de Atendimento, nova portaria, melhorias na segurança
do acesso ao prédio e às áreas restritas (projeto já elaborado pela SUMAI);



Reforma do sistema de ar condicionado da STI (overhaul compressores e substituição das
serpentinas) que se encontra bastante deteriorado, apresentando baixo rendimento operacional,
alta incidência de problemas e frequentes interrupções no funcionamento;



Ampliação da capacidade do sistema elétrico do data center;



Levantamento de necessidades para reforma geral do prédio e construção do 3º andar;



Ampliar a segurança da STI com a substituição das câmeras garantido uma melhor qualidade
do sistema de monitoramento;



Inclusão da STI no Programa Bem Viver da CDH.
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Entre as diversas dificuldades identificadas para não implementação dessas ações, pode-se destacar:


Falta de recursos humanos, orçamentários e financeiros;



Excesso de demandas e priorização de outras ações identificadas como mais relevantes ou
urgentes;



Necessidades de envolvimento de outras instâncias da UFBA, que não se concretizaram;
o Autorização da SUMAI para promover melhorias na infraestrutura da STI;
o Avaliação e autorização da COSEG para instalação do novo sistema de câmeras na STI.

Perspectivas para 2015
Destacamos as principais ações e metas planejadas para o ano de 2015:
 Buscar adequar a Equipe da STI em perfil e número e prover condições para sua manutenção,
especialmente em funções estratégicas;
 Execução do projeto de reforma da STI, elaborado pela SUMAI;
 Implantação plena da fábrica de software interna;
 Implantação de melhorias e consolidação do processo de gestão do planejamento da STI;
 Efetivação da gerência de projetos na STI;
 Implantação das melhorias necessárias na infraestrutura do data center visando a garantir a
disponibilidade dos serviços e informações com desempenho e segurança adequados;
 Ampliação e melhoria da qualidade do Serviço Moodle;
 Aprovação, pelo CONSUNI, da Política de Segurança da Informação e Comunicação da UFBA;
 Renovação da cooperação com a UFRN referente aos sistemas integrados de gestão;
 Revisão da proposta de PDTI;
 Definição de políticas para o uso dos recursos e serviços de TIC e segurança da informação na
UFBA;
 Definição de prioridades, pela Alta Administração, dos serviços de TI demandados pela
UFBA;
 Implantação de Cargo de Direção (CD) para a Coordenação de Projetos Especiais (CPE) e
Coordenação de Governança e Qualidade de TIC (CGQ).
A seguir as principais demandas e projetos prioritários para 2015:













Revisão da proposta de PDTI 2014-2016;
Definição de políticas e normas de TI;
Início do projeto para implantação de sistema de identificação única para a comunidade
UFBA;
Ampliação da rede sem fio;
Desenvolvimento de projetos de portais e sítios web visando à melhoria da comunicação
institucional e divulgação da imagem da UFBA, incluindo o Portal da Visibilidade;
Novo sistema acadêmico integrado (adoção do SIGAA da UFRN);
Implantação de novos módulos e consolidação do SIPAC;
Levantamento das necessidades de automação de processos em todas as Pró-Reitorias e
Superintendências;
Avaliação do sistema SIGRH da UFRN com vistas à adoção na UFBA;
Implantação de serviço de armazenamento de dados em nuvem privada;
Implantação de solução de Business Intelligence;
Início de ações visando à definição de projeto na área de Gestão Eletrônica de Documentos e
redução do trâmite de papel na Universidade;
135

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos




Consolidação da solução de VoIP para ampla utilização pela comunidade UFBA na
comunicação de telefonia de longa distância;
Consolidação e fomento do uso de solução de videoconferência.

Considerações
De uma forma geral, as demandas para a área de TI corporativa, qualquer que seja a natureza da
instituição, são sempre crescentes. A história tem comprovado que com a UFBA não é diferente. Todas
as áreas, sejam elas meio ou fim, requerem forte apoio de ferramentas e infraestrutura de TI para a
execução dos seus processos. Pode-se dizer que, por diversas dificuldades enfrentadas ao longo dos
últimos anos, há uma defasagem importante entre a demanda e a oferta de serviços de TI no suporte aos
processos institucionais da UFBA.
O início do novo reitorado em 2014 sinaliza a necessidade de um intenso esforço com o intuito de se
reduzir esse gap, e traz uma perspectiva de muitas e complexas demandas para a STI em 2015 e nos
anos seguintes.
Entre as novidades deste reitorado está a implantação de uma assessoria de TI ligada diretamente ao
Gabinete do Reitor, que terá importante papel na articulação e alinhamento entre a Alta Administração
da Instituição, as diversas áreas usuárias e a área de TI, para que seja realizado um adequado
mapeamento das demandas, definição clara das prioridades institucionais e garantia do
comprometimento dos recursos e gestores das instâncias usuárias.
Nesse contexto, destaca-se a importância da Governança de TI, parte essencial da Governança
Institucional, e deve ser ressaltada a relevância do funcionamento do Comitê Gestor de TI e a revisão da
proposta de PDTI, apresentada no final da gestão passada, para que o Plano Diretor seja submetido à
aprovação do CONSUNI, estabelecendo as diretrizes e metas e respaldando os projetos, ações,
investimentos e contratações de TI.
Soma-se às demandas para a área de TI a necessidade de atendimento a vários objetivos
estabelecidos por exigências legais, diretrizes governamentais, recomendações e decisões dos
órgãos de controle, suporte às atividades da Instituição e busca permanente de aplicação das
melhores práticas para a área de Tecnologia da Informação.
Como já dito, a atual defasagem verificada no atendimento das necessidades de soluções de TI da
comunidade UFBA é consequência de dificuldades diversas, entre as quais merecem grande destaque os
recursos materiais e humanos, fatores críticos para a execução das atividades planejadas e consecução
dos objetivos estabelecidos. O funcionamento da Instituição baseia-se em grande medida no tripé
pessoas, processos e tecnologia. Não há dúvidas de que grande parte da responsabilidade pelo
atingimento dos objetivos institucionais recai na capacidade da área de TI de entregar o que dela se
espera, dentro dos parâmetros de prazo e qualidade compatíveis com as expectativas definidas. Para que
a STI esteja pronta para enfrentar os desafios que se apresentam é fundamental que diversas condições
sejam garantidas, entre elas destacam-se como absolutamente necessários a garantia de um corpo
técnico adequado quantitativa e qualitativamente, além dos recursos financeiros para os investimentos
requeridos à implantação dos projetos.
Não se pode perder de vista as limitações e riscos impostos pelas dificuldades relativas a recursos
humanos na área de TI, especialmente na área de gestão, tanto quantitativa quando
qualitativamente. A reduzida atratividade da carreira de TI nas universidades federais,
principalmente devido aos baixos salários, inferiores ao mercado e a outras instituições da
administração pública federal, cria grandes dificuldades na aquisição e retenção de talentos e,
consequentemente, do conhecimento institucional.
De forma sumarizada, foram aqui elencadas as principais realizações da Superintendência de
Tecnologia da Informação no ano de 2014, além das ações e condições para garantir que
continuemos avançando em 2015, agregando valor e contribuindo para que a Universidade atinja
seus objetivos.
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SISTEMAS E SERVIÇOS
SISTEMA DE CORREIÇÃO - USC
A Unidade Seccional de Correição da UFBA, basicamente, tem atuado nos processos disciplinares
através de orientações sobre a condução de processos, o que é feito por meio de reuniões com os
membros das comissões e com as autoridades instauradoras, ou por meio de posicionamento
escrito, juntado ao processo disciplinar.
A adoção dessa estratégia de assistir os servidores que conduzem os processos disciplinares, ao
invés de participar diretamente, é uma tentativa de uniformizar os procedimentos, já que os
processos são instaurados, instruídos e julgados no âmbito das unidades acadêmicas ou
administrativas, deixando evidente que a descentralização administrativa / espacial da UFBA,
também, se reflete no âmbito disciplinar.
Ademais, por contar apenas com o Coordenador e duas servidoras, a Unidade de Correição não teria
a possibilidade de participar das várias comissões de sindicâncias e PAD’s instaurados em toda a
Universidade.
Somente no exercício de 2014, foram conduzidos 14 PAD’s e 26 sindicâncias, sendo que em dois
casos foram aplicadas a penalidade de demissão, as quais somadas as penas capitais aplicadas em
exercícios anteriores totalizam 12 casos de expulsões da UFBA, conforme tabela abaixo.
Exercício
Nº. de
demissões
Fonte: USC

2011
4

2012
2

2013
2

2014
2

Total
12

Como conseqüência imediata desse trabalho, observa-se uma melhoria na formalização dos
processos administrativos disciplinares e sindicâncias, o que contribuirá para evitar futuras
anulações de penalidades aplicadas e reintegrações judiciais.
Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU
A Portaria 1.043 de 2007 da CGU, que diz respeito ao Sistema de Gestão CGU-PAD, prevê como
responsabilidade da Instituição a organização e disponibilização de diversas e minuciosas
informações sobre os PAD´s e sindicâncias.
A despeito de a Universidade Federal da Bahia já ter adotado como rotina o cadastramento dos
processos disciplinares, ainda não é possível fazer todos os registros no prazo estipulado.
Conforme descrito anteriormente, a estrutura administrativa da Universidade Federal da Bahia é
extremante descentralizada, não tão somente quantos aos aspectos relativos ao processo de tomada
de decisão e comunicação, como também em relação à dispersão espacial entre as Unidades
Acadêmicas e Administrativas.
Contando, atualmente, com
mais de 35 Unidades Universitárias e dezenas de Unidades
Administrativas, incluindo Hospitais e Fazendas Experimentais, as quais estão distribuídas nos mais
diversos bairros da capital e também no interior do estado da Bahia. Essa situação não tão somente
dificulta a consulta ao processo in loco como também torna a visita extremamente improdutiva e
dispendiosa aos servidores (três) envolvidos na coleta de informações.
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Diante das dificuldades encontradas para coletar as informações, optou-se por elaborar dois
formulários, os quais são preenchidos pela Unidade Acadêmica/ administrativa com informações
necessárias ao cadastramento no Sistema CGU-PAD.
Apesar dos avanços conseguidos com a implantação dos formulários, constata-se que as
informações, ainda, não são obtidas tempestivamente, conforme estabelecido na Portaria. Dessa
forma, faz-se necessário a implantação de outras medidas administrativas para garantir a
tempestividade e a fidedignidade das informações, entre as quais estão sendo discutidas: a
padronização dos procedimentos de coleta de informação e a implantação de sistema informatizado
que possibilite o fluxo de informações entre os servidores que atuam diretamente nos processo
disciplinares e a equipe de cadastro.
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC
O Serviço de Informação ao Cidadão- SIC/UFBA comprometida com a transparência e o acesso a
informação e cumprindo sua função, de acordo com o que determina a à Lei de Acesso à
Informação ,Lei 12 527/ 2011, disponibiliza a estatística anual de atendimento ao usuário,
vinculada ao sistema de informação da Controladoria Geral da União-CGU.
As diretrizes do acesso a Informação são a expressão do compromisso de todos os setores da
Universidade em produzir, manter e preservar e disponibilizar informações confiáveis, autênticas,
acessíveis e compreensíveis, com o objetivo de estabelecer padrões de qualidade de atendimento ao
público pelos órgãos do Poder Executivo Federal.
ESTATÍSTICAS MENSAIS DO SIC
Ano: 2014
INDICADORES/MESES
1 PEDIDOS MENSAIS
1.1 ATENDIDOS
Dentro do prazo(Genérico)
Fora do prazo
1.2 PEDIDOS NÃO
RESPONDIDOS
Por estar em tramitação

JAN FEV MAR ABR
13

MAI JUN JUL AGO SET

OUT NOV DEZ TOTAL

21

22

20

13

09

04

17

12

15

19

5(3)
3

12

2
11

8
6

7
1

4
5

1
1

6
5

4
1

4
2

1
2

5

9

9

6

5

0

2

6

7

9

16

1

1

2

2

1

166
42
49

1

75

2 RECLAMAÇÕES
(Solicitante a CGU)
3 RECURSOS
3.1Primeira Instância

4.Redirecionamento
(Pergunta para outro
órgão Federal

3

1

31
1

1

2

1

2

1

7

3

5

4
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SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE BIBLIOTECAS DA UFBA - SIBI
1 INTRODUÇÃO
No ano de 2014, o SIBI deu segmento às atividades de atualização do acervo e de desenvolvimento
de serviços informacionais, incluindo o atendimento aos usuários. A aquisição de material
bibliográfico tem sido, assim, um serviço contínuo ao longo dos anos e estamos ampliando a
compra de livros eletrônicos a fim de modernizar os serviços e facilitar o acesso ao material
bibliográfico.
Foi realizado reuniões técnicas mensalmente com os bibliotecários e duas reuniões semestrais com
os técnicos administrativos (servidores e terceirizados), com a finalidade de compartilhar as ações a
serem realizadas durante o ano.
Convém destacar que foi realizado no mês de março o Encontro Regional do Pergamum, com a
participação dos bibliotecários do SIBI e de outras instituições públicas e privadas de Salvador e
Feira de Santana, especificamente os bibliotecários da UEFS. Em abril, o Treinamento do Portal de
Periódicos da CAPES foi aberto para participação dos estudantes e professores da UFBA e outros
treinamentos em base de dados realizados na BURMC, também abertos para toda a comunidade
interna. Ocorreram também o Curso de capacitação do Pergamum na WEB para os bibliotecários e
assistentes administrativos (servidores e terceirizados) com carga horária de 30 horas, treinamento
do módulo de aquisição de livros no Pergamum destinados aos bibliotecários. Em outubro,
participamos da Semana ACTA e exploramos o tema “O acesso à informação científica para o
desenvolvimento social”, através de palestras e apresentação de bases de dados de livros eletrônicos
das empresas PROQUEST e EBSCO Brasil LTDA.

2 AÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Aprovação do Regulamento do Empréstimo do material bibliográfico;
 Revisão do Regimento Interno do SIBI sob a orientação do Assessor do Gabinete da Reitoria
e encaminhado para avaliação e/ou aprovação do CONSUNI;
 Revisão da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleção (Instalação de uma
Comissão formada por bibliotecários e uma professora do ICI);
 Aquisição de material bibliográfico (livros) através de Pregão - Registro de Preços:
bibliografia básica e complementar para os cursos de graduação e aquisição e-books área I –
Ciências exatas;
 Assistência à Biblioteca do IMS e tutoria a Biblioteca do ICADS – Treinamento do Portal de
Periódicos para os estudantes, professores e servidores técnico administrativos – realizado
pelos bibliotecários da BUS e BURMC;
 Reuniões do Conselho Deliberativo do SIBI.
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2.1

Implantação e Restruturação de Biblioteca
 Foi instalada uma Biblioteca Setorial no prédio da Faculdade de Ciências Contábeis,
localizada no Vale do Canela, no andar térreo, para atender os estudantes dos cursos desta
unidade;
 Biblioteca da Faculdade de Educação – Novo layout substituição das estantes e todo
mobiliário;
 Todas as bibliotecas do SIBI tiveram o mobiliário substituídos: mesas, cadeiras estação de
trabalho e armários guarda volumes.

2.2

Visitas técnicas realizadas Bibliotecas Setoriais:
1. Biblioteca da Escola de Administração - Foi solicitado uma avaliação do layout da
biblioteca para redimensionar espaço a fim de abrir o livre acesso do acervo na unidade;
1. Biblioteca da Escola de Belas Artes – Solicitado à direção transferência do acervo para uma
sala de aula para provisoriamente instalar o acervo circulante, com o intuito de não
prejudicar os alunos enquanto aguarda a reforma do espaço onde funciona a Biblioteca;
1. Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Solicitado a retirada do balcão
de atendimento visando redimensionar o espaço para abrir o livre acesso do acervo na
unidade;
2. Biblioteca de Exatas - Visitas técnica junto com a arquiteta e engenheiro responsável pela
obra a fim verificar questões logísticas de pontos de rede, distribuição dos acervos nos
respectivos andares e a necessidade de recursos humanos para o pleno funcionamento da
nova unidade.

3 AÇÕES REALIZADAS NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA REITOR MACEDO
COSTA (BURMC)
2. Divisão de Coleções Especiais - Inauguração da coleção do Professor Roberto Santos, com
a presença dos seus familiares, amigos e da Magnífica Reitora Professora Dora Leal Rosa;
3. Mutirão para inserção do acervo do Professor Bião na base de dados do Pergamum;
4. Seção de Referência – Substituição do mobiliário, criação do blog, mural eletrônico, vídeo
explicativo do SIBI, treinamentos, visita guiada para os estudantes e curso de capacitação;
5. Seção de Periódicos – Inserção na base de dados Pergamum dos títulos de periódicos das
áreas de comunicação, artes e letras e organização nas estantes das demais títulos por área
do conhecimento. Redimensionamento da Seção com a divisão do espaço para área de
estudo com cabines coletiva e individual.
6. Oficina de Pequenos Reparos – Restauração do acervo da Biblioteca Anísio Teixeira do
Instituto Multidisciplinar e do acervo circulante, da Seção Memória e de Referência da
BURMC;
2. Midiateca – Obra em andamento;
3. Projeto Dom Quixote – Atendimento em 15 Bibliotecas Comunitárias com bolsistas do
Projeto Permanecer.
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4 PARTICIPAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS EM EVENTOS
 Encontro Regional do Pergamum – (Salvador);
 Treinamento do Portal de Periódicos da CAPES – (Salvador);
 Curso do Pergamum na WEB – (Salvador);
 Grupo de Trabalho do INEP/CFB para construção do documento orientador para subsidiar
os avaliadores dos processos de avaliação in loco das bibliotecas universitárias (Brasília);
 Reunião da CAPES para diretores (Brasília);
 Reunião do Portal de Saúde Baseado em Evidências (Brasília);
 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (Belo Horizonte);
 Treinamento para validação de metadados do RI (Salvador);
 Congresso de Prospecção Tecnológica – (PROSPECTI);
 Curso de Libras;
 Oficina da versão WEB do Pergamum para os bibliotecários e assistentes realizado pela
coordenação da administração do sistema;
 Encontro do “Dia do Bibliotecário” no Clube da Petrobrás - Oficina de sensibilização das
relações interpessoais e lazer;
 Três treinamentos de uso da Base dados EBSCO para os bibliotecários e assistentes
administrativos do SIBI, para atualização e utilização da ferramenta nas atividades de
pesquisa e orientação aos usuários.
5 AÇÕES TÉCNICAS - foco no usuário
1. Treinamento e orientação em todas as unidades para o uso do Repositório Institucional da
UFBA visando inclusão da produção científica da comunidade interna;
2. Educação de usuários para uso do Portal de Periódicos da CAPES, além da orientação para o
uso da ABNT, levantamento bibliográfico, uso da Comutação bibliográfica, visita guiada
para alunos e professores durante todo ano letivo;
3. Plataforma SEER – Elaboração da Política para inclusão de novos títulos;
4. Mutirão de inclusão do acervo retrospectivo da Biblioteca do Museu de Arte Sacra;
5. Mutirão para a inclusão do acervo da coleção especial do Professor Álvaro Rubim de Pinho,
localizado na BUS.
6 AÇÕES CULTURAIS E EXTENSÃO
 Participação do SIBI na Semana ACTA – realizada de 13 a 17 de outubro, na qual a
comunidade universitária foi convidada a participar de diversas atividades relacionadas à
temática “O acesso à informação científica para o desenvolvimento social”;
 Parada do Livro 2014 – parceria com o Plano Municipal do Livro, a Leitura e da Biblioteca _
PMLLB;
 Dia Consciência Negra - o SIBI realizou uma programação diversificada, com a palestra
“Memórias Negras”, música e exposição de livros sobre a cultura afro;
 Apresentação de dança contemporânea e palestra sobre a origem da dança.
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7 AÇÕES NÃO ALCANÇADAS
1. Relatório do Plano de Ensino/MEC – Devido a problemas de consolidação dos dados do
SIAC – Sistema Acadêmico - com a base de dados do Pergamum e a mediação do CPD,
com a coordenação do sistema no SIBI, ainda não foi possível concretizar a junção dos
dados necessários para atender com eficácia às Comissões do MEC, para elaboração do tão
desejado relatório que irá viabilizar as auditorias do MEC nas bibliotecas da UFBA. Vale
registrar que durante este ano foram muitos os esforços dessa Superintendência, juntamente
com a coordenadora do sistema, através de várias reuniões com técnicos do CPD, SIAC,
SUPAC;
2. Atualização e revisão da Política de Formação e Desenvolvimento de Coleção do SIBI;
3. Laboratórios de treinamento (BUS e BURMC) e realização de cursos de capacitação para o
uso efetivo das bases de dados pelos estudantes;
4. Digitalização do acervo da Memória e do CEB;
5. Instalação do laboratório de acessibilidade na BUS e BURMC;
6. Instalação do equipamento de auto devolução na Biblioteca da Faculdade de Direito.
8 PERSPECTIVAS ESTABELECIDAS PARA 2015


Inaugurar a Biblioteca de Exatas;



Continuidade da inclusão na base de dados Pergamum dos acervos retrospectivos das
Bibliotecas Setoriais e Universitárias;



Cursos de Braile e Libras – destinados aos estudantes e profissionais;



Criar minicursos de capacitação para uso das bases de dados em três níveis: básico,
intermediário e avançado;



Investir para conseguir elaborar relatório nº18 do Pergamum referente ao Plano de Ensino
(Bibliografia básica e complementares dos cursos) para facilitar as auditorias do MEC;



Sensibilizar coordenadores dos colegiados quanto à importância das sugestões de aquisição
do material bibliográfico, assim o SIBI terá subsídio para o desenvolvimento de coleção das
bibliotecas;



Treinamento e capacitação de bibliotecários na versão web Pergamum;



Treinamento e capacitação de assistentes quanto aos processos operacionais dos serviços de
bibliotecas;



Incentivo ao Projeto de Extensão Dom Quixote;



Desenvolver projetos a partir de editais a fim de conseguir recursos para melhoria de infra
estrutura das bibliotecas setoriais;



Realizar a “Calourosa” visando a afiliação dos ingressos nas Bibliotecas;



Otimizar as relações interpessoais dos servidores do SIBI em parceria com CDH;



Implementar o processo de competência informacional na Seção de Referência das
Bibliotecas Universitárias e Setoriais para facilitar as pesquisas e estudos dos estudantes;



Concluir o Laboratório de acessibilidade na BURMC e programar nas demais Bibliotecas
Universitárias;
143

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos


Viabilizar o processamento técnico das obras raras e Coleções especiais das bibliotecas
(Escola Politécnica e BURMC);



Incentivo à inserção da produção acadêmica retrospectivo no Repositório Institucional da
UFBA;



Desenvolvimento e Formação das coleções das bibliotecas com avanço nos e-books;



Instalação na BUS, BURMC e Politécnica da CAPES WEB TV.

ANEXO 1: SIBI/UFBA em números – 2014
Universitária

Setorial

04

13

Total de Usuários Ativos

SIBI em Números
Especial

Campi Avançados

04
02
Circulação Bibliográfica
Empréstimos Devoluções
Renovações

Total
23
Total

233.268
242.558
331.541
807.367
Novas Aquisições – Por tipo de obra (Títulos e Exemplares)
Tipo de Obra
Títulos/2014
Exemplares/2014 Títulos/Geral
Exemplares/ Geral
Material Bibliográfico
16.546
44.689
217.232
710.343
Material Áudio Visual
691
788
4.477
8.208
FONTE: Dados coletados na Base de Dados Bibliográficos do Sistema de Gerenciamento de acervo Pergamum, dos
relatórios das bibliotecas universitárias e setoriais do SIBI -2014 e dos Relatórios de Gestão UFBA.
61.253

ANEXO 2: Programação Orçamentária e Financeira e resultados
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Elemento de despesa: 33.90.39
Serviço Pessoa Jurídica Contrato manutenção Pergamum Treinamento Software Pergamum Elemento de despesa 33.90.30
Material de Consumo Total...........................-

R$ 25.000,00
R$ 13.920,00
R$ 7,150,00
R$ 66.159,00
R$ 112.229,00

44.90.52- Material Permanente - R$ 300.000,00 (Aquisição de material bibliográfico)
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica - R$ 64.309,00 (Assinatura de base de dados de Medicina)
33.90.39-Serviço Pessoa Jurídica - R$ 12.126,95 (Contrato- manutenção do pergamum )
33.90.92 - Exercícios anteriores - R$ 1.173,88 (Contrato- manutenção do pergamum)

144

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Anexo 3: Planilha Aquisição de material bibliográfico /2014
Execução por área do conhecimento
EMPENHO
802635/639/640/641
802637/638
802631
802634
802632
TOTAL

ÁREA
I
II
III
IV
V

VALOR (R$)
297.516,16
268.815,80
161.173,46
39.990,75
49.961,20
817.457,37

Nº DE EXEMPLARES
6008
2242
3526
1065
1180
14021

ÁREA
III
V
IV
I
II
II
I
I
I

VALOR (R$)
161.173,46
49.961,20
39.990,75
180.054,72
168.819,20
99.996,60
96.365,92
20.501,28
594,24
817.457,37

Nº DE EXEMPLARES
3526
1180
1065
3636
1408
834
1946
414
12
14021

Execução por empenho
EMPENHO
802631
802632
802634
802635
802637
802638
802639
802640
802641
TOTAL

OBS: O número de exemplares é uma estimativa conforme empenho, pois ainda estamos recebendo os livros adquiridos
em 2014.
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SISTEMA UNIVERSITÁRIO EDITORIAL - EDUFBA
O Sistema Editorial Universitário (Editora da Universidade Federal da Bahia - Edufba) tem como
missão a difusão e promoção da produção acadêmica e científica da Universidade, através da
publicação de trabalhos originais após avaliação e aprovação do seu Conselho Editorial. Realiza
coedições e parcerias por meio de convênios e acordos, sobretudo com outras editoras
universitárias, instituições de pesquisa e órgãos de fomento. Desenvolve ainda diferentes coleções
para atender às demandas da comunidade científica, além de acatar propostas encaminhadas através
dos Programas de Pós-Graduação.
Sua política editorial prioriza a publicação de teses, dissertações, material didático – para suporte
aos programas de ensino de graduação e pós-graduação, estruturados em forma de livros
monográficos, coleções temáticas e coletâneas relacionadas às linhas de pesquisa dos programas de
pós-graduação da UFBA e livros autorais resultantes de pesquisas desenvolvidas no âmbito da
Instituição. No ano de 2014, é possível destacar a publicação da obra completa do baiano Euclides
Neto, totalizando 13 volumes e o lançamento de três títulos da coleção “É Futebol”, criada com o
objetivo de divulgar a produção acadêmica que tem nos estudos sobre futebol o seu tema principal.
Importantes resultados podem ser destacados no ano de 2014, sobretudo no que diz respeito à
ampliação de sua visibilidade com um crescimento no número de eventos literários e acadêmicos
para os quais a Editora foi convidada a participar, além do número recorde de publicações num total
de 120 novos títulos que foram acrescidos ao seu amplo catálogo. A sua atuação não está restrita a
publicações em suporte papel, mas também, em formato eletrônico através da coleção e-livros, a
qual foram acrescidos cinco novos títulos no ano de 2014. Contabiliza, ainda, um total de 370
títulos disponíveis eletronicamente, em acesso aberto no Repositório Institucional da UFBA. Em
termos de exemplares comercializados houve uma queda significativa, observa-se que as livrarias
da UFBA, independente das promoções realizadas ao longo do ano, têm caído em vendas. O ano de
2014, por conta da Copa do Mundo, foi um ano atípico com praticamente dois meses sem
atividades.
No que diz respeito a participação em eventos, destacamos os seguintes eventos de grande porte: a
Bienal Internacional do Livro de São Paulo (agosto), a Feira do Livro de Frankfurt (outubro) e a
Feira do Livro de Guadalajara (novembro). Participação importante ocorreu em eventos realizados
em cidades do interior da Bahia como: 1ª Festa Literária Internacional da Chapada Diamantina
(Lençóis, setembro); 7ª Feira do Livro de Feira de Santana (setembro); VII Encontro Estadual de
História (Cachoeira, setembro); 1ª Festa Literária da Univasf (Juazeiro, outubro). A Editora da
UFBA promoveu cinco eventos coletivos de lançamento de livros e finalizou suas atividades do ano
de 2014, promovendo a Feira de livros e autores, no dia 19 de dezembro, com a presença de autores
que publicaram no ano em curso, lançamento de novos títulos, debate e disponibilização dos livros
publicados com desconto de 50%. Cerca de 660 livros foram adquiridos pelo público que circulou
durante as cinco horas de duração da Feira. Dentre os eventos acadêmicos e científicos, locais e
realizados em outros estados da federação, contabiliza-se cerca de 150 eventos.
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Tabela 1 – Produção - EDUFBA – 2014
120

Títulos Publicados
Exemplares de Livros Vendidos

27.851

EDUFBA e Outras editoras *

60.000
Livros (Tiragem)
Fonte: UFBA / EDUFBA

O sistema editorial universitário continuou investindo em sua comunicação, através das redes
sociais on-line: Facebook e Twitter, buscando dialogar com o seu público alvo, organizando um
informativo mensal que é enviado on-line; remessa de press kit dos livros lançados para os
principais veículos de comunicação local; fazendo uso do portal da UFBA e do facebook e
informativo da Associação brasileira de editoras universitárias (Abeu) o que resultou em maior
visibilidade para a Edufba.
O Repositório Institucional da UFBA também ganha destaque nas redes sociais on-line. A página
cresceu, em 2013, mais de 50%. A Tabela 20 apresenta alguns indicadores do repositório
Institucional da UFBA. Destaca-se o aumento significativao do número de documentos disponíveis
bem como da média de acesso diário no período de 2011-2013.
Tabela 2- Repositório Institucional, UFBA 2011- 2014
Var%

Ano
Indicador

Var%
2011

2012

Var%

Var%

2013
2012/2011 2013/2012 2013/2011

Média de Acesso Diário

1.500

1.521

3.005

1,40

97,57

100,3

Artigos

3.028

5.064

7.830

67,24

54,62

158,59

Livros

186

234

253

25,81

8,12

36,02

1.403

1.896

1.536

35,14

-18,99

9,48

7.194

12.502

55,82

73,78

170,78

Outras Produções
Total de Documentos
Fonte:
UFBA/ PROPCI
Disponíveis

4.617
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SISTEMA UNIVERSITÁRIO DE MUSEUS
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETINOLOGIA
Objetivos gerais e metas institucionais
Durante o ano de 2014 o Museu de Arqueologia e Etnologia buscou aperfeiçoar suas ações
culturais, educativas e científicas mantendo eficiente os pressupostos da atividade museológica.
Inseriu-se, portanto, o MAE na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão formadora da instituição
universitária, realizando a tarefa de aproximar diferentes públicos aos acervos arqueológicos,
etnológicos, e iconográficos. Conceitualmente, buscou-se qualificar o MAE-UFBA como um
“Museu Fórum” preocupado em abrir diálogos com seus diferentes públicos e produzir
conhecimento, contribuindo assim para a formação de profissionais nas diversas áreas do
conhecimento.
O ano de 2014 para o Museu de Arqueologia e Etnologia pode ser marcado pela introdução de uma
nova gestão, designada em janeiro, e que apresentou seu quadro de metas para os próximos quatro
anos. Basicamente estas metas podem ser assim enunciadas: (a) Manutenção de equipamentos e
instalações (reforma na reserva técnica local e banheiros); (b) Aquisição de equipamento
museológico; (c) Qualificação de pessoal técnico; Criar relações com instituições públicas e
privadas em busca de patrocinadores; (d) Criar canais públicos para difusão de conhecimento
científico; (e) Digitalização do acervo documental; (f) Criar um núcleo de Produção de
Antropologia Visual; (g) Investimento em tecnologia da inteligência; (h) Tratamento arquivístico
das fontes documentais depositadas nos acervos que compõem o MAE; (i) Captação de recursos
através da participação sistemática em editais; (j) Programa Editorial em torno da antropologia e
arqueologia brasileira, e especialmente sobre aquelas feitas na Bahia; (l) Qualificação do espaço
físico do MAE-UFBA; (m) Construir uma visibilidade social e acadêmica para o MAE.
O objetivo fundamental é a instauração de uma programação dinâmica e de caráter extensivo capaz
de trazer um publico interessado em questões relativas aos conhecimentos arqueológicos e
antropológicos, e relativos à cultura brasileira como um todo. Ademais, é também nosso objetivo
tornar o MAE um espaço de treinamento e formação de novos pesquisadores dos campos da
arqueologia, antropologia e museologia.
Ações realizadas e sínteses dos resultados obtidos
A proposição de um Plano de Trabalho em 2014 para realizar os objetivos propugnados pode ser
definida a partir de alguns eixos básicos, abaixo especificados:
1. ATIVIDADES CIENTÍFICAS:
a) CURSOS DE EXTENSÃO E ESPECIALIZAÇÃO: ministrados pelo corpo técnico do museu e
professores convidados, em associação com programas de pós-graduação. Curso de Antropologia
Funerária e Preservação.Ministrante: Profª. Drª. Teresa Mendonça. 02 a 23/09. Curso
Fundamentos da Pesquisa Antropológica.Ministrante: Prof. Dr. Cláudio Luiz Pereira. 03 a
31/10.b)
b) SÉRIE CONVERSAS: Atividades eventuais com a participação de pesquisadores convidados e
professores visitantes. Público alvo: corpo técnico, monitores, público em geral. CONVERSAS
ETNO(Lógicas); Descobrindo a cultura: os projetos Maxakali de pacificação dos brancos.
Prof.ª Dr.ª Marina Guimarães Vieira. 09/10. Olhares para a fotografia: um exercício de
imaginação antropológica Prof. Dr. Fernando Firmo. 13/11. CONVERSAS ARQUEO(Lógicas).
Arqueologia e Conservação: Preservação do Patrimônio Histórico e Restauração do MAE.
Palestrante: Prof. Dr. Mário Mendonça. 09/10. O acervo arqueológico em exposição no
MAE/UFBA. Prof. Dr. Carlos Etchevarne. 25/11. CONVERSAS MUSEO(Lógicas). Os
programas de pós-graduação em Museologia e Artes, de África, Oceania e Américas. Prof. Dr.
Aristóteles Barcelos Neto. 05/09. c) c)
148

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

c) SEMINÁRIO DE METODOLOGIA CIENTÍFICA: Atividade quinzenal, interna de
aprimoramento técnico e metodológico. Público alvo: corpo técnico, monitores. Cláudio Luiz
Pereira, Antropólogo e Diretor do MAE/UFBA: Sobre Projetos e Pesquisas; 21/02. Mara Lúcia
Vasconcelos, Conservadora-Restauradora do MAE/UFBA: Artefatos ferrosos de origem
terrestre: um estudo de caso sobre a interface entre a pesquisa arqueológica e conservação no sítio
Charqueada Santa Bárbara, Pelotas-RS (Brasil); 13/03. Antonio Marcos Passos, Museólogo: Entre
Bordejos, Tensão e Resistências: A Patrimonialização do Saveiro de Vela de Içar Sombra da Lua,
24/07. Celina Rosa Santana, Técnica em Conservação e Restauro do MAE/UFBA: Restauração
da Imagem de Santa Rita de Cássia da Igreja de Nossa Senhora do Rosário da Cidade de Cachoeira
do Brumado, MG; 07/08. Luana Nascimento, Bolsista, graduanda em Ciências Sociais:
Máscaras Xinguanas; 14/08. Cristiane Oliveira, Bolsista, graduanda em Museologia. Dossiê da
Coleção Waujá; 14/08. Renata Cardoso, Bolsista, graduanda em Ciências Sociais. PréValentinos; 21/08. Mauriceia Souza, Bolsista, graduanda em História Educação Indígena; 21/08.
Hildelita Marques, Bolsista, graduanda em Museologia Exposição Índios Kiriri. 21/08. Mariana
Balen Fernandes Comunidades Quilombolas do entorno da Ilha de Cajaíba/BA: territorialidade,
simbolismo e patrimônio; 18/09. Tainã Moura Alcântara, Arqueóloga do MAE/UFBA Vida e
morte em clausura: Arqueologia do corpo de mulheres do Recolhimento da Luz – São Paulo –
Séculos XVIII E XIX; 16/10. Patrícia Campos Luce, doutoranda PPGA: Grupos de Capoeira no
Forte da Capoeira; 23/10. Marlon Marcos, doutorando PPGA: Das nações entrecruzadas na
trajetória de uma sacerdotisa: o caso mãe Zulmira e o seu terreiro Tumbenci; 06/11.
d) FORMAÇÂO DE UM CORPO DE PESQUISADORES ASSOCIADOS E RESIDENTES: No
plano de trabalho inseriu-se as questões: sobre a definição de critérios para atração de
pesquisadores e de apoio institucional para pesquisa; sobre a lista de pesquisadores associados ao
MAE-UFBA; sobre a incorporção de pesquisadores residentes e seus projetos.
É importante notar que o MAE-UFBA incorporou através do Projeto Bolsa Permanecer quatro
novos bolsistas, vinculados ao Projeto Herança e Esquecimento destinados atratar o espólio de
Valentim Calderón. Tais bolsistas foram incorporados nas atividades de pesquisa, conservação e
exposição da obra deste célebre arqueólogo espanhol, fundador do MAE-UFBA. Note-se, ademais
que o corpo de técnicos do MAE-UFBA, foi requalificado na medida em que tem em seus quadros
três mestres e um doutorando.
2. EXPOSIÇÕES E ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS:
a) EXPOSIÇÕES:
1-Acervo permanente do MAE/UFBA: Exposição etnológica que destaca os modos de
vida das sociedades Pankararé, Kamayurá e Waujá e exposição arqueológica
composta de artefatos dos períodos pré-colonial e colonial.
2-UFBA em Paralaxe: Em parceria com a PROAE, por ocasião do Abril Indígena, Houve
no MAEUFBA a exposição Antigas Fotografias do Povo Kiriri em Mirandela.
3-Mostra Waujá: Exposição de Cerâmica Waujá, do acervo do MAE/UFBA no
UdoKnoff. - 7 de Abril a 5 de maio.

Museu

4-12 ª Semana Nacional de Museu: Em parceria com o Museu Afro, houve no
MAE/UFBA a exposição O Encontro das Máscaras, de 12 a 30 de maio. Também houve a
exposição Antigas Fotografias do Povo Kiriri de 12 a 18 de maio.
5-Bienal da Bahia: Exposição, no MAE/UFBA dos videos (David Blandy, From the
Underground, Hollow Bones, Sons of Slaves e Dock of the Bay); Urnas do acervo do
MAE/UFBA foram expostas no Palacete das Artes e no Museu de São Bento, 19 de julho a
15 de setembro.
149

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

6-Tava lá no mato – Mostra Fotográfica Pankararé: Exposição do pesquisador
Cyril Menta, 23 de julho a 26 a novembro.

francês

7-Passeio na Aldeia. Exposição Fotográfica e exibição de vídeos sobre a temática
indígena. Abertura dia 27 de novembro de 2014 e está em exibição atualmente.
b) ATIVIDADES EDUCATIVAS:
1-Ampliação das visitas escolares.
2-UFBA EM PARALAXE MAE/UFBA – PROAE 23/04 – Exibição do filme “Ser
Krahô” com Bate papo com Cláudio Pereira, diretor do MAE/UFBA.
3-Repatriação das Fotos Kiriri. Antônio Marcos Passos, museólogo do MAE/UFBA.
Luana Nascimento Vieira, graduanda em Ciências Sociais. 28/08/2014.
4-Encontro Cultural ANAÍ/BA: Apresentação da cartilha: “Passeio na Aldeia”;
com representantes de comunidades indígenas da Bahia;

Diálogo

c) ATIVIDADES TÉCNICAS:
1-Restauração e conservação de acervo documental, arqueológico e etnológico.
2-Escaneamento das Peças 3D – Em parceria com o Center for Regional Heritage Research
Stephen F. Austin State University (USA).
d) PARTICIPAÇÂO SISTEMÁTICA EM ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DOS MUSEUS E
DA UFBA:
O MAE-UFBA participou da Semana de Museus do IBRAM com duas exposições, um delas em
co-patrocínio com o MAFRO-UFBA. Promoveu também a Primavera de Museus com a seguinte
programação de palestras: Pesquisa Fotográfica no Arquivo do Jornal A Tarde. Palestrante:
Cleidiana Ramos.24/09. Conservação de Fotografias: Procedimentos Básicos. Palestrantes: Celina
Rosa e Mara Vasconcelos. 25/09. Repatriação das Fotos Kiriri. Antônio Marcos Passos, museólgo
do MAE/UFBA. Luana Nascimento Vieira, graduanda em Ciências Sociais. 28/08/2014.
O MAE-UFBA recebeu visita dos funcionários da UFBA na Semana do Servidor.
O MAE-UFBA foi também patrocinador do 15º Seminário de Museologia.
3. PUBLICAÇÕES:
a) Dois volumes do BOLETIM MAE-UFBA. O primeiro em comemoração aos 30 anos do Museu
de Arqueologia e Etnologia e o segundo voltada para a temática da conservação e restauração.
b) CATÁLOGOS: Exposição “Encontro das Máscaras”; Exposição “Antigas Fotografias do Povo
Kiriri no MAE/UFBA”.
c) FOLDERES: Exposição Tava Lá no Mato; Exposição: Passeio na Aldeia. Divulgação do
MAE/UFBA (português – Inglês).
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4) OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS:
a) Preservação: Elaboração de Proposta para atualizar o Sistema Acervo do MAE – projeto
enviado ao Instituto Brasileiro de Museus – Programa Conexões. Acompanhamento de acervo nas
reservas técnicas na sede do MAE e no Instituto Federal de Ensino – IFBA – no bairro do Canela.
b) Comunicação: Elaboração do Guia de Visita do MAE/UFBA(inglês, francês, espanhol).
Treinamento sobre mediação junto às estagiárias e demais técnicos do MAE para o processo de
comunicação com os visitantes do MAE;
c) Projeto de Pesquisa. O principal projeto de pesquisa desenvolvido pela MAE_UFBA neste ano
tem o título de Herança, memória e esquecimento: por uma musealização do espólio intelectual
do arqueólogo Valentin Calderón, cuja gestão cabe ao quadro técnico do Museu.
Além disto foram realizadas orientações aos bolsistas do MAE que recebem bolsas curriculares:
Máscaras Xinguana – Bolsista MAE/UFBA: Luana Nascimento; Dossiê da Coleção Waurá –
Bolsista: Cristiane Oliveira; Arqueólogo Teodoro Sampaio – Bolsista: Renata Cardoso; Educação
Indígena -Bolsista Mauriceia Souza; Exposição Índios Kiriri – Hildelita Marques.
Fez-se ademais o acompanhamento de pesquisadores nacionais e estrangeiros em pesquisas sobre o
acervo e temáticas do MAE.
d) Procedimentos de conservação nas peças selecionadas para nova exposição
Higienização das peças das coleções Waujá e Kamaiurá.
Desinfestação e consolidação do objeto Tonã, pertencente à coleção Pankararé.
Elaboração de suportes para exposição das pontas de projétil e colares da coleção Vital Rêgo.
Limitações internas e externas para consecução de metas e objetivos:
Objetivamente os pontos de entraves podem ser assim caracterizados:
1.
2.

Ausência de técnicos especializados: neste momento mais especificamente um arquivista
para organizar nosso setor de documentação;
Baixo orçamento;

3.

Pouca visibilidade social da instituição museológica, embora se registre neste ano o
crescimento de 13 % do público e, ademais, o número de acessos a página do MAE-UFBA
que praticamente quadruplicou;

4.

Estrutura de trabalho inadequada em função da indisponibilidade de equipamento técnico,
embora se possa registrar durante o ano de 2014 a requalificação dos mobiliários, inclusive
armários para a reserva técnica da etnologia, e a aquisição de novos computadores;

5.

Ausência de resolução prática acerca da Reserva Técnica arqueológica que se encontra no
IFBA

Mudanças de estratégias:
O MAE-UFBA insistirá neste ano nos pressupostos do Plano de Trabalho apresentado pela gestão
2014-2017.
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Quadro demonstrativo sintético dos serviços prestados ao publico interno e externo oferecidos
INTEIRA

MEIA

ESC.
PÚBLICA

ISENTOS

ESC.
PARTICULAR

ESPECIAL

TOTAL
PARCIAL

GRUPO

TOTAL
GERAL

MAFR
MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

MAFRO

MAE

O

14 130

162

0

11

584

758

1342

79

268

0

0

455

577

1032

JAN

151

249

280

322

23

FEV

187

155

163

154

26

MA
R

148

166

137

159

146

18 129

26

163

167

723

536

1259

ABR

66

110

281

118

118

98 199

149

455

389

1119

864

1983

MAI

66

208

77

82

64

68

47

185

119

95

373

638

1011

JUN

97

131

98

145

10

14

2

1

0

0

207

291

498

JUL

267

437

235

202

30

43 226

125

76

75

834

882

1716

AGO

394

335

272

124

2

209 294

62

412

426

1374

1175

2549

SET

277

248

460

223

187

0

146

34

368

958

1030

1988

OUT

182

261

169

95

9

5 437

353

123

54

920

787

1707

NOV

273

239

171

76

2

23 825

750

393

215

1664

1303

2967

DEZ

180

126

131

78

10

0 504

208

0

65

825

477

1302

T.

2288

2665

2474

1778

627

287
2

2435

1775

1865

0 10036

9318

19354

0

45

537

0

0

0

19

19

38

0
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MUSEU DE ARTE SACRA
Neste relatório, informamos as atividades desenvolvidas pelo Museu de Arte Sacra da UFBA,
durante o exercício de 2014. Tem este documento síntese, a finalidade de registrar o esforço
despendido por toda a equipe do MAS, representada pelos diversos setores da sua estrutura
funcional.
1- Objetivos Gerais e Metas atingidas pela Unidade/Órgão:
 revisões das informações contidas nas Fichas Catalográficas e marcações das coleções sob
guarda do MAS;
 levantamento e marcação do acervo da Capela de São Pedro Gonçalves do Corpo Santo.
 marcação das peças pertencentes à Catedral Basílica do Salvador que chegaram ao MAS no
ano de 2014;
 correção das fichas elaboradas para os catálogos por categoria das coleções que pertencem
ao MAS/UFBA;
 continuação da conferência das listas feitas anteriormente das coleções: Irmandade da
Conceição da Praia; Irmandade de Nossa. Senhora do Pilar e da Irmandade da Ordem
Terceira da SS. Trindade;
 revisão das marcações e da numeração do tombamento do IPHAN;
 digitalização dos documentos técnicos, administrativos e complementares para a
organização das pastas digitais das coleções sob a guarda do MAS/UBFA;
 início da digitalização do Arquivo Histórico do Museu;
 tratamento técnico do acervo arquivístico, realizando o seu acondicionamento em pastas sob
orientação de profissionais da arquivologia com a finalidade de organizar informações
existentes no arquivo histórico do Museu;
 pesquisa sobre iconografia e iconologia para o acervo museológico do MAS e demais
coleções;
 levantamento, fotografia e medidas do acervo de Lygia Sampaio para elaboração do termo
de empréstimo das peças que estão em exposição temporária no Museu;
 levantamento de acervo para devolução parcial à Irmandade do SS. Sacramento e Nossa
Senhora da Conceição da Praia;
 elaboração de novo comodato do acervo da Catedral Basílica com inclusão de novas peças,
com duração de cinco anos;
 levantamento do acervo da Igreja de Santo Amaro de Ipitanga, assim como, a elaboração de
um novo comodato;
 digitalização de alguns arquivos para compor o Sistema de Documentação do acervo do
Museu;
 elaboração de Termos de Doações de Acervo para o MAS/UFBA;
 substituição do mobiliário expográfico e remontagem da Sala da Prata;
 continuação dos trabalhos fotográficos de obras que não foram ainda fotografadas para
alimentação do banco de imagens do acervo do museu, assim como das coleções sob sua
guarda;
 conservação periódica das peças nas salas de exposição do MAS/UFBA;
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 restauração de 43 imagens do acervo do Museu e de outras coleções sob a guarda do
MAS/UFBA;
 relação de obras em processo de restauração: imaginária 22; pintura 03;
 limpeza de objetos de prataria da exposição permanente do Museu.
2 – Ações Realizadas (Gestão/Ensino/Pesquisa/Extensão) e Programas Especiais:
 atendimento a pesquisadores, mestrandos e doutorandos do Estado, Brasil e exterior, assim
como, a estudantes de vários cursos da UFBA e de outras faculdades que desenvolvem
atividades e trabalhos com nosso acervo e com arquitetura do monumento que abriga o
Museu;
 participação dos diversos setores do Museu na gravação dos programas Rede Bahia Revista,
Mosaico, TVUFBA e TVE como estratégia de promoção e divulgação do Museu;
 projeto de parceria com o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA referente à pesquisa
sobre o seu ex-diretor Prof. Valentim Calderón;
 visitas guiadas a alunos do curso de Filosofia e Teologia da Faculdade São Bento;
 onze oficinas de pinturas em papel, tecido e colagem em tela realizadas junto a comunidade
do Dois de Julho;
 onze visitas guiadas para 498 alunos de instituições educativas de ensino fundamental,
médio e superior;
 revisão do acervo acondicionado na reserva técnica com atualização da lista da sua
localização;
 atualização das informações contidas em diversas etiquetas da exposição permanente;
 exposição temporária “Monstros Libertos” vinculado à disciplina Prática Profissional –
EBA/UFBA;
 exposição temporária “Lygia Sampaio: 60 anos de pena e pincel”;
 exposição integrante: “Bienal da Bahia – Departamento de Insistência Afetiva – Seção
Imateriais”;
 parceria com o Projeto Permanecer atendendo a estagiários de unidades da UFBA;
 projeto de Monitoria em parceria com EBA/UFBA na disciplina EBA 132, Conservação e
Restauração de Obra de Arte II;
 estágios curriculares com alunos de Artes Plásticas da EBA;
 atividades de estágio voluntário de acordo com a Lei nº 9.608/98;
 parceria com unidades de ensino da UFBA: Faculdade de Arquitetura, Escola de Belas Artes
e Departamento de Museologia, para serem ministradas aulas;
 treinamento para profissionais e estagiários do Setor Educativo.
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3 – Serviços/Atendimentos prestados:
Casamentos

19

Concertos
Formatura
Missas
Recitais
Seminário
Oficina
Visitas guiadas
Exposições
Atividade Socioeducativa

21
06
11
11
03
04

4 – Balanço Social:
As ações, de caráter educativo, desenvolvidas pelo MAS junto às escolas de ensino fundamental,
médio e superior das redes pública e privada, e ao público em geral, contribuirão a médio e longo
prazo para o aprimoramento da formação do estudante consolidando nesta formação a consciência
de cidadania e consequentemente estimulando o apreço pela memória nacional.
5 – Perspectivas:
 programação de duas exposições temáticas em cada semestre;
 continuação do trabalho de revisão do inventário do IPHAN em relação ao nosso acervo e às
coleções aqui depositadas para nomear corretamente os seus proprietários;
 continuação da organização do banco de imagens específico de cada coleção existente no
MAS;
 elaboração de plano de trabalho para organização, pesquisa e acondicionamento do acervo
fotográfico do Museu;
 continuação das pesquisas sobre a coleção Mirabeau Sampaio;
 elaboração do Plano Museológico do Museu;
 elaboração de uma política de aquisição e descarte do acervo do MAS;
 ampliação e consolidação com instituições que desenvolveram projetos de caráter social,
cujo objetivo seja a formação profissional de jovens aprendizes;
 busca persistente pela auto-sustentabilidade, através de projetos e ampliação dos espaços
disponíveis a múltiplos eventos;
 elaboração de projetos a serem encaminhados a investidores, para a formação de novas
parcerias;
 promoção e divulgação do MAS e conseqüentemente da UFBA;
 ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão;
 qualificação do mobiliário expográfico da exposição permanente;
 aprimoramento dos sistemas de segurança eletrônico interno e externo do Museu;
 projeto e execução do espaço destinado à comercialização de lembranças e suvenires
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UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
Introdução
Em 2014, a Escola de Administração deu continuidade às duas ações prioritárias iniciadas em 2013.
Primeira, a melhoria acadêmica dos seus cursos, o que implica na melhoria das atividades de
pesquisa e extensão. A segunda ação relaciona-se ao mapeamento e racionalização dos processos
administrativos, tanto na área acadêmica como no apoio administrativo e financeiro.
Duas outras ações iniciadas em 2014 merecem destaque. Primeiro, a constituição da Comissão
Permanente de Avaliação (CPA), com as atribuições de elaborar e discutir o projeto de avaliação
acadêmica dos cursos de graduação da Escola e realizar as atividades de avaliação definidas no
projeto. Esse projeto foi elaborado, discutido e aprovado pela Congregação, bem como apresentado
e discutido pela comunidade da EAUFBA. Algumas atividades de avaliação foram iniciadas em
2014, devendo os resultados ser debatidos em 2015. Com isso, a Escola pretende reformular seus
cursos de graduação, adequando-os aos cenários externos, ao novo perfil do alunado e às novas
metodologias de ensino-aprendizagem.
Segundo, em 2014, foi implantado o departamento único (Departamento de Administração), criado
pelo novo Regimento da Escola, aprovado pela Resolução 12/2013 do Conselho Universitário. O
principal resultado da implantação de um único departamento será o melhor aproveitamento dos
recursos docentes, decorrente da racionalização da distribuição da carga horária e das disciplinas
entre os professores. Ao final de 2014, o Departamento de Administração já funcionava
plenamente.
1. Ensino de Graduação
1.1 Administração


Nos dois semestres de 2014, tivemos um total de 113 graduados em Administração;



Continuidade das ações operacionais decorrentes do funcionamento do curso;



Manutenção e aprofundamento de processo amplo de conscientização dos alunos a
respeito das rotinas do Colegiado;



Levantamento da vida de individual de 860 alunos ativos no curso, que subsidiou a
definição prévia dos formandos, o conhecimento dos alunos em situação de jubilamento
e propiciou informações para elaboração do planejamento acadêmico;



Coleta e tabulação das informações do perfil do alunado;



Realização da semana de atendimento aos alunos;



Participação nas discussões promovidas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da
UFBA no que diz respeito à reestruturação curricular dos seus cursos.
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1.2 Secretariado Executivo


Nos dois semestres de 2014, tivemos um total de 30 graduados em Secretariado
Executivo;



Organização de duas formaturas por semestre;



Planejamento das matrículas dos dois semestres;



Matrícula presencial;



Orientação aos alunos, tanto nos aspectos acadêmicos quanto no apoio nas diversas
dificuldades encontradas no dia a dia;



Controle dos rendimentos dos alunos nas disciplinas de língua inglesa, língua espanhola
e portuguesa;



Gestão pedagógica do Curso, com o envolvimento de vários setores e esferas da UFBA;



Alimentação de informações nos sistemas SIAC e SIAD;



Apoio aos alunos interessados em participar de intercâmbio com países estrangeiros;



Controle das atividades complementares dos alunos;

1.3 Gestão Pública e Gestão Social


Nos dois semestres de 2014, tivemos um total de 7 graduados em Gestão Pública;



Operacionalização de medidas pedagógico-administrativas com vistas a permitir maior
integração nos cursos de graduação da EAUFBA;



Planejamento/realização das matrículas dos dois semestres letivos;



Orientação acadêmica aos alunos do curso;



Gestão pedagógica do curso no âmbito da EAUFBA e junto aos setores da UFBA;



Preparação e inclusão das informações no SIAC e SIAD;



Controle da emissão de documentos solicitados por alunos;



Controle das atividades complementares realizadas pelos discentes;

2. Ensino de Pós-Graduação
2.1 Núcleo de Pós- Graduação em Administração (NPGA)


Foram defendidos 58 Trabalhos de Conclusão de Cursos sendo 12 dissertações
mestrado acadêmico, 36 dissertações de mestrado profissional e 10 teses de doutorado;



Apoio à apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos nacionais e internacionais:
participação de 5 discentes e 9 docentes em apresentações de trabalhos em eventos
internacionais;



Estímulo à realização de estágio de pesquisa (bolsa sanduíche) em instituições
estrangeiras: sete doutorandos fizeram estágio de pesquisa em instituições de ensino e
pesquisa da Espanha, França, Portugal e Canadá;

157

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos



Incentivo à publicação internacional em periódicos bem posicionados no Qualis
CAPES, o que resultou na publicação de 14 artigos completos em periódicos
estrangeiros;



No âmbito da internacionalização, foram mantidos convênios e acordos de cooperação
com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, destacando-se:
 Cooperação acadêmica com Universidade Politécnica de Madrid, no bojo do qual
é desenvolvido o projeto sobre Governança Ambiental Global e Mercado de
Carbono;
 Parceria com Universidade Agostinho Neto (Luanda/Angola) visando o apoio à
consolidação de quatro cursos de mestrado oferecidos pela UAN: mestrado em
economia e meio-ambiente; mestrado em economia do desenvolvimento;
mestrado em gestão e finanças; e gestão hospitalar;
 Incentivo a realização de co-tutela com universidades internacionais: em 2014
tivemos 3 doutorandos em co-tutela. 2 com Portugal e 1 com a França.



Convênio com a UNIVASF para realização de turma de Mestrado Profissional,
iniciado em 2014.1;




Aprovação do DINTER com a Universidade Federal de Sergipe, com previsão de
início das aulas em 2015.2.
Incentivo a realização de estágio pós-doutoramento no NPGA: em 2014 aprovamos 1
bolsa PNPD a ser implementada em janeiro 2015.



Atividades de pesquisa e intercâmbios de natureza científica
 Atualmente, o NPGA abriga 13 grupos de pesquisas credenciados pela UFBA e
registrados no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, 49 projetos de
pesquisa em andamento, reunindo um total de 22 professores, sendo que todos os
professores permanentes lideram projetos de pesquisa e contam com 32
estudantes dos cursos de mestrado e doutorado e 26 estudantes de graduação.
 Estruturação do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicações, que passou a ter um
papel mais atuante como espaço auxiliar de formação de novos pesquisadores,
promovendo cursos na área de metodologia e tecnologias aplicadas à pesquisa,
além do apoio à produção acadêmica através do lançamento de editais internos.

2.2 Programa de Desenvolvimento e Gestão Social
O Centro Interdisciplinar de Apoio ao Desenvolvimento e Gestão Social – CIAGS, grupo
de pesquisa do CNPq e centro de referencia em gestão social, que tem como eixo
estruturante o Programa de Desenvolvimento e Gestão Social – PDGS, consolidou-se como
um experimento de desenvolvimento e teste de modelos de formação em gestão social do
desenvolvimento territorial, de maneira articulada entre universidade e sociedade, por meio
do ensino, pesquisa e extensão.
No ano de 2014, destacam-se as seguintes realizações do Programa:
 Convite da Presidência da República para apresentação de proposta de formação de
gestores sociais, que se concretizou no PDGPS (Programa de Desenvolvimento em
Gestão e Participação Social) iniciado em dezembro, com os fóruns “Contexto
Brasileiro, Povos e Territórios” e “Estado, Sociedade e Participação Social”.Os
fóruns foram transmitidos para gestores públicos do governo federal e para 68
organizações e movimentos sociais em todo o país; inscritos e selecionados pela
Presidência.
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 Convite para participar do Seminário Internacional sobre Interdisciplinaridade no
Ensino, Pesquisa e Extensão, realizado pela CAPES, MCT e outros, onde se
apresentou o programa e teve destaque a apresentação de Cybele Amado, egressa da
turma 4 do mestrado, sobre o Instituto Chapada, objeto de sua dissertação, premiada
pela Fundação Schwab e Folha de São Paulo.
 O aluno Thiago Tavares (Turma 3) recebeu a medalha de Direitos Humanos da
Presidência da República pelo site Safernet, objeto de sua dissertação.
 O mestrado teve a relação candidato/vaga de 9,6/1; o que o coloca como um dos
cursos mais disputados da UFBA, e 54 alunos concluíram o curso.
 Foram desenvolvidos os programas PRONEX (CNPq/FAPESB) integrando
professores do PDGS/NEPOL/CIAGS e NPGA; Pró-Administração e Pró-Cultura
(CAPES), em parceria com a UFRGS, USP, FGV, UFV, PUC/SP e Universidade
Federal do Cariri.
 A plataforma LABOR - em construção - está integrando ambientes virtuais de
aprendizagem e recursos tecnológicos que servem desde a Educação de Base do
Programa Minha Casa, Minha Vida, apoiado pela CAIXA, ao Mestrado
Profissional.
 A plataforma CORAIS foi produto de dissertação de mestrado de Pedro Jatobá, com
edição de livro em formato digital que integrou mais 40 autores e foi coeditado pelo
Instituto Ambiente em Movimento da Holanda.
 A cooperação internacional deu-se por meio de apoio à Universidade de Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) na implantação do campus
no Recôncavo Baiano, à inserção na Rede Pilares (latino-americana) e pela
Residência Social de mestrandos em Portugal (Universidade Nova Lisboa,
Ministério de Ciência e Tecnologia e Universidade de Coimbra); França
(Universidade Lumière); USA (Brazil Cultural Center in Philadelphia); Japão
(Associação Cultural Gueto); Holanda (Instituto Ambiente em Movimento);
Espanha (ECODES); Angola (Instituto de Formação de Administração Local);
Colômbia (Corporación Oriana e Movimento Bogotá Como Vamos).
 Foi implantado o Curso de Especialização em Gestão Pública Municipal, com apoio a
UAB/CAPES, em formato digital, para 200 gestores de prefeituras de municípios
baianos e outros profissionais.
 O Programa Minha Casa, Minha Vida, apoiado pela CAIXA, e o projeto “Gestão e
Salvaguarda da Cultura dos Povos e Comunidades de Terreiro”, apoiado pelo
IPHAN, estão sendo reconhecidos como projetos referenciais de educação da base
social, que integram tecnologias digitais e tecnologias de ação social, integrando a
pós-graduação e a pesquisa à graduação e todos os cursos da Escola.
 No ano de 2014, o PDGS, apoiado pelos grupos de pesquisa CIAGS, NEPOL,
ÁGUAS, ITES, desenvolveu os seguintes eixos de pesquisa com produtos
científico-tecnologicos e técnicos:








Ensino, Pesquisa e Intervenção em Gestão Pública e Gestão Social;
Economia Solidária e Sustentabilidade Ecológica;
Gestão Criativa, Diversidade e Interculturalidade;
Políticas Públicas, Políticas Sociais e Gestão;
Gestão e Responsabilidade Socioambiental;
Gestão do Desenvolvimento Territorial, Interorganizações Tecnologias Sociais;
Marketing Social;
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 Intersetorialidade na Gestão de Políticas em Gênero e Raça/Etnia;


Foram produzidas diversas tecnologias sociais para uso em dinâmicas sociais e
ambientes virtuais. Destaquem-se os AVAS (LABOR e CORAIS) e os projetos ITES
INCUBAREDES e Sustentabilidade Sócio Ambiental, o projeto Use, Reuse e Circule.



O PDGS/CIAGS/NEPOL contribuiu para os 55 anos de Escola de Administração
organizando três eventos presididos pela direção da Escola:
 55 Anos da Escola de Administração 100 anos Rômulo Almeida. Mesa Redonda
com representantes da ANPUR, USP, UFRJ e UFP e entrega de placa ao
Instituto Rômulo Almeida representado por Aristeu Almeida;
 Fórum sobre Cultura, Identidade e Desenvolvimento, para a Presidência com a
participação da rede de pesquisa da USP, UFRGS e UFC;
 Homenagem aos Fundadores da Escola: Legados e Construções Institucionais no
Ensino de Administração: A Experiência Brasileira.



Eventos de Integração entre Ensino, Pesquisa e Difusão Tecnológica:
 Fórum sobre Cenários de Futuro e Perfis Profissionais, com participação da USP,
UDESC e UNILAB ;
 Oficina sobre Desenvolvimento Territorial: Urbanidades Ruralidades e os
Desafios da Educação Profissional com participação da FGV, UFRGS, UDESC;
 Oficina sobre Escolas de Governo, Centros Referenciais de Educação Básica e
Superior e Novos Desenhos de Ensino, participação da USP/LESTE, UDESC e
USP.

3. Atividades de Extensão
 Ao longo de 2014, foram realizadas 10 turmas abertas e uma fechada de extensão.
 Em agosto foi iniciado o curso de especialização em Gestão Financeira.
 Deve ser destacado o resultado recorde atingido com as matrículas no curso de inglês, as
quais totalizaram 890 ao longo do ano, sendo 386 no primeiro semestre e 504 no segundo
semestre.
 Como forma de promover a maior integração da Escola, o Núcleo de Extensão, em
articulação com a diretoria da EAUFBA, promoveu a Gincana Nós no Comando. A Gincana
foi apresentada ao público discente e docente como uma competição envolvendo os alunos
dos cursos de Administração, Gestão Pública e Secretariado Executivo da EAUFBA, para
desenvolver projetos de intervenção para alguns dos principais problemas da Escola. Cada
uma das cinco equipes formadas, apoiada por um técnico (professor), trabalhou com um dos
cinco temas específicos: melhoria do estacionamento da EAUFBA, integração,
sustentabilidade, atividades curriculares complementares e comunicação. Os projetos de
intervenção foram apresentados e debatidos nos dias 01 e 02/10 no auditório da Escola, nos
horários matutino e noturno.
 O Dia de Civilidade no Trânsito desenvolveu-se como uma campanha educacional e
mobilizadora para a experimentação de um dia de trânsito mais civilizado e com mais
obediência civil. A partir da experiência na atividade buscou-se contribuir para o
enfrentamento de um dos problemas importantes que aflige a sociedade soteropolitana
contemporaneamente. A ação deve uma repercussão importante, tendo sido apresentada em
canais de televisão, emissoras de rádio e principais jornais do estado. Além disso, a
iniciativa reuniu o apoio de instituições como a Transalvador, a Polícia Militar, o Detran,
outras unidades da UFBA, a Caixa econômica Federal e a Concessionária Litoral Norte.
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4. Outros Eventos
 Conferência Internacional para Análise e Resolução de Conflitos com ênfase em Justiça
Social. Evento organizado pela Escola de Administração com o objetivo de promover um
ambiente interativo e dinâmico para os acadêmicos e profissionais que atuam em
Administração, Análise Resolução de Conflitos e áreas correlatas, com vistas a criar
possibilidades de construção e compartilhamento de idéias, ações e resultados no campo da
Análise e Resolução de Conflitos, Administração Política e Justiça Social.
 I Seminário Internacional Gestão contemporânea em Sistemas de Saúde
Evento realizado pela Rede Inovarh nos dias 06 e 07 de novembri de 2014, no auditório da
FAMED.

161

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

ESCOLA DE BELAS ARTES
APRESENTAÇÃO
O presente Relatório descreve de forma sucinta as ações realizadas pela Escola de Belas Artes da
Universidade Federal da Bahia no exercício de 2014, com o propósito de atender as finalidades
administrativas que dispõe a Decisão Normativa – TCU nº 139, de 14 de setembro de 2014.
Considerado como um documento importante de registro dos resultados das atividades
administrativas e pedagógicas desenvolvidas pela Escola, este relatório também possibilita a todos o
acompanhamento e a avaliação da gestão da Unidade no referido período.
A Diretora da Escola de Belas Artes da UFBA, Profª Nanci Santos Novais, assumiu o mandato em
17 de fevereiro de 2013 com compromissos definidos para atender necessidades básicas e muito
importante para a continuidade do funcionamento da Escola de Belas Artes. Nesse sentido, a
direção da Escola de Belas Artes se empenhou no ano de 2014 na continuidade dos trabalhos que
vinham sendo desenvolvidos no exercício do ano de 2013, sobretudo nas ações que diz respeito às
obras de restruturação física com ampliação de instalações e recuperação gradativa da estrutura
física dos prédios, como às obras de restauração total do prédio principal (Casarão Rosa), que teve
início em março de 2013 e só terminado em agosto de 2014, quando foi reaberto em data festiva no
dia 19 de agosto de 2014 pela Magnífica Reitora Dora Leal Rosa e pelo Vice – Reitor Luiz Rogério
Bastos Leal.
O Regimento Interno da Escola de Belas Artes foi outro objeto de atenção e muito trabalho durante
o ano, uma vez que estamos também trabalhando na restruturação e integralização dos cursos de
graduação, a previsão é finalizar tudo no primeiro semestre de 2015. No sentido da valorização
histórica e preservação de documentos da centenária Escola, uma das providências tomadas pela
Direção, foi designar uma Portaria designando um professor e um técnico administrativo para
cuidar da organização e preservação de todo material que compõe o Arquivo Documental da EBA.
Também foi iniciada uma nova catalogação do Acervo de Obras de Artes e, no intuito de dar
visibilidade a este acervo e a memória da centenária Escola, no prédio totalmente restaurado, está
exposta uma grande parte deste riquíssimo acervo, composto com obras de artes de grandes artistas
professores da Escola desde a sua fundação em 1877.
Assim, temos certeza que dentro de nossas possibilidades, e em face das limitações de infraestrutura
física e de recursos humanos e financeiros da Escola de Belas Artes, além das transformações de
ordem acadêmicas e administrativas por quais passa a Universidade Federal da Bahia, e em especial
a Escola de Belas Artes, reiteramos que em 2014 a referida escola atendeu suas demandas, na
medida do possível, com compromisso e responsabilidade.
1. INFRAESTRUTURA
A Escola de Belas Artes da UFBA está localizada no Campus do Canela, Rua Araújo Pinho, onde
funciona no Prédio Principal toda a parte de administração. O funcionamento da Escola ocupa
também outros espaços como: O Prédio do Programa da Pós-Graduação- Mestrado e Doutorado em
Artes Visuais, o Prédio Mendonça Filho onde funcionam as aulas das técnicas tridimensionais –
Escultura, modelagem e cerâmica, um galpão onde tem as práticas das técnicas das Gravuras e
outros onde funcionam o Atelier do Aluno e a Carpintaria. Estes galpões funcionam num estado
muito precário, precisando urgente de novas instalações ou reformas nas suas estruturas.
Passamos o ano de 2014, lamentando a falta do espaço adequado para o funcionamento da
Biblioteca, uma vez que o Prédio Germano Tabacof onde funcionava a referida biblioteca e mais
oito salas de aulas, continuou interditado e sem previsão de obras. Com isso a Biblioteca ainda está
funcionando inadequadamente numa sala pequena, com atendimento muito restrito, falta espaço
para leitura e estudos de grupo. Como o acervo de livros da biblioteca da EBA é muito grande, já
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foram utilizadas duas salas grandes do Prédio Principal para o armazenamento adequado de livros e
coleções valiosas.
Quanto ao Prédio Principal, construído no final do século XIX, é hoje tombado pelo Instituto de
Patrimônio Cultural - IPAC/Bahia, decreto 8.722/05.11.2013. Com mais de 20 anos sem um
trabalho de restauração nas suas estruturas físicas, o prédio necessitava urgente de uma completa
restauração, o ultimato foi dado com a ameaça de desabamento em março de 2013, quando
imediatamente foi atendido por toda a equipe responsável pela infraestrutura da UFBA, coordenado
pelo Vice - Reitor, o Prof. Dr. Luiz Rogério Bastos Leal.
Assim devido às reformas de restauração do casarão da EBA, a parte administrativa da Escola
funcionou até o mês de agosto de 2014, no prédio do Programa da Pós-Graduação, quando foi
entregue o referido prédio totalmente restaurado: piso, teto, iluminação, instalação elétrica, internet
e pintura, e também com novo mobiliário e equipamentos adequados ao atendimento dos serviços
de cada setor: Diretoria, Secretaria, Setor financeiro, Setor de Pesquisa e Extensão, Departamentos,
Colegiados e outros.
Outro problema grave que a escola procurou resolver em 2014 diz respeito a acessibilidade, o
elevador do Prédio Mendonça Filho, prédio que foi ampliado em 2013 com mais um andar para
funcionar os laboratórios, continua nem prazo de instalação. E como ele outras plataformas
continuam em depósitos aguardando uma solução. A falta do elevador vem trazendo um grande
transtorno para a locação de salas no planejamento acadêmico, pois toda vez que tem um aluno com
necessidade especial de locomoção é preciso fazer grandes remanejamento de salas para atendê-lo.
2. ADMINISTRAÇÃO
O núcleo de administração da Escola de Belas Artes vem sendo estruturado a partir da entrada de
novos servidores na Unidade em 2013, agregando servidores que desenvolviam funções isoladas
nas áreas de secretariado chefia de apoio, manutenção, patrimônio e compras, na verdade este
núcleo conta com 03 servidores que veem trabalhando os seguintes aspectos:















Levantamento de itens e quantidades de materiais;
Organização do Almoxarifado;
Levantamento das necessidades de móveis e equipamentos;
Recebimento, tombamento, distribuição e transporte de todo o mobiliário adquirido;
Alienação de mobiliário antigo;
Controle de acesso de veículos, com distribuição de adesivos e controle na portaria;
Utilização de câmeras de vigilância da EBA;
Acompanhamento das obras de estacionamento e pintura do prédio;
Identificação de circuitos elétricos e das voltagens;
Organização e acompanhamento dos serviços Dedetização, descupinização, desratização
bem como limpeza dos tanques;
Atualização de ramais e de telefones emergenciais importantes
Manutenção de Elevador;
Levantamento das necessidades de identidade visual em todos os setores da EBA;
Acompanhamento e revisão de todos os serviços de manutenção predial via SIPAC
conforme orientações da SUMAI.
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1.2 GESTÃO DE PESSOAS

Em 2014 a Escola de Belas Artes registrou um total de 77 servidores ativos. Destes 37 Docentes do
quadro permanente, 27 Servidores técnico-administrativos e 07 professores substitutos. A seguir a
relação dos docentes e servidores técnicos-administrativos empossados em 2014, assim como a
relação dos docentes e servidores técnicos – administrativos aposentados em 2014.
DOCENTES EMPOSSADOS EM 2014
Nome
Anderson Marinho da Silva
Larissa Braga de Melo Fadigas
Maria da Conceição Andrade Souza
Renata Voss Chagas
Evandro Sibyne

Departamento
História da Arte e Pintura
História da arte e Pintura
Expressão Gráfica e Tridimensional
Expressão Gráfica e Tridimensional
Expressão Gráfica e Tridimensional

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EMPOSSADOS EM 2014
Nome
Argus Cordier de Souza
Josilene Silva Oliveira
Talita Nunes Dourado Carvalho

Setor
Secretaria do PPGAV-EBA/UFBA
Secretaria da Direção
Secretaria Administrativa

SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO EM 2014
Nome
Flávia Bulhões de Sousa

Setor
Bibliotecária / Documentalista

DOCENTES E SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS APOSENTADOS EM 2014.
Nome
Professora Diana Sepúlveda Tourinho
Professor Fernando da Silva Freitas Pinto
Professor Michael Eric Walker
Ser.Téc. Maria Taciana Costa Pinto
Ser. Téc. Marinalva

Departamento/Setor
Dep. II
Dep.II
Dep.II
Sec. da Pós-Graduação
Sec. da Direção

2. ENSINO DE GRADUAÇÃO

A Escola de Belas Artes da UFBA funciona com quatro cursos de graduação, são eles: Bacharelado
em Arte plástica, Licenciatura em Desenho e Plástica, Curso Superior de Decoração e o Curso de
Design. Cada curso tem seu Colegiado com uma coordenação eleita pelos pares para uma gestão de
02 anos e é constituído por um representante de cada departamento que ministra componente
curricular no curso, eleito pelos docentes que, lotados em um ou mais de um Departamento,
exerçam funções de ensino da respectiva matéria, e de representante do corpo discente.
A Escola de Belas Artes contou com um total de 853 alunos regulares de graduação em 2014.1 e
858 alunos em 2014.2, distribuídos entre os quatro cursos de graduação. Em 2014.1 ingressaram
134 alunos e em 2014.2 foram 05 ( alunos vagas residual) e 02 do Bacharelado Interdisciplinar em
Artes, quando em verdade a Escola de Belas Artes oferece 160 vagas/ ano.
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3. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes, Mestrado e Doutorado, mantém três linhas
de pesquisas credenciados pela CAPES, sendo o colegiado destes cursos constituídos
predominantemente pelos doutores da própria Escola com participação de docentes de outros
programas de pós-graduação de outras Unidades da UFBA.
Em 2014 o Programa de Pós-graduação da EBA funcionou com os dados abaixo relacionados:

Docentes

16 professores permanentes e 04 colaboradores

Discentes

16 doutorandos e 48 mestrandos
01 Tese de Doutorado

Defesas
15 dissertações de Mestrado defendidas

Pesquisas

30 pesquisas realizadas

01 Curso de Extensão realizado
Extensão
01 Especialização em Arte Educação

01 projeto de intercâmbio com a Universidade Politécnica de Valencia-Espanha
Projetos
01 projetos de intercâmbio com a Universidade Paris 8 – França

03 Produções artísticas – 01 Premiada no Salão Regional de Artes Visuais

Produções

23 Produções bibliográficas nos Encontros da Associação Nacional de Pesquisadores em
Artes Plásticas - AMPAP
01 Produção técnica docente (Atividade de Extensão junto a comunidade de Igatu/Andaraí
na Chapada Diamantina, com exposição realizada na Galeria Arte & Memória)
02 Produções bibliográficas discentes (Publicações de artigos e uma comunicação no X
Encontro de História da Arte da Unicamp – Campinas SP)
01 Produção técnica discente (Seminário: A arte da gravura no Brasil, projeto aprovado o
Edital Setorial de Artes Visuais /2013, da fundação Cultural do estado da Bahia).
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4. PRODUÇÃO ACADÊMICA
Sob a coordenação dos professores lotados no Departamento I –História da Arte e Pintura e no
Departamento II- Expressão Gráfica e Tridimensional, em 2014 a produção da Escola de Belas
Artes realizou 28 atividades de extensão entre cursos, exposições, seminários e palestras; 21
atividades de pesquisa, 56 orientações de alunos (28 na graduação e 48 na pós-graduação), 60
publicações e apresentações diversas (06 cursos, 02 capítulos de livros, 02 artigos e/ou textos
científicos, 06 comunicações, 01 site, 18 produções artísticas, 25 palestras e outras produções, 01
premiação, 05 cursos de aperfeiçoamento e 01 de especialização). Destacamos algumas abaixo
relacionadas:
4.1. Atividades de Extensão (coordenação)
1. Dra. Mariela Brazón Hernández - Curso de Formação de Mediadores para a 3ª Bienal da
Bahia, org. EBA/UFBA e Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) – jan./abr.2014
2. Dra. Rosa Gabriella de Castro Gonçalves - Seminário de Pesquisa do PPGAV 2014.
nov.2014, EBA/UFBA.
3. Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández - Seminário “Questões Teóricas e a Restauração
na Itália e Brasil”. 27 e 28/10/14, PPGAU-PPGAV-ICOMOS.BR.
4. Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández - Curso “A contribuição da semiótica para a
compreensão da imagem” (co-organização com os Profs. Maria Celeste Almeida e Eriel
Araújo Santos). 23 e 24/11/14, EBA/UFBA.
5. Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández – Seminário “Cidades Museu e a Museologia”.17
a 19/03/14, Câmara Municipal de Salvador.
6. Manuela Embiruçu (coord.), Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández (apoio)- 6ª Semana
de Design de Interiores - 21 a 26/06/2014, EBA/UFBA.
7. Manuela Embiruçu - Iª, IIª e IIIª Mostra de Materiais. EBA/UFBA.
8. Me. Luiz Mário Costa Freire - Projeto “Antônio! Tempo Amor & Tradição” – 01 à
13/06/2014, Galeria Cañizares, EBA/UFBA.
9. Me. Luiz Mário Costa Freire - Quarentena Cultural – 01/06 à 10/07/2014, Galeria
Cañizares, EBA/UFBA.
10. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire – Curso de História da Arte Brasileira. 22 a 30/09/14,
EBA/UFBA. Carga horária: 21 hs.
11. Dr. Ricardo Barreto Biriba - Curso de Especialização em Arte Educação: Cultura brasileira e
Linguagens Artísticas – 2014.1 a 2014.2.
12. Dr. Ricardo Barreto Biriba, Dr. Alberto Olivieri - XI Colóquio Franco Brasileiro de Estética –
TEMA; Pesquisa em Arte – outubro de 2014.
13. Dr.

Ricardo Barreto Biriba – IV Mostra de Performance – Galeria Canizares, EBA/UFBA.

14. Dr. Eriel Araújo - Exposição B.arte – Feira de Arte – Área livre da Escola de Belas Artes.
15. Ms. Onias Camardelli – Curso preparatório para o teste de habilidade específica para os cursos
de graduação da EBA/UFBA.
4.2. Atividades de Pesquisa (coordenação)
1. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire - Bolsa Produtividade CNPq2 - Pesquisa: "Os retábulos
oitocentistas do Recôncavo da Bahia e as relações artísticas entre Salvador e sua
hinterlândia" - em andamento.
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2. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire - Pesquisa de Pós-doutorado FAFICH/UFMG 2014/215 Projeto de Pesquisa: “A pintura ilusionista e de quadratura na Capela de São José do
Jenipapo, Bahia e na Igreja de Nossa Senhora Divina Pastora em Sergipe” - em
andamento.
3. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire e Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández - Pesquisa
“Dicionário Manuel Querino de Arte na Bahia”. 2010 - em andamento. Contemplado pelo
Edital: Ação Referência da FAPESB. http://www.dicionario.belasartes.ufba.br/
4. Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández - Pesquisa: Identificação dos mestres e artífices
da construção civil tradicional na Chapada Diamantina – BA. FAUFBA/ IPHAN.
5. Dra. Maria Hermínia Olivera Hernández - Grupo de pesquisa credenciado pelo CNPQ:
"Design e Arquitetura no Universo das Artes
Visuais".http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0047300302076798
6. Dra. Alejandra Hernández Muñoz - Pesquisa “Arte Latino-americana: percursos modernos
e contemporâneos”. nov. 2002 - em andamento.
7. Dra. Maria Virgínia Gordilho Martins – Líder do Grupo de pesquisa credenciado pelo
CNPQ – MAMETO – Matéria, Memória e Conceito em poéticas contemporâneas.
8. Dra. Maria Virgínia Gordilho Martins – Pesquisa “Pintura em um tempo gerúndio”- iniciado
em 2014.
9. Dra. Maria Celeste de Almeida Wanner – Líder do Grupo Arte Híbrida – apresentou
comunicados em Congressos internacionais.
10. Dra. Suzi Maria de Carvalho Marño – Diagnose ergonômica das condições da iluminação em
sala de aula. Publicado na revista Arcos(ESDI/URRJ).
11. Dr. Paulo Fernando de Almeida Souza – Apresentou pesquisa “Design, sustentabilidade e
responsabilidade social”, realizada no Pós-doutorado em Portugal.

5. CONVÊNIOS
Em 2014 foram realizados Convênios de Estágios com as seguintes Instituições:






Centro Integrado de Empresas (CIE);
Instituto Euvaldo Lodi;
Mehlen Construções Ltda.
IPAC Instituto de Patrimônio Cultural - IPAC/Bahia
Museu de Arte Moderna da Bahia

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que, apesar das conjunturas não sempre favoráveis e de alguns problemas pontuais, a
Escola de Belas Artes tem cumprido suas atribuições no âmbito geral no ano de 2014, com
realizações positivas.
Em 2014, o corpo docente com empenho e dedicação, desenvolveu aulas, ações educativas e
projetos orientados que vem contribuindo não só para a adequada formação profissional como
também para a formação de futuros pesquisadores do PPGAV/EBA.
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Assim, encerramos o ano letivo com a certeza de dever cumprido e mais ainda, com o desejo de
grandes realizações no ano de 2015 tanto no âmbito pedagógico quanto no da obtenção da
infraestrutura adequada a uma profícua atuação dos educadores de artistas e designers, futuros
egressos dessa centenária Escola.
Apesar dos avanços obtidos neste período, os desafios ainda são muitos.
Para 2015 continuaremos trabalhando para:
 Consolidar a restruturação curricular e integralização dos cursos de graduação;
 Constituir o Núcleo de Extensão, com os coordenadores dos programas permanentes de
extensão, de forma a criar espaços solidários e de cooperação entre os programas e projetos
de graduação e pós-graduação;
 Consolidar o Regimento Interno da EBA/UFBA;
 Garantir os recursos financeiros para viabilizar a restauração ou nova construção do Prédio
Germano Tabacof, resolvendo a instalação da Biblioteca da EBA, e também dos galpões
onde funcionam as Oficinas das Gravuras, Carpintaria e Atelier do aluno hoje deslocadas e
sem espaço adequado.
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ESCOLA DE DANÇA
A Escola de Dança no exercício do ano 2014 cumpriu suas atribuições previstas pelo Regimento
Geral da UFBA e pelo Regimento Interno da Escola de Dança da UFBA. A Escola desenvolveu
suas atividades acadêmicas, administrativas e artísticas buscando com maior objetividade a
integração entre ensino, pesquisa e extensão e entre graduação e pós-graduação.
Nossas metas para o ano incluiram:
Continuar com o processo de consolidação do novo Regimento Interno da Escola de Dança,
aprovado pelo Conselho Universitário em 12 de abril de 2012
Dar continuidade ao plano estratégico de qualificação do PPGDANÇA, na perspectiva de elevar seu
conceito, investindo em equipamentos (Edital PRÓ-EQUIPAMENTOS), estimulando produção
docente e discente, desenvolvendo propostas de integração graduação e pós-graduação, investindo
na publicação de sua revista, dentre outras ações.
Promover um grande evento nacional e possivelmente internacional que contemplasse ações
multifacetadas: artísticas, educacionais, investigativas, políticas e extensionistas. Este evento seria o
retorno da Oficina Nacional de Dança Contemporânea em propostas atualizadas e contextualizadas
frente às demandas da contemporaneidade da Dança no Brasil.
Dar continuidade aos diálogos já iniciados com vistas a estabelecer convênios e cooperações com
outras instituições universitárias de dança, particularmente da América Latina.
Assegurar e ampliar a participaçao da escola de dança em diferentes programas institucionais de
formação como PIBID, PIBIC e PERMANECER.
Acompanhar efetivamente as obras de ampliação da Escola de Dança.
O Regimento Interno da Escola de Dança, aprovado pelo Conselho Universitário no dia 12 de abril
de 2012, teve seu processo de implantação iniciado no âmbito da Escola de Dança no dia 23 de
outubro de 2013. Apesar de já termos avançado bastante nas relações institucionais que o novo
Regimento inaugurou, muito ainda há de ser feito. Já realizamos alguns encontros de avaliação e
levantamos alguns aspectos que se merecem ser revistos. Conforme comenta a Coordenadora
Acadêmica de nossa Escola, Profa. Carmem Paternostro: “No que diz respeito a implantação do
Novo Regimento Interno da Escola de Dança e o funcionamento operacional dos Núcleos de
Ensino, Pesquisa e Extensão, a Coordenação considera a necessidade de melhor entendimento do
papel dos docentes nos seus respectivos Núcleos e observou que o comprometimento quinzenal nas
reuniões de Núcleos está pouco expressivo.” Tais questões serão formalizadas e muito
provavelmente apresentadas ao Conselho Universitário para possíveis alterações.
Coordenação Acadêmica:
A Coordenação Acadêmica no exercício do ano 2014 cumpriu suas atribuições previstas pelo
Regimento Geral da UFBA e pelo Novo Regimento Interno da Escola de Dança da UFBA. No ano
de 2014 a Coordenação contou com 29 Docentes Efetivos e 03 Docentes Contratados por Tempo
Determinado. Foram realizados 05 concursos para professor efetivo e 02 para professor substituto.
Em 2014 foram contratados 03 professores aprovados em primeiro lugar do Concurso para
professor efetivo e 02 novas contratações do concurso para professor substituto e 01 renovação de
seis meses. A unidade conta atualmente com 05 vagas ainda não preenchidas à saber: 02 vagas de
não aprovados; 01 vaga sem inscrição de candidatos e 02 vagas novas. Após a realização dos
concursos a Congregação elegeu 01 Comissão com 04 docentes para responder o Recurso de 01
candidato não aprovado. Em setembro desse mesmo ano ocorreu a morte do Professor e Músico
Sérgio Souto. Em outubro a Coordenação Acadêmica sugeriu à Congregação que a vacância súbita
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deixada pelo referido professor fosse aproveitada para suprir as necessidades do curso noturno.
Desta forma foi aprovado a convocação do segundo lugar do concurso Matéria Estudos do Corpo
com ênfase em Educação Somática e Cinesiologia.
Registramos também que as orientações acadêmicas visando planejamento da vida acadêmica dos
alunos e orientação para inscrição semestral em componentes curriculares (pré-matrícula) em
2014.1não foram mantidas com a participação dos professores orientadores que não compareceram
ao chamado de reunião do colegiado de cursos. Diante a urgência da efetivação de tal atividade o
Colegiado dos Cursos realizou a orientação.
A agilização de processos acadêmicos (probatórios, progressões e afastamento) aumentou
consideravelmente a sua eficácia, graças ao esforço do núcleo Acadêmico que nos últimos dois anos
vem protocolando de forma eficiente a tramitação de processos e identificação da vida docente em
pastas documentais.Foram aprovados em reuniões acadêmicas, 04 Estágios Probatórios, 08
Processos de Progressão Horizontal, 02 Afastamentos Pos Doc, 03 Afastamentos para Convites
Docente no Exterior.
Colegiado de Graduação:
No ano de 2014, foram oferecidos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Dança, tanto diurno
quanto noturno. Oferecemos também em colaboração com o Bacharelado Interdisciplinar,
disciplinas optativas bem como as da área de concentração em Dança.
Colegiado de Pós-Graduação:
A Escola de Dança, tanto em 2011 quanto em 2012, tem buscado, junto ao Programa de PósGraduação em Dança, medidas de qualificação do PPGDança, atualmente com conceito 3 na
CAPES. Vale destacar que a Escola considera este um ponto prioritário de gestão e, portanto, dela
tem recebido atenção especial. Para tanto, um plano estratégico tem sido desenvolvido desde 2011,
contando em 2012 com o apoio do Projeto Pró-Consolidar das Pró-Reitorias de Pós-Graduação e de
Inovação e Pesquisa da UFBA, se estendendo por 2 anos (2012 e 2013).
Foram realizados dois eventos ao longo do ano: O III Congresso da ANDA, com a presença de
convidados internacionais e nacionais. Teve como EIXO TEMÁTICO “O corpo que dança – a
criação de espaços na atuação acadêmica e artística”. Foi também realizado o V Seminário de
Pesquisa em Dança com oTema: "O corpo na cena contemporânea da dança – perspectivas do Sul”.
Perfil discente do Mestrado em 2014:
- total de alunos matriculados: 18
- total de inscritos na seleção 2014: 37
- quantidade de alunos aprovados em 2014: 18
- quantidade de novos alunos de outros estados em 2014: 07
- quantidade de alunos novos do exterior: 03
- quantidade de alunos que atuam como docentes aprovados em 2014:03
- desligamento em 2014: 01
- desistências em 2014: 01
- numero total de bolsistas: 11 CAPES e 04 FAPESB
- número de novas bolsas em 2014: 15
- quantidade de egressos 2014: 18
- quantidade de egressos que atuam como docentes: 07
- quantidade de egressos que passaram em concurso para docente em instituição de ensino superior
pública: 04
- quantidade de titulados em 2014 com bolsa: 00
- quantidade de qualificações realizadas em 2014:12
- quantidade de defesas realizadas em 2014:19
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Teatro do Movimento:
Espetáculos: 28
Temporadas, dança, teatro e música
Mostras de trabalhos: 12
Graduação, mestrado, extensão, dança e teatro
Eventos com palestrantes: 3
Bate papos:2
Formaturas: 2
Congressos: 2
Encontros: 1
Paineis Performático: 2
Corpo Noturno: 1
Bancas / concursos: 5
Defesas: 22
Oficinas de Extensão: 9
Aulas avulsas: 11
Graduação, especialização (dança e teatro), mestrado
Aulas programadas/regulares: 134
Graduação, especialização, mestrado, extensão
Gravação de vídeo: 4
Ensaio fotografico: 1
Ensaios performáticos: 32
Atividade artística pedagógica: 5
Encontros de grupos de pesquisa: 49
Seminários: 8
Graduação, mestrado
Ações Extensionistas:
Várias ações extensionistas foram desenvolvidas ao longo de 2012. Apesar do grande número de
ações, a meta de investir em programa articulado de extensão universitária envolvendo grupos de
diferentes faixas etárias ainda não foi atingida como desejado. O que existe atualmente são projetos
específicos de extensão da Escola que juntos demonstram o potencial extensionista de nossa Escola.
Isto deve-se particularmente à falta de espaços adequados para um Programa Extensionista
articulado, que aguarda a finalização do novo prédio da Escola para, de fato, poder ser implantado.
Tal perspectiva articula-se com as linhas e grupos de pesquisa da pós-graduação e com reflexões
sobre demandas educacionais e artísticas em nossa cidade. Por exemplo, pretende-se em futuro
próximo incluir o Projeto Preparatório de Dança que atenderá a formação em dança para crianças e
adolescentes, projeto este que por muitos anos cumpriu com uma ação diferenciada de ensino da
dança a tais grupos sociais. Dois projetos institucionais são prioridades para a Escola de Dança: o
Grupo de Dança Contemporânea, formado por alunos de graduação, e que configura-se como um
importante locus de estudos e de formação artístico-acadêmica, e o Projeto Memorial da Escola de
Dança, projeto que reune todas as ações históricas, artísticas e acadêmicas, da Escola. Dentre os
projetos de extensão desenvolvidos ao longo de 2014, destacam-se: Cursos de Pilates, Dança
Flamenca, Dança Afro, Tango, Dança de Salão, Dança 3ª Idade, Forró Universitário; 3 Atividades
Curriculares em Comunidade envolvendo pessoas com deficiências e grupos de dança de
comunidades da região metropolitana de Salvador; Projeto BMC na Creche da UFBA; Roda de
Mães e Bebês; 2 Painéis Performáticos. Cabe aqui destacar o importante papel que o Painel
Performático tem ocupado em sua linha de ação extensionista, uma vez que também cumpre com
importante função formativa dos alunos da Escola. O Painel reúne, em cada uma de suas edições,
mais de 60 trabalhos artísticos (coreografias, vídeos e instalações) propostos, produzidos e
apresentados pelos alunos da Escola, resultantes de suas investigações ao longo dos semestres
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letivos. Estes eventos que duram, cada um, quatro dias, trazem à Escola mais de 200 pessoas por
dia, difundindo as produções discentes junto a comunidade baiana.
Iniciamos 2014 com um Programa de Férias oferecendo vários cursos de dança, além de dois
eventos: um espetáculo profissional e um que reuniu vários trabalhos de grupos de dança
comunitários. Isto com o objetivo de formação de platéia e de dar visibilidade e acesso à nossa
Escola. Nestes cursos, contamos com 180 alunos e 700 pessoas que assistiram aos espetáculos. Com
o início do ano letivo, demos início à nossa programação anual de cursos e eventos. No segundo
semestre realizamos mais 3 eventos, sendo o último deles, a XVI Mostra Artística dos Cursos de
Extensão, com significativa participação de alunos e de público.
A Escola tem participado ativamente dos programas PIBID, PIBIC e Permanecer, fortalecendo
sobremodo a formação dos alunos da Escola. O PIBID na Escola de Dança teve seu quadro de
bolsistas ampliado em 2014. Quanto ao Permanecer, nove projetos da Escola de Dança foram
aprovados, somando quinze bolsistas Permanecer. Da mesma forma o PIBIC contou com cinco
projetos aprovados, e um total de seis bolsistas PIBIC e alguns voluntários.
Por fim, a expectativa de conclusão das obras do novo prédio de Dança em 2014, conforme
calendário anterior, foi frustrada. Esta é uma questão que tem atrapalhado sobremodo o andamento
da Escola em sua real potencialidade e aspirações de atuação. Nossa atual expectativa é que em
2015 possamos de fato assumir a responsabilidade de conclusão da obra para que possamos
inaugurar o novo prédio e assim podermos desempenhar nossa função universitária ao nível de
nosso potencial artístico e acadêmico, como deve ser em todas as instâncias de nossa universidade.
Atividades Cidade da Dança 2014/Oficina Nacional de Dança Contemporânea
Locais: Escola de dança da UFBA, Escola de dança da FUNCEB, Teatro do Movimento
Estatísticas
Inscritos ativos – 177
(Representações – 11 cidades do Brasil (BA,SP,MG,RJ), 1 internacional da Colômbia)
Mesas – 03
Mostra artística Universitária – 08 espetáculos
Oficinas – 07
Palestra – 01
Workshop- 01
Palestra
Cristine Greiner
Oficinas
Oficina “Corpo-Instrumento”, com Hugo Rodas
“Ciberdança”, com o Grupo Elétrico (UFBA)
Desenho do Movimento (com o Grupo Institucional de Dança Contemporânea da Universidade
Nacional da Colômbia)
Corpo, Movimento e Investigação (com Lulu Pugliese)
Dança Contemporânea e Capoeira Angola (Alex Muniz e Sandra Santana)
Dança Afro (com Vânia Oliveira)
Técnicas de Improvisação- Forsythe e Authentic Movemente (Juan Pablo González - Colômbia)
Mesas
“Qual o alcance e eficiência dos programas de apoio aos discentes, oferecidos pelo MEC e pela
Universidade?”. Convidados: Dulce Aquino e Blandina Viana.
“Como pensar uma política nacional de formação universitária e técnica?”. Convidados: Beth
Rangel, Marina Fernandes, Antrifo Sanches e Rosana Campello. Mediadora: Andreia Oliveira
“A universidade nos ensina a criar e produzir cultura?”. Convidados: Matias Santiago, Lia Robatto,
Hugo Rodas. Mediadora: Leda Muhana
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Mostra Artística / Universitária
“[F]oco”, de Paula Poltronieri e Brenda Ferraz (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)
“Tü mmâa pülâaskha (Tierra mágica – selección natural)”, de Astergio Pinto (Grupo Institucional
de Dança Contemporânea da Universidade Nacional da Colômbia)
“Entrefrestas”, de Juliana Ladeira e Diego Nobre (Universidade Federal de Uberlândia – UFU)
“Identidade Comum (Ctrl-Alt-Supr)”, de Astergio Pinto (Grupo Institucional de Dança
Contemporânea da Universidade Nacional da Colômbia)
Passagem”, de Renata Lima (Universidade Federal de Goiás – UFG)
“U.N. Migrante”, de Astergio Pinto (Grupo Institucional de Dança Contemporânea da
Universidade Nacional da Colômbia)
“Por que, Zé?”, do ExperimentandoNUS Cia. de Dança
“Estoes: Temporal”, de Astergio Pinto (Grupo Institucional de Dança Contemporânea da
Universidade Nacional da Colômbia)
“Lia”, do Balé Jovem de Salvador
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ESCOLA DE ENFERMAGEM
1 INTRODUÇÃO
Em 2014 os avanços na implantação da nova estrutura organizacional possibilitaram um processo
de trabalho mais solidário, democrático e focado nas necessidades acadêmicas. Os destaques deste
ano foram: a elaboração e aprovação do novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação; a
conclusão da proposta de reajuste da Matriz Curricular do Curso de Graduação, já aprovada pelas
instâncias da Escola; a conclusão da proposta do Plano Diretor da EEUFBA 2015-2024, já
apreciado na primeira Assembleia Geral da EEUFBA; a retomada das discussões e definição do
grupo de trabalho para implantação do Laboratório de Tecnologia Educacional, em conjunto com o
ISC; a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia; a nota 04 atribuída a(o)s estudantes
submetida(o)s ao ENADE, o que assegurou o reconhecimento do Curso de Enfermagem, com um
CPC 04; a conclusão da primeira turma de Graduação do novo currículo. Apesar dos avanços e da
nova dinâmica de trabalho e das melhorias de infraestrutura física da Escola, se comparada ao
período anterior a 2010, continuamos com problemas decorrentes da má qualidade e da não
conclusão das obras da reforma física, que tem provocado transtornos e dificuldades para a
realização das atividades acadêmicas. O déficit de pessoal técnico administrativo persiste, agravado
pelo quantitativo de técnicos com problemas de saúde. Mais uma vez destacamos que a segurança
da Escola continua sendo um nó crítico, pela inexistência de estrutura física de controle de acesso à
Unidade. Para 2015 as expectativas são: conclusão da implantação da nova estrutura organizacional
da Escola; conclusão das obras da reforma física e a lotação de pessoal em quantidade e qualidade
necessárias para assegurar o apoio administrativo adequado à melhoria da formação de
enfermeira(o)s.
2 AÇÕES DESENVOLIDAS E RESULTADOS
2.1 ENSINO DA GRADUAÇÃO
Em 2014.1 ingressaram, na Graduação, 38 estudantes das 50 vagas ofertadas (40 para o SISU e 10
para egressos do Bacharelado Interdisciplinar). Em 2014.2 foram 33 ingressantes das 50 vagas
disponibilizadas. Foram graduados 34 e 35 enfermeira(o)s, no primeiro e segundo semestres de
2014, respectivamente. Neste ano, computou-se 423 estudantes ativa(o)s.
OBJETIVO 1: Avançar na Implementação do novo Projeto Político Pedagógico do Curso de
Graduação
AÇÕES DESENVOLIDAS:
 Planejamento acadêmico conjunto realizado por semestre, com a participação da(o)s
docentes dos componentes curriculares, antecedido por avaliações da operacionalização dos
semestres e dos componentes curriculares;
 Oficinas por grupos de componentes curriculares para monitoramento da operacionalização
do currículo;
 Elaboração e discussão com todos os segmentos da Escola da proposta de reajuste da matriz
curricular, liderada pela Comissão para Reajuste da Matriz Curricular;
 Análise dos portfólios dos estudantes de graduação;
 Acompanhamento e apoio às atividades do Núcleo Docente Estruturante (NDE).
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RESULTADOS:
 Todos os 28 componentes curriculares previstos/solicitados foram operacionalizados;
 Proposta de reajuste da matriz curricular do Curso de Graduação já encaminhada ao
Conselho Acadêmico de Ensino, após aprovação pelas instâncias da Escola;
 Continuidade das sessões dos Encontros Pedagógicos liderados pelo NDE;
 Uso sistemático do Laboratório de Habilidades como recurso pedagógico para simulação de
procedimentos.
2.2 ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO
OBJETIVO 1: Fortalecer o programa de Pós-Graduação (PPGENF), tendo como meta a
obtenção da nota 5 na avaliação da CAPES
No ano de 2014 foi elaborado e aprovado o novo Regulamento do PPGENF. Neste ano o Programa
contou com 27 docentes, sendo 17 docentes da categoria Permanente e 10 docentes da categoria
Colaboradora(e)s. Entre docentes colaboradores, temos a participação de uma docente da Escola de
Nutrição da UFBA; um docente da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); e uma
docente da Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB). O corpo discente está constituído por 65
aluna(o)s de Mestrado e 41 aluna(o)s de Doutorado. Foram defendidas 20 dissertações de Mestrado
e 02 teses de Doutorado.
AÇÕES DESENVOLIDAS














Elaboração do novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação;
Ofertados todos os componentes curriculares demandados pelo PPGENF;
Institucionalização e continuidade da atuação sistemática da Comissão Permanente de PósGraduação (CPPG);
Continuidade da implementação das medidas para aumento da quantidade de publicações
em periódicos qualificados;
Discussões dos integrantes do NUPEC com o grupo do PPGENF para reestruturação do
Programa na perspectiva de transformação dos cursos em cursos multidisciplinares;
Monitoramento sistemático da produção docente, com avaliação trimestral da produção;
Manutenção do quadro de pessoal técnico-administrativo compatível com as demandas do
Programa;
Realização do Seminário de Autoavaliação do PPGENF;
Incremento à Internacionalização do Programa;
Incentivo a elaboração de projetos de pesquisa para concorrer em editais;
Estímulo à realização de Doutorado sanduíche, preferencialmente no exterior;
Continuidade do fortalecimento da Revista Baiana de Enfermagem (RBE), com vistas a
ascensão para o Qualis B1;
Organização da secretaria dos cursos de especialização.

RESULTADOS





Novo Regulamento aprovado e iniciada a sua implantação;
Continuidade da adoção dos critérios estabelecidos para seleção de estudantes para ingresso
no Mestrado e Doutorado, condicionado à publicação de artigos;
Atualizados números da Revista Baiana de Enfermagem;
Secretaria dos cursos de especialização estruturada, funcionando em tempo integral, com
disponibilização de informações para orientação ao público interessado.
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2.3 ARTICULAÇÃO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO
OBJETIVO1: Fortalecer a articulação do ensino, da extensão, da pesquisa, criação e inovação
O Núcleo de Apoio à Pesquisa, Extensão, Criação e Inovação (NUPEC), como estrutura de apoio a
Coordenação Acadêmica da EEUFBA, vem cumprido a sua finalidade de desenvolver ações para o
fortalecimento do ensino, da extensão, da pesquisa e da inovação.
AÇÕES DESENVOLVIDAS:







Continuidade das discussões para definição de estratégias de formação em pesquisa com
articulação do ensino de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu;
Estímulo a elaboração de artigos de bolsistas PIBIC em coautoria com as (os)
orientadoras(es) da Pós-Graduação;
Acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Programas de Residência ofertados pela
Escola;
Continuidade do incentivo para assegurar a internacionalização da EEUFBA;
Continuidade do apoio docente para elaboração de projetos mais competitivos em Editais de
Pesquisa;
Criação de um grupo de trabalho para definição do fluxo para avaliação das propostas e
relatórios de atividades de extensão.

RESULTADOS:










Participação de estudantes dos componentes curriculares de TCC nas sessões dos grupos de
pesquisa e participação de discentes do curso de mestrado e doutorado na tutoria dos planos
de trabalho de iniciação científica;
Contemplada, na proposta de reajuste da matriz curricular da Graduação, a reformulação dos
componentes curriculares voltados para a metodologia científica;
Conclusão da primeira turma da Residência em Enfermagem Obstétrica e deliberado pela
não abertura de novas vagas para a referida Residência, devido a falta de carga horária
docente disponível para manter o curso e do não cumprimento do pacto político de apoio por
parte da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Manutenção da oferta de apenas
14 vagas para a Residência em Enfermagem Intensivista. Rediscussão da participação de
docentes da EEUFBA na Residência Multiprofissional do HUPES;
Concretizada a filiação da EEUFBA a Asociación Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Enfermería (ALADEFE). Aberta a possibilidades de realização de “bolsas
sanduiches” e de projetos de pesquisa conjuntos com a London School e com a
Universidade de Ottawa, no Canadá. Está em elaboração a proposta para credenciamento da
EEUFBA como Centro Colaborador da OMS na área temática da violência;
Realização de 03 seminários voltados para a pesquisa.
Elaborada as Normas para o Fluxo de Avaliação de Atividades e Relatórios de Extensão na
EEUFBA, ainda em fase de aprimoramento;
Iniciada as discussões para definição de estratégias para fortalecimento das linhas e grupos
de pesquisa.
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2.4 PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
TÍTULO

COORDENADOR

FINANCIAMEN
TO
Educação em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Maria Teresa B PROUFBA
Vida - EDUCPOP-SOS
Mariotti de Santana
Universidade e escola pública: buscando estratégias Nadirlene
Pereira FAPESB
para enfrentar os fatores que interferem no processo Gomes
ensino/aprendizagem.
Reeducação de homens e mulheres envolvidos em Telmara Couto
FAPESB
processos criminais: estratégia de enfrentamento da
violência conjugal.
Construção e validação da escala de conforto para Fernanda Carneiro CNPq
familiares de pessoas em estado crítico de saúde
Mussi
Efetividade de um programa de educação em saúde no Fernanda Carneiro FAPESB
controle da pressão arterial de homens
Mussi
Saúde
e
Sustentabilidade:
promoção
do Climene Laura de FAPESB/MEC
desenvolvimento em comunidades quilombolas
Camargo
Acesso e Assistência à Saúde Infantil em Climene Laura de FAPESB
Comunidades Quilombolas: Caminhos para a Camargo
Equidade
Implementação
de
tecnologias
sociais: Climene Laura de CNPq
desenvolvimento em comunidades quilombolas
Camargo
Desenvolvimento Sustentável: proteção Ambiental e
Climene Laura de FAPESB
Camargo
Implementação de Tecnologias Sociais
Condições da Saúde de Crianças e Adolescentes de
Comunidades Quilombolas: Promoção da Equidade
no SUS

Climene Laura de CNPq
Camargo

Climene Laura de Capes
Camargo
Saúde e Sustentabilidade: promoção e aprimoramento Climene Laura de FAPESB
de tecnologias sociais em comunidades quilombolas
Camargo
Promoção a inovação de tecnologias sociais em Ridalva
Dias FAPESB
comunidade negra ribeirinha, visando a melhoria da Felzemburgh
qualidade de vida
Análise do processo de trabalho em enfermagem no Cristina Maria Meira FAPESB
SUS/Bahia
de Melo
Análise da efetividade da iniciativa Mais Médica na
Cristina Maria Meira CNPq
realização do direito universal à saúde e na
de Melo
consolidação das Redes de Serviços de Saúde
Erros profissionais em enfermagem e a precarização
Heloniza Oliveira
FAPESB
do trabalho: revisão bibliométrica sobre erros em
Gonçalves Costa
enfermagem na administração de medicamentos
Práticas e representações do cuidado: estudo Mirian Santos Paiva CNPq
intercultural
e
comparativo em
populações
afrodescendentes no Brasil e em Portugal.
Saúde reprodutiva e sexual de mulheres e homens com Silva Lúcia Ferreira FAPESB
Formação Pré-Acadêmica de Acesso à Pós-Graduação
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doença falciforme: elementos para a atenção no
Sistema Único de Saúde
Cuidado de enfermagem às mulheres em um centro de
parto normal
Vulnerabilidade de gestantes envolvidas em álcool,
crack e outras drogas.
Panorama da Educação em Enfermagem na Bahia.

Enilda Rosendo do
Nascimento
Jeane Freitas de
Oliveira
Josicélia
D.
Fernandes
Implantação e avaliação da efetividade do Carolina de Souza
monitoramento remoto de enfermagem na função Machado
pulmonar de indivíduos com insuficiência cardíaca
congestiva.
Impacto do monitoramento remoto em enfermagem na Carolina de Souza
função pulmonar de pacientes com ICC.
Machado
Avaliação da formação técnica de nível médio em
Gilberto Tadeu Reis
enfermagem desenvolvida pela Escola de Formação
da Silva
Técnica de Saúde Prof. Jorge Novis.
Fonte: Relatório do PGENF/2014e Relatório NUPEC/2014

FAPESB
CNPq
FAPESB
FAPESB

FAPESB
FAPESB

2.5 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO
TÍTULO
COORDENADOR
Programa de Educação pelo Trabalho/PET Mariza Silva Almeida
Enfermagem
PET Pró Saúde
Ma. C. Cangussú (Odonto)
Ma. Enoy Gusmão (ENF)
PET Rede de Atenção
Adriana V. Freitas
PET Vigilância em Saúde

Tatiane Araújo

De olho na vida/Vizinhanças
Heloniza O. G. Costa
Educação em saúde para prevenção e Nadirlene Pereira Gomes
atuação em situações de urgência e
emergência
Residência em Enfermagem Obstétrica
Solange dos Anjos Gesteira,
Residência em Enfermagem Intensivista
Curso de Especialização em
Obstétrica
Curso de Especialização em
Intensivista
Curso de Especialização em
Emergência,
Curso de Especialização em
em Centro Cirúrgico
Fonte: Relatório NUPEC/2014

Larissa Chaves Pedreira

Enfermagem Isa Maria Nunes
Enfermagem Rosana O. Silva
Urgência e Maria Teresa de
Mariotti
Enfermagem Ana Lúcia Cordeiro

FINANCIADOR
MEC
Ministério
da
Saúde
Ministério
da
Saúde
Ministério
da
Saúde
UFBA/PROEXT
UFBA/PROEXT

Ministério
da
Saúde/MEC
Instituto Sócratis
Guanaes
Ministério
da
Saúde
Taxa de inscrição

Brito Taxa de inscrição
Taxa de inscrição
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OUTRAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RELEVANTES:



05 Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade (Edital ACCS - Proext 2014).
Liga acadêmica de cuidados críticos de enfermagem/LACCE.

2.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVO1: Adequar a estrutura organizacional e a infraestrutura física e de equipamentos
às necessidades acadêmicas e do trabalho pedagógico.
AÇÕES DESENVOLIDAS
 Apoio à consolidação da nova estrutura organizacional;
 Acompanhamento e apoio aos técnicos administrativos para o desenvolvimento de suas
atividades e monitoramento das necessidades de capacitação;
 Administração dos recursos materiais e financeiros e apoio a execução dos recursos dos
projetos de docentes.
 Acompanhamento da continuidade do processo de reforma física da Escola e da
operacionalização dos novos projetos elaborados.
 Planejamento, solicitação à Proplan e aquisição dos equipamentos, mobiliários e materiais
necessários à complementação da estrutura física dos espaços da Escola.
 Reiterada a formalização da demanda para implantação de catracas e cancelas para
disciplinar o uso dos espaços de estacionamento e controlar o acesso à Escola.
RESULTADOS







Nova estrutura organizacional em pleno funcionamento.
Maior agilidade no andamento dos processos administrativos, financeiros e acadêmicos.
Aplicação dos recursos orçamentários e financeiros, quando liberados, para atender às
necessidades acadêmicas e administrativas;
Criada oportunidades para convivência social dos técnicos administrativos;
Projeto de Portaria e do Laboratório de Tecnologia Educacional em execução..
Iniciada a execução do Projeto do paisagismo da EEUFBA.

OBJETIVO 2: Implementar a estruturação do Núcleo de Memória da EEUFBA
O Núcleo de Memória tem como propósito preservar, estudar e divulgar a memória da EEUFBA.
Conta com o apoio e a colaboração da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/Departamento de
Museologia que disponibiliza uma professora responsável pela proposta museográfica e assume a
coordenação do mesmo. Em 2014 contou com o suporte de 03 estagiárias de museologia.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS








Higienização da coleção de mobiliário e documentos gráficos.
Adequação do projeto para captação de recursos;
Atualização da listagem do acervo do Núcleo, por coleções (2.706 peças).
Numeração dos objetos do acervo;
Realização do documentário da EEUFBA em parceria com a Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia;
Criação do catálogo do Núcleo;
Negociações junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para lotação de uma museóloga no
Núcleo.
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2.7 APOIO DISCENTE
OBJETIVO 1: estimular a participação política qualificada dos estudantes nos espaços de
decisão na Escola, na Ufba e na sociedade.
AÇÕES DESENVOLVIDAS




Apoio à organização da “Semana do Calouro” realizada semestralmente;
Apoio para realização dos eventos de estudantes;
Estímulo aos docentes para elaboração de projetos que ampliem a inserção de estudantes em
espaços de ensino, pesquisa e extensão.

RESULTADOS




3

Realizadas as “Semanas do Calouro” nos dois semestres de 2014;
Participação de estudantes em eventos;
Estudantes inseridos como bolsistas e como voluntários nos projetos de iniciação científica,
de monitoria e de extensão (PET - 04 Projetos, 76 bolsistas; Permanecer – 23 bolsistas;
PIBIC – 54 projetos e 128 bolsistas; Monitoria – 07 componentes curriculares e 17
bolsistas).

CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES, PARCERIAS E INTERCÂMBIO DE NATUREZA
ACADÊMICA

3.1 COOPERAÇOES E PARCERIAS:
Projeto de pesquisas multicêntricas (Brasil, Portugal e Espanha) /Pesquisa conjunta com o Grupo de
Investigação: Saúde, Cultura e Desenvolvimento do Centro de Estudos das Migrações e das
Relações Interculturais (Cemri) da Universidade Aberta (Portugal)/Formalização do convênio com
a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa/Projetos de pesquisa em parceria com as universidades
estaduais de Maringá. Pr; Montes Claros.MG; Feira de Santana.Ba; Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Minas
Gerais.
3.2 CONVÊNIOS: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. /Secretaria Municipal da Saúde de
Salvador. UFRJ/UNATI/UEA – Projeto BVS Enfermagem./Ministério da Saúde – Rede BVS
Enfermagem./Centro de Estudos e Pesquisas Sócrates Guanaes/Hospital da Cidade.
3.3 INTERCÂMBIOS: Intercâmbios de estudantes de graduação do Programa Ciências sem
Fronteiras – recebemos 03 estudantes da Espanha e 08 estudantes da UFBA foram para
universidades nos Estados Unidos (05 estudantes), na Itália, no Canadá e na Irlanda (um em cada
uma delas).
4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1 EVENTOS RELEVANTES:
 Seminário Empreendendorismo na Pesquisa em Enfermagem: estratégias para a captação de
recursos financeiros;
 I Seminário Criação e Inovação em Saúde/Enfermagem;
 II Seminário Baiano de Enfermagem Pediátrica e Neonatal: caminhos para o cuidado seguro;
 I Seminário sobre Prevenção e Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa;
 Fórum Brasileiro sobre Suicídio;I Seminário de Pesquisa em Enfermagem no Estado da
Bahia/X Seminário da Escola de Enfermagem da UFBA.
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4.2 FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EEUFBA (CEPEE)
Foram emitidos 179 Pareceres consubstanciados; 177 Pareceres dos relatores. Tramitaram pelo CEP
no primeiro semestre 143 protocolos com uma média de 12 protocolos aprovados por mês. Além
disso, as docentes do Comitê contribuíram para a expansão dos conteúdos de Ética e Bioética para
os componentes curriculares dos cursos de Graduação e da Pós-Graduação e das orientações e
treinamentos de pesquisadores para utilizar a Plataforma Brasil.
Foi superada a dificuldade de apoio técnico administrativo com a lotação de um novo servidor para
o Comitê. Continua a dificuldade para renovação do Colegiado do Comitê, devido a pouca
aceitação das pessoas para integrá-lo.
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ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

1. Ensino de Graduação
- Definição da reestruturação física da Escola e do Hospital de Medicina Veterinária;
- Fortalecimento da graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia;
-Continuidade do incentivo aos intercâmbios entre acadêmicos e docentes da
EMEVZ/UFBA;
- Quantitativo de discentes – ativos – 897; Matriculados em 2014 – 797;
- Vagas oferecidas por semestre – 75;
- Alunos ingressantes – 2014.1 – 61; 2014.2 – 67;
- Alunos concluintes – 2014.1 – 46; 2014.2 – 43;
- Índices de evasão – 2014.1 – jubilados – 3; 2014.2 – 2; nº transferências internas – 4
Número de abandonos – 18;
-Aulas de campo/práticas realizadas nas Fazendas Experimentais de Entre Rios e São
Gonçalo dos Campos.
-

DEAPAC - 20
DMVPPA – 11
DZO - 27

2. Ensino de Pós-Graduação
- Fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação: Ciência Animal nos Trópicos e
Zootecnia;
- Residência em Cirurgia de Carnívoros Domésticos - Coordenador Prof.João Moreira da
Costa Neto;
- Residência em Clínica Médica de Carnívoros Domésticos - Coordenadora Profa.Arianne
Pontes Oriá;
- Residência em Clínica Médica de Ruminantes e Equídeos – Coordenadora Profa. Karina
Médici Madureira;
- Residência em Patologia Veterinária - Coordenador Prof. Tiago da Cunha Peixoto;
- Residência em Patologia Clínica Veterinária - Coordenador Prof. José Eugênio Guimarães;
- Residência em Anestesiologia e Medicina de Emergência Veterinária – Coordenadora
Profa.Vivian Fernanda Barbosa;
- Residência em Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária – Coordenador Prof. Marcos
Chalhoub Coelho Lima;
-Diversificação dos indexadores da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal.
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3. Projetos de Pesquisa
-Aprovados em órgãos de fomento
-Rede de Pesquisa para a caprinocultura nos trópicos – auxílio financeiro – R$ 115.000,00 –
FAPESB - coordenador – Stefanie Santos – integrantes – Prof. Gleidson Giordano Pinto de
Carvalho; José Augusto Azevedo; Silvia Turco;
-Aplicação de protocolo de coleta urinária em pequenos ruminantes – R$ 28.000,00 – CNPQ
– Coordenadora – Profa. Stefanie Santos – integrantes – Profs. Gleidson Giordano Pinto de
Carvalho e José Augusto Azevedo;
-Limitação física ruminal determinada pelo consumo de fibra em detergente neutro de
forrageiras tropicais por bovinos de leite e corte e impacto da lignificação da parede celular
sobre a digestibilidade desta fração: uma meta-análise estatística – R$ 15.000,00 – UFBA –
coordenadora – Profa.Stefanie Santos;
-Criação de programa de educação tutorial (Pet) em Medicina de Produção Animal – R$
54.810,00 – FAPESB/PET – coordenador – Prof. Antonio de Lisboa Ribeiro Filho;
-Modernização da infraestrutura do programa de pós-graduação em ciência animal nos
trópicos da EMEVZ – R$ 199.722,00 – FAPESB – Prof. Luis Fernando Pinto;
-Proposta de melhoria de diluidores de criopreservação de espermatozoides lipoproteína de
baixa densidade – R$ 15.000,00 – PRODOC/UFBA – PROPCI-PROPG – Prof.Rodrigo
Bittencourt;
-Técnicas de conservação para banco de germoplasma em felídeos silvestres ameaçados de
extinção de ocorrência no Estado da Bahia – R$ 119.400,00 – FAPESB/REDES –
Prof.Rodrigo Bittencourt.
- Medicina Veterinária – Projetos aprovados pela FAPESB = 33
Projetos aprovados pela UFBA = 25
Projetos aprovados pelo CNPq/IC = 27
Projetos aprovados pelo CNPq/ICAF = 01
- Zootecnia – Projetos aprovados pela FAPESB = 05
Projetos aprovados pela UFBA = 08
Projetos aprovados pelo CNPq/IC = 01
Projetos aprovados pelo CNPq/ICAF = 01
4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
-Anatomia uma Visão Comparada voltadas as Escolas de Ensino Fundamental e Médio da
Cidade de Salvador-Bahia- Coordenação Profa.Maria das Graças Pinto – Participantes –
Profs. Ana Elisa Almeida, Marcia Maria Magalhães de Faria, Ricardo Diniz Guerra e Silva e
Marta Adami;
-Atendimento a Carnívoros Domésticos do HOSPMEV – Profa. Monica Simas;
-Atendimento Clínico-Cirúrgico de Pequenos Animais – Prof. Francisco Neto;
-Atendimento a Grandes Animais – Profa.Karina Madureira;
-Atendimento em Especialização em Medicina Veterinária – Profa.Daniela Laranjeira;
-Atendimento Especializado em Leishmaniose Visceral Canina – Profa. Daniela Laranjeira;
-Atualização de técnicas de conservação de peças anatômicas para o estudo da anatomia
veterinária – Profa.Maria das Graças Pinto;
-Banco de germoplasma de animais domésticos, silvestres, exóticos – Prof. Rodrigo
Bittencourt;
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-Banco de germoplasma e melhoramento genético de caprinos e ovinos nativos do Nordeste
– Prof. Rodrigo Bittencourt;
-Centro de criação de animais de laboratório – Profa. Maria das Graças Pinto;
-Ciência para educação sanitária – uma questão de desenvolvimento social – Profa. Maria
das Graças Pinto;
-Calourosa/2014 – Exposição Museu dos Extintos – Profa. Maria das Graças Pinto;
-Exposição da EMEVZ, durante da Feira de Conhecimento da UFBA – Prof. Rodrigo
Bittencourt;
-Programa de educação tutorial – Pet Medicina Veterinária – Profa.Vivian Barbosa;
-Caprino artrite-encefalite, cinomose canina, maedi-visna, brucelose ovina, exames
micológicos de isolamento e identificação de fungos – Prof. Antonio Magnavita;
-Assessoria aos pesquisadores da UFBA no planejamento e análise de experimentos –
Coordenadora – Profa. Thereza Bittencourt;
-Assessoria em pesquisa e análises estatísticas de dissertações de mestrado e teses de
doutorado – Profa. Alexandra Inês;
-Curso de Metodologias Aplicadas na Estimação de Parâmetros Genéticos – Profa.
Alexandra Inês;
-Participação no II Workshop de Modelos Mistos aplicados a Zootecnia – Profa. Alexandra
Inês;
-Projeto Qualificação da Editoração e Internacionalização da Revista Brasileira de Saúde e
Produção Animal – Profa. Analivia Barbosa;
-IV Workshop de Modelos Mistos Aplicados à Zootecnia – Prof. Claudio Ribeiro;
-Difusão da ciência em zootecnia e a descoberta de novos talentos na rede pública baiana
(Aprovado no edital Fapesb, pedido número: 3766/2013) – Prof. Gleidson Carvalho;
-Implantação de centro tecnológico de difusão de conhecimento apícola”, Etene/Fundeci/
01/2010 - apicultura e meliponicultura – Banco do Nordeste – Prof. Guido Castagnino;
-Apicultura como alternativa de renda para produtores rurais de Entre Rios/BA”, PIBIT 201/2013- 2014 – Prof. Guido Castagnino;
-Projeto intitulado Agroenergy and Family Agriculture in the Semiarid of Northeast of
Brazil – Professor Gustavo Bittencourt;
-Organização do Curso de Análise Multivariada Aplicada à Produção Animal – Prof. Luis
Fernando Pinto;
-Organização do I Colóquio Internacional em Diagnóstico de Doenças Infecciosas
Veterinárias – Prof. Luis Fernando Pinto.
5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica
Programa Ciência sem Fronteiras
Anisio Iuri Lima dos Santos Rosário – University of Alberta-Canadá
Beatriz Lima Vieira – The University of Adelaide – Austrália
Daniela Menezes Pinto – University of Surrey – Reino Unido
Denilson Luiz dos Santos de Oliveira – National University of Ireland - Irlanda
Denise Silva Pereira – University of Manitoba – Canadá
Hellen Bolzanni – Interkulturelle Bildung Hamburg – Alemanha
Jana Pacheco do Nascimento – University of Lincoln – Reino Unido
Jéssica Guimarães Magnani – Auburn University – Estados Unidos
Jonathan Luis Magalhães Fontes – National University of Ireland – Irlanda
Lazaro Reinaldo Gomes Silva – Queen’s University of Belfast – Irlanda
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Louise Catugy Rocha – Auburn University - Estados Unidos
Lucia Strobel Becker Pereira – University of Wisconsin – Estados Unidos
Maiara Reis Arruda – University of Alberta – Canadá
Mariana Santos dos Anjos – Sacred Heart University/Mississipi State University –
Estados Unidos
Marina Bezerra de Andrade – University of Lincoln – Reino Unido
Naima Loureiro de Souza Costa – University of Prince Edward Island – Canadá
Nara Santos dos Santos – Brandon University/University of Manitoba – Canadá
Tiago Henrique Chaves Santos Evangelista – Universita di Pisa – Itália
Victor de Carvalho Fraga – University of Kentuchy – Estados Unidos

Estudante recebida através do Programa Mobilidade Acadêmica
-

Gabriela Hemilin Ferreira Moura – Universidade Federal do Semiárido

Estudantes que tiveram autorização em 2014, para participar do Programa Mobilidade
Acadêmica em 2015.
-

Alessandro Bittencourt Nascimento – Universidade Federal de Viçosa
Aloisio Bittencourt Nascimento - Universidade Federal de Viçosa
Laise Gonçalves Oliveira e Oliveira – Universidade Federal de Minas Gerais
Victor Portela Cunha - Universidade Federal de Viçosa

6. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno
e/ou externo oferecidos (tipo do serviço, nº atendimentos)
-

Centro de Desenvolvimento da Pecuária – Oliveira dos Campinhos
Atendimentos - equinos: 12 animais
- bovinos: 95 animais
- caprinos: 30 animais
- ovinos: 115 animais
TOTAL: 252 animais
exames laboratoriais: (hemograma + parasitológico): 551 análises.

7. Atividades/Eventos relevantes realizados por Professores da Unidade.
-Curso de Capacitação em ultrassonografia abdominal de pequenos animais – Coordenadora
Profa. Caterina Muramoto.
-Recebimento Prêmio Jair de Araújo Marques: Melhor resumo submetido ao IX CNPA-2014
– Sociedade Nordestina de Produção Animal – Profa. Stefanie Alvarenga.
-Participação na 9th Annual International Conference on Economic, Theory, Policy and
Applications, 2124, July 2014, 2014, Atenas, Grécia. 9th Annual International Conference on
Economic, Theory, Policy and Applications. Atenas, Grécia: Athens Institute for Education
and Research. 9th Annual International Conference on Economic Theory., 2014 – Prof.
Gustavo Bittencourt.
-Curso de Ultrassonografia em Pequenos Animais – Coordenadores Profs. Marcos
Chalhoub Coelho Lima; Rodrigo Freitas Bittencourt.
-Curso de Controle da Dor em Pequenos Animais – Profa .Vivian Fernanda Barbosa.
-Publicações Revistas Científicas (nacionais e internacionais)
– DEAPAC – 99
- DMVPPA – 40
- DZO – 91
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- Publicação de livro:
Oliveira, Ronaldo Lopes (Org.) ; BARBOSA, Marco Aurélio Alves de Freitas (Org.) .
Bovinocultura de Corte: desafios e tecnologias. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2014. v. 1. 725p
-

Organização de eventos
OLIVEIRA, R. L. . Presidente de la Comisión Científica del PAEC OEA-GCUB 2013 al.
2014. (Outro).
Lopes Oliveira, Ronaldo ; Almeida, A. E. S. . II Seminário da Zootecnia Baiana: A
Produção Animal em Perspectiva. 2014. (Outro).
Oliveira, Ronaldo Lopes . Training in Production Technology of Dairy Cattle, as the event
planner. 2014. (Outro).
Oliveira, Ronaldo Lopes . 51º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. 2014.
(Congresso).
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ESCOLA DE MÚSICA
No ano em que completamos 60 anos de existência tivemos, infelizmente, muito pouco o que
comemorar. A obra da nova Escola de Música continuou interrompida, e se encontra agora sob
sindicância; a manutenção do prédio em que nos encontramos fica a cada dia mais problemática e
menos a contento de nossa comunidade que sofre mais na medida em que a obsolescência natural de
um prédio velho nos impõe carências e desconfortos mais evidentes. Ainda assim, a Escola de
Música demonstrou toda a sua pujança com uma produção como há muitos anos não se via. Isso,
graças ao esforço de um corpo de servidores que não se abate diante de dificuldades aparentemente
intransponíveis!
Dessa forma, foram oferecidos à comunidade universitária, soteropolitana e, por vezes nacional e
internacional, eventos como o I Congresso do TEMA – Teoria, Análise e os Desafios
interpretativos da atualidade; O V ENECIM – Encontro Nacional de Ensino Coletivo de
Instrumentos Musicais; O II Fórum de Filarmônicas; o I Simpósio de Práticas Interpretativa
UFBA/UFRJ; uma brilhante temporada da OSUFBA com a integral das Sinfonias de Beethoven
culminando em duas apresentações da Nona Sinfonia, uma na Reitoria e a segunda no TCA, palco
maior de nosso estado e onde a OSUFBA não se apresentava há 10 anos; a Maratona de Música
Popular; o surgimento de mais um conjunto residente, o Quinteto de Metais da UFBA, que já se
apresentou fora do estado no II Fórum de Instrumentos de Metal da Universidade do Estado do
Amazonas.
Digno de nota é a nova parceria firmada entre o nosso pioneiro Programa de Mestrado Profissional
em Música – PPGPROM e a maior Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo - OSESP que, ao reconhecer a qualidade da Escola de Música, a ela se associa na
busca pela qualificação ainda maior de seus músicos.
Também precisamos registrar uma histórica renovação de parte de nosso instrumental,
especificamente de pianos e instrumentos de percussão de altíssima qualidade que, após um
exaustivo processo de compra por pregão público, conseguimos disponibilizar aos nossos
professores, servidores técnicos e discentes. Esperamos em 2015 conseguir renovar outra parte
importante de nosso instrumental, desta vez na classe de instrumentos de sopro.
Prof. Dr. Heinz Karl Schwebel
Diretor
1

ENSINO DE GRADUAÇÃO

O Departamento de Música da UFBA (DMUS) conta com um corpo docente composto de 54
professores efetivos, dentre os quais 01 professora RECÉM-contratada – Roberta Benjamim
Barbosa – cobrindo vacância gerada na subárea de Oboé, e mais cinco professores contratados –
substitutos.
O DMUS ofertou os seguintes cursos – Licenciatura em Música, Bacharelados em Instrumento,
Canto, Composição, Regência e Música Popular, e Bacharelado Interdisciplinar em Artes (área de
concentração em música). Esta ampliação do corpo docente da Escola de Música da UFBA,
entretanto, ainda deixa lacunas, o que compromete a oferta de disciplinas necessárias para uma
formação consistente nas diversas áreas da Música; por outro lado, implica sobrecarga em
disciplinas nucleares. De acordo levantamento em 2014 há um total de 603 alunos ativos.
Ingressaram na unidade 65 alunos e formaram-se 29 alunos.
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Os alunos apresentaram audições de canto, percussão e instrumentos, como pré-requisitos para
formaturas. Sob a coordenação da Profª Dra. Leila Dias, "Sou estudante de Música..." foi o tema
escolhido e desenvolvido, de modo colaborativo, pelos alunos da disciplina Prática de Conjunto
2014.2, com apresentação 18/12 no PAF 3.
O curso de Música Popular, sob a coordenação do Prof. Rowney Scott, apresentou a “Maratona de
Música Popular”, de 9 a 15/12, com oficina de estilos, música de câmara, improvisação e prática de
conjunto.
2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (PPGMUS e PPGPROM)
2. 1 Programa de Pós-graduação em Música (PPGMUS)
O Programa de Pós-Graduação em Música da UFBA, no ano de 2014, admitiu 9 novos alunos para
o Mestrado e 13 para o Doutorado, que, somados aos alunos antigos e subtraídos os que defenderam
no primeiro semestre, perfizeram um total de 39 alunos matriculados no mestrado e 58 no
doutorado para o semestre 2014.2 . Estes alunos são originários de vários estados do Brasil e de
outros países. O corpo discente matriculado representou os estados da BA, RS, SP, RJ, ES, MG,
SE, AL, PE, PB, PA, DF; o Chile e a Alemanha. Ao longo do ano letivo, foram defendidas 25
Dissertações e 11 Teses.
As metas alcançadas em 2014 foram: Aquisição de novos equipamentos; reestruturação das linhas
de pesquisa do Programa; recredenciamento do corpo docente do Programa, para o que foi
convidada uma Comissão Externa; aprovação do novo currículo para o Programa, suas disciplinas e
ementas.
Realização do Curso Música e Sound Design aplicadas ao Audiovisisual, com os profs. Ney
Carrasco (UNICAMP) e Guilherme Maia (FACOM/UFBA, Centro Universitário Jorge Amado e da
Faculdade de Tecnologia e Ciências).
2.2 Programa Pós-graduação Profissional em Música (PPGPROM)
O PPGPROM completou em dezembro de 2014 o seu segundo ano de existência, oferecendo o
primeiro Mestrado Profissional em Música do Brasil, tendo aprovado 40 mestrandos para seleção de
2015. Formamos a sua primeira turma de 17 alunos em 2014.1 Em seu segundo ano de
funcionamento, contabilizamos significativa produção docente e discente (1 evento internacional e
8 nacionais). Destacamos a realização do I Seminário de Práticas Interpretativas – parceria entre o
PPGPROM e Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da UFRJ
(PPGM/UFRJ), ocorrido nos meses de novembro e dezembro, que contou com o apoio da CAPES e
da FAPERJ. Foram abordadas as práticas interpretativas em música no âmbito da graduação e da
pós-graduação brasileiras ─ um campo de investigação recente no país e no cenário internacional
das pesquisas acadêmicas.
GRAVAÇÕES
Gravação da obra Sonhos Percutidos no CD e no DVD “Bahia Orquestral” da Orquestra Juvenil da
Bahia, lançado em 16/03/2014. (Prof. Dr. Wellington Gomes).

188

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

3 PROJETOS DE PESQUISA
Sob a coordenação do Prof. Dr. Pedro Kroger
Desenvolvimento e Aplicação de Ferramentas para Visualização em Música
Grupo de Pesquisa: Genos
Nome do grupo: Aspectos Pedagógicos e Metodológicos para o Ensino da Composição Musical em
Nível Superior. Linhas de Pesquisa: Aspectos pedagógicos e metodológicos no ensino da
Composição Musical, Correlação entre Composição e Orquestração Musical, sob a coordenação do
Prof. Dr. Marcos Sampaio.
A meta para a área de pesquisa para 2014 envolveu finalizar o projeto em andamento desde 2014,
"Repertório para flauta solo de 1710 a 1810: levantamento, análise e composição", e iniciar o
projeto "Métrica de comparação de melodias baseada em relações de contornos musicais para
análise de grandes coleções de música".
Os objetivos do primeiro projeto foram alcançados, porém sem grande eficiência. A equipe inicial
de 5 bolsistas, reduzida a 3, poderia realizar mais do que aconteceu.
O segundo projeto está em fase inicial, de levantamento bibliográfico. Até o momento o projeto tem
sido conduzido de forma efetiva, com a recente contemplação de recursos financeiros da Chamada
Universal n. 14/2014, do CNPQ.
4 PROJETOS DE EXTENSÃO
A Escola de Música da UFBA proporcionou ao público 54 apresentações, entre concertos e recitais,
incluindo os de formatura. Foram realizadas atividades como “Alunos no palco”, “Festival
Beethoven”, Audição de alunos de Canto e Percussão, homenagens em memória dos Profs. Sérgio
Souto e Piero Bastianelli, bem como aos 70 anos do Prof. e compositor Jamary Oliveira.
Violões da UFBA é um projeto de extensão da Escola de Música da UFBA, idealizado pelos
professores Robson Barreto e Ana Cristina Tourinho. O objetivo é abrir espaços fora da Escola para
que os alunos de violão possam trazer um pouco da música que estão realizando no curso de
Graduação, também para a comunidade externa à UFBA. Fizemos durante o ano, uma apresentação
a cada mês, a partir de maio.
Sob a coordenação do Prof. Dr. José Maurício Brandão – OSUFBA e Madrigal da UFBA
 Orquestra Sinfônica da UFBA, Temporada 2014, 15 concertos realizados
 Orquestra Sinfônica da UFBA, Temporada 2014. Festival Beethoven
 Madrigal da UFBA, Temporada 2014, 06 concertos realizados
 Projeto de Extensão: Pedagogia Coletiva de Instrumentos Musicais (Coordenação)
Sob a coordenação da Profª Dra. Suzana Kato - Camará Ensemble; Quarteto UFBa; Camerata
Acadêmica; Grupo de Violoncelo da UFBA; Série de Concertos: “Alunos no Palco”.
Sob a coordenação da Profª Acácia Monteiro - Show de Canto Popular “Trilhando pela História da
MPB, no Teatro Eva Herz. (03/12/2014).
Sob a coordenação do instrutor Carlos Eduardo Santos – Show “Toca-Fita Fm, Um Show Brega”
(25/11/2014, Teatro IRDEB) e “Reggae no Porto” (10/10/2014).
Apresentação da Banda Filarmônica da UFBA no Rio Vermelho – Largo de Santana, dia 21/10.
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CURSOS DE EXTENSÃO - oferecidos para todas as faixas etárias e grau de
conhecimento:
MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: 286 alunos
matriculados. Direcionado ao público infantil de 0 a 6 anos de idade. As crianças do Projeto
Musicalização Infantil da UFBA apresentaram o espetáculo "Você já foi à Bahia?" dia 30 de
novembro em duas apresentações: às 9h30 e às 11h na Reitoria da UFBA (Canela). O repertório
teve canções de Dorival Caymmi.
INICIAÇÃO MUSICAL AO INSTRUMENTO: 67alunos matriculados
Abrange a faixa etária dos 7 aos 10 anos. Teclado (IMIT);
OFICINAS e CURSO BÁSICO: número de alunos matriculados
Violão 249 alunos; Violino 99, Canto 142, Piano 144, Percussão 15, Baixo 08, Cavaquinho
05, Guitarra 48, Bateria 52, Saxofone 23, Flauta Doce 10, Flauta Transversal 16, Violoncelo 13.
5
CONVÊNIOS,
COOPERAÇÕES,
PARCERIAS
E
INTERCÂMBIOS
ACADÊMICOS
 Projeto Social de Canabrava: Brava Orquestra, participação dos alunos nas aulas de
Violoncelo da Extensão e grupo de Violoncelo;
 Neojibá: Masterclasses esporádicas.
 A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), em busca de qualificação ainda
maior de seus músicos, solicitou parceria com o PPGPROM.
 I Simpósio sobre Práticas Interpretativas UFBA/UFRJ
 Concerto de Encerramento da ACTA 14
 Parceria com ALBA e NEOJIBA para o Concerto de Encerramento da Temporada
OSUFBA – Nona Sinfonia de Beethoven
 O estabelecimento de um diálogo do Pro. Marcos Silva com a iniciativa privada resultou
em uma parceria entre a Escola de Música, SMC Comércio e Representações e Fapesb, via edital de
Inovação Tecnológica (Cooperação com ICT). Esta parceria está em fase de formalização, com a
assinatura dos contratos.
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5

QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL - EXERCÍCIO 2014
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-1%

1%
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-3%

0%

0%

-6%

-26%

-58%

Diárias no país - EMUS
Passagens no exterior - EMUS
Material de Consumo - EMUS
Contribuições previdênciárias Empregador
Equipamentos e Material Permanente

-1% 0%

Passagens no pais - EMUS
Passagens internacionais - SEPPIR
Material de Consumo - PROEXT
Serviços de Pessoa Jurídica - EMUS

Passagens no País - SEPPIR
Despesas com Translado - SEPPIR
Outros Serviços de Pessoa Física - EMUS
Repasse para FAPEX (Cursos Extensão)

6 EVENTOS, PARTICIPAÇÕES, PREMIAÇÕES
 Cerimônia de posse do Prof. Dr Paulo Costa Lima na Academia Brasileira de
Música que assumiu a cadeira no 21 (patrono Manoel Joaquim de Macedo) na vaga do acadêmico
Luiz Paulo Horta, dia 12 de agosto de 2014,
 II Fórum para Bandas Filarmônicas: Pedagogia, Gestão e Pesquisa, no período de 11 a
14 de dezembro de 2014 realizado na Escola de Música da UFBA.
 VI Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical (ENECIM) Encontro de pesquisadores, professores e outros profissionais dedicados a esta modalidade de
ensino. O VI ENECIM foi parceria com a EMUS, PPGMUS, UFG, patrocínio da Capes e Fapesb,
realizado em Salvador – Bahia entre os dias 25 e 28 de novembro e homenageou a Profa. Dra. Alda
de Jesus Oliveira, aposentada da UFBA.



I Congresso da TeMA - Teoria e Análise Musical - de 9 a 12 de novembro de 2014,
pesquisadores e educadores nos campos das teorias composicional e analítica, estudantes de
graduação e pós-graduação, com a finalidade da promoção de discussões temáticas atuais que
venham integrar o desenvolvimento das teorias musicais no país à atualidade internacional.
 Grupo “La Folia” em Salvador – Espanha-Brasil ponte entre culturas (Música e
Literatura entre as Margens do Atlântico). Grupo de Música Barroca. Realização EMUS, PPGMUS,
Embaixada da Espanha no Brasil. Concertos, oficina de composição, mesa-redonda e masterclass.
Dias 10 e 11/11/2014.
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Prof. Dr. Pedro Kroger
- Learn Fast Web Development With Django and Python. Palestra na conferência ConFoo
em Montreal, CA
- Mastering Modern Python Development and Deployment. Palestra na conferência ConFoo
em Montreal, CA
Profª Dra. Suzana Kato
 XIX Festival de Música Instrumental, 26 a 29/06 de 2014, Salvador
 III VIRTUOSI Século XXI – 24 a 27/11, Recife;
 I Simpósio em Práticas Interpretativas – 6 a 8/11 de 2014, Rio de Janeiro;
 Festival Música Estranha – 26 a 30/11 de 2014, São Paulo;
 XVII VIRTUOSI – 07 a 14/12 de 2014, Recife.
Prof. Dr. Wellington Gomes - participação como compositor: Apresentação de obras
musicais em eventos e concertos

Apresentação da obra Sonhos Percutidos, no concerto de lançamento do CD e DVD da
Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia – NEOJIBA, sob a regência do Maestro Ricardo
Castro, no Teatro Castro Alves, Salvador – BA, 16/03/2014.
 Apresentação da obra Velhos Tempos, no recital de câmara com os violonistas Vladimir
Bomfim e Felipe Rebouças. Museu de Arte Sacra, Salvador – BA, 17/03/2014.
 Estreia da obra Sonhos Ibéricos, para orquestra, no concerto em homenagem ao aniversário
de Salvador da Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do Maestro Carlos Prazeres –
Teatro Castro Alves, Salvador – BA., 29/03/2014.
 Apresentação da obra Abertura Baiana, para orquestra, no concerto em homenagem ao
aniversário de Salvador da Orquestra Sinfônica da Bahia, sob a regência do Maestro Carlos
Prazeres – Teatro Castro Alves, Salvador – BA., 29/03/2014.
 Apresentação da obra Rondando, para violão solo,no recital de Mestrado de João Carlos
Victor – Musik Akademie Basel, Basileia, Suiça, 04/06/2014.
 Apresentação da obra Modos Imagísticos, para conjunto de câmara, no XIX Festival de
Música Instrumental da Bahia, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão – Teatro
Castro Alves, Salvador – BA., 29/06/2014.
 Apresentação da obra Matizes Circulares, para Flauta, Clarineta, Violino e Violoncelo, no III
Virtuosi Século XXI, com o grupo GIMBA – Teatro Eva Herz, Salvador – BA., 26/10/2014.
 Apresentação da obra Alabalaxé, para orquestra, no concerto da Orquestra Sinfônica
Nacional da Universidade Federal Fluminense, sob a regência do Maestro Lanfranco
Marcelletti Jr. – Espaço Tom Jobim, Rio de Janeiro – Rj., 27/10/2014.
 Apresentação da obra Lúmem, para flauta, clarineta e orquestra de cordas, no I Simpósio em
Práticas Interpretativas. Lucas Robatto (flauta) e Pedro Robatto (clarineta), Orquestra
Sinfônica da UFRJ, sob a regência do Maestro José Maurício Brandão – Teatro da Escola de
Música da UFRJ, Rio de Janeiro – RJ., 06/11/2014.

Estreia da obra Concerto para Violão e Orquestra, na abertura do I Seminário de Música
Contemporânea, com Mario Ulloa (Violão solo) e Orquestra Sinfônica da UFBA, sob a
regência do Maestro Erick Vasconcelos – Salão Nobre da Reitoria da UFBA, Salvador –
BA, 07/11/2014.

192

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Participação em eventos didáticos:




Oficina de Composição Musical: Aspectos Culturais na Música
Contemporânea do Século XXI. Na 2ª Mostra Sonora Brasil, Teatro Sesc-Senac Pelourinho,
Salvador – BA. 31/07/2014.
Oficina de Composição Musical. “II Concertos do Nordeste”. Centro
Cultural Banco do Nordeste. Fortaleza – CE, 20/09/2014.
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ESCOLA DE NUTRIÇÃO
APRESENTAÇÃO
Este relatório pretende descrever as principais atividades desenvolvidas pela Escola de Nutrição no
ano de 2014. Os dados foram obtidos dos relatórios recebidos dos diversos setores desta Unidade e
organizados em um único arquivo, de forma a facilitar o entendimento do documento.
Desta forma, este relatório buscará demonstrar os principais resultados das ações desenvolvidas
neste ano pela Escola de Nutrição.
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
1. Introdução
Este relatório pretende descrever as principais atividades desenvolvidas por este Colegiado de
Nutrição no ano de 2014. Os dados foram obtidos nas atas das reuniões do plenário do Colegiado,
nos documentos emitidos e recebidos entre outras fontes.
Apresenta ainda, uma análise das metas alcançadas no exercício 2014, e as metas propostas para o
ano de 2015, refletindo assim, a gestão deste órgão colegiado.
Os objetivos e metas do Colegiado basearam-se, dentre outros, nas determinações legais,
especialmente no Estatuto e Regimento Geral da UFBA, no Regulamento do Ensino da Graduação
e no Regimento Interno do Colegiado de Nutrição.
Dentre os principais objetivos trabalhados ao longo do ano de 2014 destacaram-se a organização do
curso, a orientação aos discentes, a análise de processos e a reforma curricular do curso de Nutrição.
Neste ano houve a divulgação pelo Núcleo de Informação e Documentação da UFBA do Resultado
do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE de 2013. O Curso de graduação em
Nutrição da Escola de Nutrição da UFBA obteve a nota 3 (três). Desta forma é preciso uma reflexão
sobre a nota obtida na comunidade da Escola de Nutrição.
Sobre a reforma curricular do curso de Nutrição, vale destacar que o colegiado em 21 de outubro de
2013 aprovou a implantação do Núcleo Estruturante - NE. Em 2014 com a Portaria nº. 04/2014COLEGNUT a coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição da Escola de
Nutrição da Universidade Federal da Bahia institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição da UFBA. E elege os docentes membros do referido
núcleo. Os membros do NDE deverão atuar, junto ao Colegiado de Nutrição, em atribuições
acadêmicas.
Desta forma, este relatório buscará demonstrar os principais resultados das ações desenvolvidas
neste ano e ainda apontar as metas alcançadas e principais dificuldades encontradas.
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014
2.1. Quantitativo de alunos ingressantes e concluintes em 2014.1 e 2014.2
Em 2014 ingressaram no total de 85 alunos no Curso e a previsão é que concluam dos dois
semestres de 2014, 79 alunos e foram 587 alunos ativos.
2.2. Dados referentes às reuniões do Colegiado do Curso
No ano de 2014, O Plenário do Colegiado de Nutrição reuniu-se mensalmente, em reuniões de
caráter ordinário e extraordinário, para dar conta das demandas do Colegiado, entre estas a criação
do NDE e processo de reformulação curricular do curso de Nutrição.
Desta forma, o Colegiado realizou 12 reuniões, sendo dez ordinárias e duas extraordinárias, no
período de janeiro a dezembro/2014, com média de duração de 02 horas e meia por reunião.
QUADRO 02 - Quantitativo de reuniões no ano de 2014
Nº REUNIÃO
1ª ORDINÁRIA

DATA
20/01/14

2ª ORDINÁRIA

13/02/14

3ª ORDINÁRIA

24/03/14

1ª EXTRAORDINÁRIA
4ª ORDINÁRIA
5ª ORDINÁRIA

31/03/14
28/04/14
19/05/14

6ª ORDINÁRIA

21/07/14

7ª ORDINÁRIA

15/09/14

2ª EXTRAORDINÁRIA
8ª ORDINÁRIA

29/09/14
20/10/14

9ª ORDINÁRIA

17/11/14

10ª ORDINÁRIA

15/12/14

OBSERVAÇÕES
Análise dos pedidos de dispensa do ENADE/2013 (Parecer da
Comissão) e análise de processos.
Análise de quebra de pré-requisito de TCC para Estagio Curricular e
análise de processos.
- NDE- Núcleo Docente Estruturante;
- Análise e julgamento dos pedidos de quebra de pré-requisito referente
à matrícula de 2014.1;
- Discussão referente à carga horária mínima para pré-concluinte e
análise de processos.
Análise e julgamentos de processos
Análise e julgamento de processos
- Criação de comissões para analisar as Atividades Complementares
dos concluintes de 2014.1;
- Análise e julgamento de processos;
- Análise e julgamento de pedido de quebra de pré-requisito referente à
matrícula de 2014.2;
Processo 23066.063136/12-51, referente ao pré-requisito NUT 176 e
análise de processos.
- Reconstituição da Comissão de análise do Processo
23066.063136/12-51, referente ao pré-requisito de NUT 176; análise e
julgamento dos pedidos de quebra de pré-requisito;
- Análise e julgamento de processos;
- Análise e julgamento e julgamentos de processos;
- Criação de comissões para analisar as Atividades Complementares
dos concluintes de 2014.2;
- Solicitação de redistribuição de carga horária de NUT 152 – Técnica
Dietética I, processo 23066.051024/14-91;
- Estágio extracurricular: atribuições, procedimentos e tramitação
Análise e julgamento de processos
- Análise de quebra de pré-requisito;
- Análise e julgamento de processos.
- Aprovação do relatório anual de 2014;
- Análises de pedido de reconsideração;
- Avaliação de pedido de quebra de pré-requisito;
- Análise e julgamento de processos;

2.3. Análise de processos
Nas reuniões foram analisados e julgados processos, e discutidos temas de importância para o
andamento do curso. O quantitativo de processos criados em tramitação ou encerrados no ano de
2014, estão apresentados abaixo e no quadro 04. Vale ressaltar que existem processos
remanescentes de 2011 e 2012, sendo que suas quantidades estão explicitas no quadro 03.
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Quadro 03. Processos remanescentes
Situação

Processos remanescentes de
2012
23

Total

Em tramitação

Processos remanescentes de
2011
07

Em diligência

07

05

12

Total

14

28

42

30

Quadro 04. Tipo e quantitativo de processos abertos em 2013 e situação em 2014.
ASSUNTO

Em tramitação

Em diligência

Concluído

Total

Processo administrativo de
permanência no curso
Aproveitamento de estudos

02

02

06

10

54

09

42

105

Dilatação do prazo máximo
para conclusão
Retificação de histórico

0

0

08

08

01

0

02

03

Trancamento

08

16

26

50

Assuntos diversos

02

0

26

28

67

27

110

204

Quadro 05. Tipo e quantitativo de processos no Colegiado de Nutrição em 2014.
ASSUNTO

Em tramitação

Em diligência

Concluído

Total

Processo administrativo de
permanência no curso
Aproveitamento de estudos

04

04

06

14

94

03

27

124

Dilatação do prazo máximo
para conclusão
Retificação de histórico

02

0

01

03

0

0

02

02

Trancamento

51

25

12

88

Assuntos diversos

08

0

21

29

159

32

69

260
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2.3.1. Portarias Emitidas
Foram emitidas durante o ano oito portarias que estão descritas a seguir:
Quadro 6. Portarias emitidas no ano de 2014.
Portaria
01/2014
02/2014
03/2014

Objeto
Análise de documentos para
validação das atividades
complementares dos concluintes
2014.1

04/2014

Instituição do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do colegiado
de Nutrição

05/2014

Avaliação dos pré-requisitos do
componente curricular NUT 176 –
Planejamento Alimentar para
Coletividades

06/2014
07/2014
08/2014

Análise de documentos para
validação das atividades
complementares dos concluintes
2014.1

Membros
Maria da Conceição monteiro da Silva (presidente),
Luciara Brito Leite e Sandra Santos Valois.
Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro (presidente), Dalva Maria
Fortunato, e Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira
Maria da Conceição Pereira da Fonseca (presidente),
Jamacy Costa Souza e Marcelo Andrés Umsza Guez.
Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira, Neuza Maria
Miranda dos Santos, Júlia Carvalho Andrade, Cintia
Mendes Gama, Ligia Amparo, Maria da Conceição
Monteiro, Mônica Portela de Santana
Maria da Conceição Monteiro (presidente), Maria da
Conceição Pereira da Fonseca e Sandra Santos Valois

Maria da Conceição monteiro da Silva (presidente),
Cintia Mendes Gama e Sandra Santos Valois.
Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro (presidente), Dalva Maria
Fortunato e Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira
Maria da Conceição Pereira da Fonseca (presidente),
Jamacy Costa Souza e Marcelo Andrés Umsza Guez.

2.3.2. Quebra de Pré-requisitos
O plenário do Colegiado deliberou que o currículo deva ser cumprido na sua integralidade, não
admitindo-se quebra de pré-requisito, a não ser para excepcionalidades, devidamente discutidas no
plenário, a exemplo de processos de aproveitamento de estudos em tramitação para registro.
A atual gestão tem orientado os alunos apresentarem o pedido de quebra de pré-requisito no
colegiado antes da matrícula para que a solicitação seja analisada e votada pelos membros em
reunião do Colegiado de Graduação em Nutrição. Poucas exceções foram tratas na matrícula
presencial como o ad referendum do coordenador. Tal procedimento tem como objetivo evitar
problemas com os alunos, alguns não compreendem que a matrícula condicional só será mantida
quando o pedido do mesmo é deferido pelo colegiado. Em 2013 tivemos um mandado de segurança
da discente Mylena Santos Pires para garantir a matrícula na disciplina Dietoterapia I, a qual foi
matriculada na condicionalidade do pedido de aproveitamento de estudo fosse aceito para disciplina
Nutrição Normal IV (pré-requisito de Dietoterapia I).
Em 2013 tivemos alguns pedidos de quebra de pré-requisito para a disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Assim, para os semestres 2014.1 e 2014.2 cada pedido foi avaliado de
forma individual e votado em reunião do colegiado. As alegações são diversas, sendo o principal
motivo a necessidade de ter cursado todas as disciplinas até o 8º semestre com aprovação. A partir
desta demanda o colegiado criou uma comissão para avaliar os pré-requisitos do TCC (portaria
11/2013). Assim, esta comissão indicou como pré-requisito “ter cumprido todas as disciplinas do
sétimo semestre e estar cursando as disciplinas do 80. semestre”; no entanto; na reunião do
colegiado do dia 04 de abril de 2014 em que foi colocada o parecer da comissão foi deliberado
como pré-requisito do TCC que o aluno deve ter cursado até o sétimo semestre com aprovação.
Outro pedido que vem aumentando é para cursar o TCC junto com os estágios curriculares, na
avaliação desta solicitação a plenária incluiu algumas condições como: que o aluno estivesse com o
trabalho adiantado e apresentação de uma carta do orientador informando que o aluno teria
condições de cursar a disciplina NUTA02- TCC junto com os estágios sem prejuízo para o mesmo.
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2.4. O Currículo do Curso de Nutrição: processo de reconstrução/alteração curricular e
adaptação às deliberações dos órgãos superiores.
2.4.1. Reforma curricular:
No final do segundo semestre de 2013, na coordenação da profa. Cintia Mendes foi feito
movimento para retomada da discussão pedagógica no curso de Nutrição. Foi apresentada aos
membros do colegiado a resolução nº 01 de 17 de Junho de 2010 que propõe a criação do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) o qual contempla a idéia de uma comissão de professores para apoio
pedagógico ao colegiado de graduação em Nutrição. A proposta do NDE foi bem aceita pelos
membros (reunião de 21 outubro de 2013).
Em 2014 com a Portaria Nº. 04/2014-COLEGNUT a coordenadora do Colegiado do Curso de
Graduação em Nutrição da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a resolução Nº 01 de 17 de junho de 2010 da Comissão
Nacional de Avaliação de Educação Superior (CONAES) e com a decisão da Congregação, em
reunião ordinária no dia 10/03/2014 instituir o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Colegiado
do Curso de Graduação em Nutrição da UFBA. E com base nos Of. nº 15/2014 do Departamento
Ciência dos Alimentos e Of. nº 16/2014 do Departamento Ciência da Nutrição, elege os docentes
membros do referido núcleo. Os membros do NDE deverão atuar, junto ao Colegiado de Nutrição,
em atribuições acadêmicas.
Os membros do NDE são:
TITULARES

SUPLENTES

Profª. Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira
(DCN)

Profª. Karine Curvello

Profª. Neuza Maria Miranda dos Santos (DCA)

Profª. Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira

Profª. Júlia Carvalho Andrade
(vice-coordenadora) (DCA)

Profª. Maria da Conceição P, da Fonseca

Profª. Cintia Mendes Gama (coordenadora) (DCN)

Profª. Luciara Leite Brito

Profª. Lígia Amparo (DCN)

Profª. Valterlinda Alves de Oliveira

Profª. Maria da Conceição Monteiro da Silva (DCN)

Prof. Vilson Caetano de Souza

Profª. Mônica Leila Portela de Santana (DCN)

Profª. Adriana Lima Mello

2.4.2. Reuniões do NDE
Após a criação do NDE em 2014 foram realizadas cinco reuniões para retomar as discussões sobre
reforma curricular, eleição de coordenador e vice-coordenador e construção do regimento interno
do NDE. A Profa. Cíntia Mendes Gama foi eleita coordenadora e a Profa. Júlia Carvalho Andrade
vice-coordenadora, ambas por unanimidade.
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Quadro 7. Reuniões do NDE
Nº de reunião

Data

Pauta

1º Ordinária

28/07/14

2º Ordinária

25/08/14

3º Ordinária

22/09/14

4º Ordinária

27/10/14

5º Ordinária

05/12/14

- Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação
em Nutrição de 2010.
- Início a discussão do Regulamento das Normas do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Nutrição da Escola de
Nutrição da Universidade Federal da Bahia.
- Datas das reuniões do NDE.
- Continuidade à discussão do Regulamento das Normas do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Graduação em Nutrição da Escola
de Nutrição da Universidade Federal da Bahia
- Eleição da coordenadora e vice coordenadora do Núcleo Docente
Estruturante (NDE).
- Discussão final e aprovação do REG do NDE-NUT.
- Planejamento das atividades do NDE (Plano de ação,
estabelecimento de prioridades, distribuição das atividades).
- O que ocorrer.
- Discussão final e aprovação do REG do NDE-NUT.
- Aprovação das atas anteriores.
- Planejamento das atividades do NDE 2015.1.

A coordenadora do colegiado, departamentos e direção da ENUFBA foram convocadas pelo PróReitor de Extensão de Ensino de Graduação (PROGRAD), Prof. Penildon Silva Filho para
participarem de uma reunião, com representantes dos cursos de graduação em Nutrição da UFBA,
ocorrida em 19/09/14 (dezenove de setembro de dois mil e quatorze). O Pró-Reitor apresentou os
Projetos: 1) Debate universitário sobre reforma curricular e modelos de desenho curricular, e apoio
aos colegiados para atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 2) Fortalecimento
de estratégias de garantia de aprendizagem: monitoria e cursos de reforço para alunos da graduação;
3) Programa para orientação da entrada nos cursos de graduação da UFBA e estreitamento da
relação entre a UFBA e as escolas de ensino médio, especialmente as públicas. A proposta final foi
que estes Projetos fossem discutidos por grupos de trabalho formados por representantes das áreas
(Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia; Ciências Biológicas e Profissões da Saúde; Filosofia e
Ciências Humanas; Letras; Artes; Bacharelados Interdisciplinares), sob coordenação da
PROGRAD. A expectativa dos presentes na reunião da PROGRAD é que os documentos
produzidos sirvam de subsídio para elaboração e implementação dos PPCs.
A coordenadora do colegiado profa. Lucivalda Oliveira, chefe do DCN profa. Mônica Portela e a
vice-coordenadora do NDE profa. Júlia Carvalho participaram da 1a reunião (19/09/14) com a
PROGRAD. E a profa. Júlia Carvalho participou da 2a reunião (14/11/2014) da PROGRAD que
continuou discutindo os temas abordados na 1a reunião. A perspectiva é que essas discussões
ampliadas em toda UFBA possa facilitar e apoiar a reforma curricular da ENUFBA.
Na programação do Seminário Interno da ENUFBA de 2014, em 22 de setembro foram discutidas
as atribuições do NDE, o projeto pedagógico do curso de nutrição e a retomada da reforma
curricular. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 2010 foi retomado e discutidos pontos chaves
do PPC como: objetivos do curso, perfil do egresso, competências e habilidades a serem
desenvolvidas; as sugestões foram registradas para serem incorporados ao projeto. Ficou acordado
que os professores de cada área (Administração de Serviços Alimentação - ASA, Alimentos, Saúde
Pública e Nutrição Clínica) deverão rever a proposta do PPC e propor alterações referentes à sua
área, inclusive a carga horária. O encaminhamento foi para que cada área após discussão dos
docentes reúna com representantes do NDE para apresentar as propostas.
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As linhas que nortearam o Colegiado culminaram em:
a. Continuar a discutir a proposta com base na sua operacionalização real, adequando-a a estrutura
da UFBA (departamentalização acadêmica segundo áreas de conhecimento) e aos sistemas
informatizados de acompanhamento, controle e avaliação;
b. Continuar a avaliação considerando a adequação das cargas horárias dos componentes
curriculares ao ponto de corte utilizado na UFBA. Ex.: horário par (34h/68h) e não impar (51h) para
determinação da carga horária dos componentes, admitindo-se flexibilidades.
c. Modificar/reestruturar a proposta no sentido se ir ao encontro da operacionalização do curso,
buscando, entretanto, manter os princípios que nortearam a referida proposta.
d. Contactar e ouvir professores e chefes e departamentos das demais áreas que compõem o
currículo do curso de Nutrição, a exemplo das Ciências Sociais e Econômicas, Epidemiologia e
Estatística, entre outras, de forma a consensuar a proposta.
e. Construir um currículo com base nos consensos já aprovados e nos que forem construídos.
2.4.3. Criação de componente curricular
No colegiado estão parados desde 2012 cinco processos relativos à criação de componente
curriculares ou mudanças de carga horária de componentes curriculares. Os quais estão listados
abaixo.
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Quadro 8. Lista de processos relativos à criação de componentes curriculares ou mudanças de
carga horária de componentes curriculares em aberto no colegiado.
Número
do Assunto
processo e data
de criação
005431/12-83
13/02/12

005421/12-20
13/02/12

006124/13-09

028601/13-51
04/06/13

051024/14-91

Descrição

Proposta de criação
de
componente
curricular
Antropologia
do
corpo para campo
da Alimentação e
Nutrição
como
Adaptação componente
optativo na Matriz
curricular
Adaptação Curricular do curso
de Nutrição
curricular
Criação
do
componente
curricular Nutrição
e envelhecimento
como componente
optativo na matriz
curricular do curso
Implantação Apresentação
de
de
novo novo nome da
currículo
disciplina oferecida
para
curso
de
nutrição
–
Fisiologia aplicada
à Nutrição, ementa
aprovada
pela
plenária
do
Departamento de
Biorregulação
Adaptação
Proposta de criação
curricular
de Biologia celular
e
Molecular
aplicada à nutrição
em
substituição
BIO 007- Biologia
Solicitação Solicitação
de
ao
redistribuição de
colegiado
carga horária do
componente NUT
152 – Técnica
Dietética I

Encaminhamento

Em 19/03/12 foi feito um parecer por
Prof. Wilson Caetano favorável a criação
do componente. O processo foi
encaminhado
a
PROGRAD
em
21/11/2013 e retornou ao colegiado em
03/06/2014
solicitando
algumas
alterações na proposta.

Foi aprovado em 14/03/2011 o parecer
da profa. Cintia Gama e aprovado, sendo
encaminhado a PROGAD em 21/11/13 e
retornou ao colegiado em 20/03/2014
solicitando algumas alterações na
proposta.
Foi aprovado parecer de profa.
Lucivalda
em
11/06/2013
e
encaminhado a PROGAD em 21/11/13
que e retornou ao colegiado em
10/07/2014 informado que como
disciplina obrigatória será tratada como
reforma curricular, além disso, são
necessários alterações na proposta
atendendo algumas demandas indicadas.

Foi aprovado parecer do prof. Ângelo
em 31/03/14 e encaminhado a PROGAD
em 03/04/14 sem resposta até o
momento.

Pedido da docente foi avaliado em
Departamento
em
13/10/14
e
encaminhada ao colegiado o qual foi
passado em reunião do colegiado e
homologou a decisão do departamento e
solicitou
que
fosse
dadas
as
providências.
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2.4.3.1. Optativas
No período não foi implantado nenhuma disciplina optativa. Contudo, existem processos pendentes
que estão relacionados disciplinas optativas citadas no quadro 6, que de alguma forma alteram a
matriz curricular
2.4.3.2. Obrigatória
No período não foi implantado nenhuma alteração nas disciplinas obrigatórias. Contudo, existem
processo pendentes que estão relacionados no quadro 6, os quais de alguma forma alteram a matriz
curricular.
2.4.4. Aproveitamento de componentes curriculares como optativas
O Plenário do Colegiado aprovou na reunião de 20 de julho de 2012, matéria que configura
alteração no projeto pedagógico do Curso, a saber:
Mantido em 2014 o aproveitamento dos componentes curriculares oferecidos pela Pós-Graduação
strictu sensu Alimentos, Nutrição e Saúde da ENUFBA como carga horária de optativa, de forma
sistemática para todos os discentes que os cursarem com rendimento positivo, conforme
deliberação deste colegiado em reunião de 20 de julho de 2013.
2.4.5.Atividade complementar (AC)
Em 2014 foi mantido o novo barema para a pontuação e aproveitamento das AC aprovado na
congregação em reunião extraordinária de 28 de agosto de 2013. Foi constituída 3 (três) comissões
permanente em reunião do colegiado de 19/05/14 para avaliação dos processo de AC, a saber:
comissão 1: professores Ivaldo Trigueiro, Dalva Furtunato e Lucivalda Pereira Magalhães de
Oliveira; Comissão 2: professores Conceição Monteiro, Luciara Leite Brito e Sandra Valois; e a
comissão 3: professores Maria Conceição Fonseca, Jamacy Costa e Marcelo Andrés Umsza Guez.
Ressalta-se que na comissão 2 foi necessário alteração de um membro que entrou de licença, no
caso profa. Luciara Leite Brito por Cintia Mendes Gama.
2.5. Planejamento Acadêmico
O planejamento acadêmico de 2014 baseou-se nos critérios de escalonamento para matrícula,
estabelecidos desde 2008, com algumas modificações, em especial a inclusão da semestralização
feita em 2010. O Colegiado do Curso de Nutrição junto ao CPD viabilizou uma metodologia com o
objetivo de semestralizar os alunos do curso de Nutrição de acordo o seu ano de ingresso.
No semestre de 2014.2, por mudanças na hora aula das disciplinas, que passaram de 60 minutos
para 55 minutos cada hora aula levaram a mudanças no período das aulas dos componentes
curriculares; levando a necessidade de recadastramento de todos os horários novos de acordo com
as disciplinas, fato que demandou um fluxo de trabalho maior no planejamento acadêmico.
Em 2014, o colegiado também ficou responsável pela construção do “prato feito” que corresponde
ao grupo de disciplinas dos calouros dos respectivos semestres.
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Os critérios que orientam o escalonamento dos discentes para alocação das vagas durante o
período de matrícula foram:
1. O critério de semestralização dos alunos, que tem caráter cronológico.
2. Participarão da matrícula pela web alunos do segundo semestre em diante, exceto os alunos
concluintes (indicados pelo Colegiado) que farão matrícula presencial.
3. A alocação da matrícula deve ser feita em duas etapas.
4. Os alunos receberão a sugestão de matrícula com destaque para as disciplinas da primeira e
as da segunda etapa.
a. As regras para as disciplinas da primeira etapa são como se segue:
i. Disciplinas do semestre do aluno – Alunos da 2º até o 6º semestre.
ii. Disciplinas do semestre do aluno e uma optativa – Alunos do 7º, 8º e 9º semestres.
b. As regras para as disciplinas da segunda etapa são:
i. Disciplinas dos semestres anteriores que o aluno ainda não tenha cursado – Alunos da
2º até a 5º semestre.
ii. Disciplinas de semestres anteriores que o aluno ainda não tenha cursado e uma
optativa – Alunos do 6º até a 9º semestre.
5. A ordem para alocação das matrículas em cada uma das etapas se deu como se segue:
a. 1ª etapa – alunos por ordem crescente de semestre e ordem decrescente de coeficiente
de rendimento. Alunos retardatários e concluintes não participam desta etapa.
b. 2ª etapa – todos os alunos, exceto concluintes, por ordem crescente de período de
ingresso e ordem decrescente de coeficiente de rendimento.
2.6. Relatório da matrícula presencial 2014
Nos semestres 2014.1 e 2014.2, a matrícula também sofreu influência da greve geral da UFBA e da
alteração do calendário acadêmico, levando a um menor tempo para a realização de todos os
períodos de matricula e negociação.
A matricula presencial do exercício 2014, realizada nos períodos estabelecidos pela UFBA,
adotou, a exemplo dos semestres anteriores, os seguintes critérios para atendimento:
1. Concluintes – primeiro turno e dia da matricula presencial (confirmação da prématrícula realizada com os alunos e coordenadores dos estágios).
2. Atendimento por semestre, começando com o 2º semestre da matriz curricular.
3. Na matricula presencial, nenhum aluno tem acesso as disciplinas do semestre
subsequente de forma a garantir que, todo o grupo cronológico tenha preferência às
disciplinas de seu semestre, tanto na matricula web quanto na presencial, o que estimula
a semestralização do discente.
A disciplina Bromatologia –IA (FAR-136) que anteriormente estava dando problemas pois a
demanda estava superior ao ofertado; contudo em 2014.1 foi solicitado 60 vagas e foi atendido pelo
departamento de Bromatologia no Instituto de Farmácia.
A disciplina Nutrição Materno Infantil manteve demanda superior a oferta nos semestres 2014.1 e
2014.2. Para o semestre 2014,1 o DCN conseguiu ampliar o número de vagas com a contratação de
um professor substituto, mas não foi possível para 2014.2.
Cabe mencionar que em 07/11/2014 o colegiado recebeu uma via do mandato de segurança de
Marília Bahia Silva, que lhe garantiu a matricula no curso de graduação em Nutrição, tendo em
vista que a mesma perdeu a matricula, alegando motivos de saúde, sendo que seu genitor impedido
de efetuar a matricula no dia designado; contudo, o mesmo conseguiu entregar a documentações
exigidas.
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2.7. Estágio Curricular
No semestre de 2014.1 foram matriculados um total de 40 alunos. Em ASA foram 40 alunos, 38 em
clinica e 38 em Social. Em 2014.2 foram matriculados 39 alunos de forma equitativa nos três
campos de estágio.
2.8. Atividades Operacionais da Secretaria do Colegiado
As atividades operacionais de rotina realizadas pela Secretaria do Colegiado consistiram em:
Atendimento ao corpo discente e docente; emissão do histórico escolar para conferência; emissão
comprovante de matrícula; análise e encaminhamento referente a 37 termos de Estágio Extra
Curricular de instituições conveniadas com a UFBA; recebimento e expedição de processos
acadêmicos (aproveitamento, trancamento, dilatação de prazo, permanência, retificação de
históricos e diversos outros assuntos); arquivamento de documentos; redação, digitação e
encaminhamento de expedientes; organização operacional do planejamento acadêmico e da
renovação da matricula semestral, recadastramento de aluno, além de comunicação com os diversos
órgãos.
Vale ressaltar que o Colegiado atende as necessidades de 587 discentes ativos e conta apenas com
uma assistente administrativa para a realização de tais atividades, o que confere ao processo
burocrático menos agilidade e eficiência para a pronta execução de todas as tarefas necessárias à
otimização dos trabalhos do Colegiado.
Em 2014 o Colegiado teve suas demandas acumuladas, em função da ampliação do período de
ajuste da matrícula nos dois semestres, encaminhamento das rotinas dos pedidos de Atividades
Complementares, onde todo o processamento se dá no Colegiado, da abertura dos processos ao
arquivamento dos mesmos, absorção da rotina “prato feito”, antes realizada pelo CPD.
2.9. Intercâmbio de Natureza Acadêmica atualizar, acho que o setor de intercambio da um
resumo mais rápido.
A ENUFBA tem no seu quadro 01 (um) discente de Galícia - Espanha que chegou e está cursando
regularmente o curso de Nutrição.
Ciência sem Fronteiras
No ano de 2013 cinco alunos participaram do Programa Ciência sem Fronteiras.
3. BALANÇO DA GESTÃO E PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
A gestão do Colegiado, ao longo do ano, atendeu as principais demandas, que naturalmente
permeiam a atividade colegiada, como planejamento acadêmico; acompanhamento de matricula
web; realização de matrícula presencial; análises de processos de diversas facetas e complexidades.
Dentre as perspectivas levantadas para 2014 apontadas no Relatório de Atividades de 2013, foram
atendidas as seguintes:
1. Envidar esforços para concluir a adequação do projeto de reforma curricular em 2013.1.
Situação: não realizado, uma vez que a comissão de reforma curricular não estava mais
atuando. Os esforços foram para criação do NDE.
2. Organizar a estrutura do Colegiado no novo prédio da ENUFBA.
Situação: A mudança para o prédio novo da ENUFBA aconteceu em março; entretanto,
ainda não estamos com todo material organizado de forma adequada em função da falta de
armários, uma vez que os atuais então quebrados, e por conta da falta de recursos humano
para executar essa tarefa.
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3. Apresentar e divulgar o Manual do aluno do curso de Nutrição com orientações sobre os
principais aspectos, como realização de matrícula, instrução de processos, entre outros.
Situação: Não realizado, pois não teve a bolsista que acreditava-se que se conseguiria pelo
Projeto Permanecer, para continuar no processo de construção do Manual.
4. Alimentar com informações do Colegiado o gestor do site da ENUFBA, com o intuito de
aprimorar o sistema de informação e de comunicação especialmente com o corpo discente e
a comunidade externa.
Situação: Não realizado. Contudo mais recentemente foi solicitado um conjunto de
informações para revigoração do site da ENUFBA, que será reformulado. As informações
estão sendo organizadas para serem repassadas.
5. Organizar a matricula nos dois semestres de 2014.
Situação: Realizado
6. Assumir o papel de interlocutor entre os discentes e docentes, sempre que houver
necessidades acadêmicas.
Situação: Realizado
7. Criação do Núcleo Docente Estruturante
Situação: Realizado

Como Perspectivas para o exercício de 2015, o Colegiado se propõe a:
1. Envidar esforços para concluir a adequação do projeto de reforma curricular.
2. Melhorar a organização do colegiado no prédio novo da ENUFBA.
3. Elaborar o Manual do aluno do curso de Nutrição com orientações sobre os principais
aspectos, como realização de matrícula, instrução de processos, entre outros.
4. Organizar a matricula nos dois semestres de 2015.
5. Assumir o papel de interlocutor entre os discentes e docentes, sempre que houver
necessidades acadêmicas.
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4. MEMBROS DO COLEGIADO EM 2014
Ativos pertencentes ao quadro da ENUFBA e respectivos suplentes:
MEMBRO
Dalva Maria da Nóbrega Fortunato
 Rogéria Comastri de Castro
Almeida
Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro
 Márcia Regina da Silva

Início
mandato
17/07/2013

do

Observação
Primeiro mandato
Suplente desde 18/10/2013

18/02/2013

Primeiro mandato
Suplente desde 11/11/2013

Jamacy Costa Souza
 José Ângelo Wenceslau Goes

14.04.2014

Luciara Leite Brito
 Cintia Mendes Gama
Lucivalda Pereira Magalhães de
Oliveira
 Karine Lima Curvello
Maria da Conceição Pereira da
Fonseca
 Júlia Carvalho Andrade
Maria da Conceição Monteiro da
Silva
 Valterlinda Alves de oliveira
Sandra Santos Valois
 Viviane Sahade Souza

14.04.2014
10/12/2012

Primeiro mandato
Suplente desde 14/04/2014
Primeiro mandato
Suplente desde 14.04.2014
Primeiro mandato. Foi eleita coordenadora no dia 21/10/13.
Suplente desde 11/11/2013

09/09/2013

Primeiro mandato. Foi eleita vice-coordenadora no dia 21/10/13.

14.04.2014

Suplente desde 09/09/2013
Primeiro mandato

11/11/2013

Suplente desde 14.04.2014
Primeiro mandato
Suplente desde 11/11/2013

Ativos pertencentes a outras Unidades Universitárias:
MEMBRO
Aline Cristina Andrade Mota Miranda
Mascarenhas
 Artur Edmundo Cordeiro
Machado
Marcelo Andres Umsza Guez
 Alexandre
Ribeiro
do
Espírito Santo

Início
mandato
23/08/13

do

Observação
Primeiro mandato
Suplente desde 23.08.2014

07.03.2013
Suplente

Representantes estudantis:
MEMBRO
Micaela Marques Santana Alves
 Helga Moraes Mateus França

Início
mandato
09.04.2013

do

Observação

Suplente desde 06.05.2014
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Membros desligados em 2013
MEMBRO
José Ângelo Wenceslau Goes

Data
desligamento
16.04.2014

Vilson Caetano de Sousa Junior

Abril de 2014

do

Observação

GRADUAÇÃO EM GASTRONOMIA
1. Introdução

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Colegiado do Curso de Graduação
em Gastronomia no ano de 2014. A elaboração do documento baseou-se em dados disponíveis no
SIAC/UFBA e de registros do Colegiado.
No início de 2014, o colegiado passou por mudança de Gestão devido ao término da gestão do Prof.
Me. Walison Fábio Rogério, tendo como vice-coordenador o Prof. Me. Odilon Braga Castro. A
Profª Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira foi a única candidata a ocupar o cargo, tendo sido eleita
por unanimidade. A docente possui regime de trabalho parcial de 20h, portanto com a assunção do
cargo o setor de pessoal da UFBA modificou provisoriamente seu Regime de Trabalho para Tempo
Integral – 40 horas. O Prof. Odilon Braga Castro continua presente na gestão atual como Vicecoordenador.

2. Composição do Colegiado
O Colegiado do Curso de Bacharelado em Gastronomia da UFBA é composto de 9 membros, sendo
08 docentes e 01 discente com seus respectivos suplentes.
REPRESENTAÇÃO DO COLEGIADO NA GESTÃO DE 2014 POR ÁREAS TEMÁTICAS:
1. Ciências Sociais, Humanas e Econômicas: 1 (um) representante titular: Profª. Rita Maria
Ribeiro Bessa e 1 (um) suplente, Profª. Tatiana Arze Fantinatti Baptista Cavalcante do
Departamento de Letras Românicas;
2. Cultura, Alimentação e Nutrição: 1 representante titular, Profª. Anna Karla Carneiro Roriz e 1
(um) suplente, Profª. Carine de Sousa Andrade Ribeiro do Departamento de Ciências da
Nutrição;
3. Estudos de Alimentos e Técnicas Gastronômicas: 4 (quatro) representantes titulares, docentes:
Odilon Braga Castro, Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira, Celso Vieira Pinto Junior e José
Ângelo Wenceslau Góes, representante suplente, substituindo o docente Asdrubal Vieira Senra
e 4 (quatro) suplentes, docentes: Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro, Neuza Maria Miranda dos
Santos, Marcia Regina da Silva do Departamento de Ciências dos Alimentos;
4. Gestão em Gastronomia: 1 (um) representante titular, docente Celina Maria Pereira Alonso e 1
(um) suplente, docente Julia Carvalho Andrade do Departamento de Ciências dos Alimentos.
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A representação estudantil é composta por 1 (um) titular, a discente Bruna Moreira de Souza e 1
(um) suplente, a discente Thanany Matos Cordeiro Lima.
Salienta-se que com a saída do Prof. Asdrubal Vieira Senra em julho de 2014 o colegiado
solicitou a indicação de um novo membro ao Departamento de Ciência dos Alimentos para a
área “Estudos de Alimentos e Técnicas Gastronômicas”. Esta solicitação não foi atendida até o
momento. O docente suplente do Prof. Asdrubal Senra, não compareceu a nenhuma reunião e
não justificou sua ausência, sendo assim o colegiado solicitou a indicação de um novo suplente.
3. Reuniões Realizadas
No ano de 2014, A Plenária do Colegiado de Gastronomia buscou se reunir mensalmente, através
de reuniões ordinárias, que se realizam todas as terceiras segundas-feiras do mês, havendo
necessidade de realizar uma reunião extraordinária. Desta forma, o Colegiado realizou 13 (treze)
reuniões, 12 (doze) ordinárias, 01 (uma) extraordinária.
4. Documentos oficiais expedidos
O Colegiado do curso de Gastronomia busca tratar de seus assuntos internos e demandas de seus
discentes oficialmente, portanto emite diversos ofícios para os diferentes órgãos da UFBA e
Comunicações Internas aos setores da ENUFBA. Ao longo de 2014 este colegiado emitiu:
 60 (sessenta) Ofícios;
 42 (quarenta e dois) Comunicações Internas (C.I.);
Além dos Ofícios e CI’s emitidos, foram recebidos e respondidos aproximadamente 3500 (três mil e
quinhentos) e-mails.
5. Comissões Criadas
1. PORTARIA N° 01/2014-GASTROCOLEG - Criação do Núcleo Docente Estruturante –
NDE do Curso de Gastronomia da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia,
composta pelos membros, Walison Fábio Rogério, Odilon Braga Castro, Tereza Cristina de
Oliveira e Oliveira, Rita Maria Ribeiro Bessa, Asdrubal Vieira Senra e Tereza Cristina
Braga Ferreira;
 PORTARIA N° 02/2014-GASTROCOLEG - Designar Comissão para instalação das ilhas
de cocção e viabilidade do funcionamento dos laboratórios para as aulas práticas do curso de
gastronomia, composta pelos membros, os docentes Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira,
Asdrubal Vieira Senra, Andrea Sgrillo Pedreira Torres e pela discente Erica Maresol Reina
Shima. Sendo presidida pela docente Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira;
 PORTARIA N° 03/2014-GASTROCOLEG - Designar Comissão para estudo de viabilidade
de implantação de módulos de 15 (quinze) alunos por turma, conforme estabelecido no
Projeto Pedagógico do Curso de Gastronomia, composta pelos membros do Colegiado, os
docentes, Odilon Braga Castro, Celso Vieira Pinto Junior e Anna Karla Carneiro Roriz.
Sendo presidido pelo docente Odilon Braga Castro.

6. Análise de Processos
Até a presente data foram analisados 280 (duzentos e oitenta) processos, sendo:


41 (quarenta e um) relacionados a solicitação de trancamento total em componentes
curriculares;
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60 (sessenta) relacionados a solicitação de trancamento parcial em componentes
curriculares;
105 (cento e cinco) de aproveitamento de estudos e atividades complementares;
11 (onze) de permanência no Curso;
10 (dez) de estágio extracurricular;
10 (dez) de retificação de histórico acadêmico;
43 (quarenta e três) de assuntos diversos;

Além dos processos supracitados, o colegiado respondeu ao Ministério Público Federal a um
processo de uma discente questionando a decisão do colegiado quanto a análise de certificados
apresentados por esta para serem aproveitados como horas de atividade complementar.
A direção da ENUFBA contou com o apoio do colegiado para responder a o outro processo do
Ministério Público Federal, referente a questionamentos de um egresso do curso relacionados a
diversas questões relacionadas ao curso de Bacharelado em Gastronomia.
7. Análise da solicitação de vagas aos departamentos, vagas solicitadas, vagas ofertadas, vagas
preenchidas e saldo de vagas.
O Colegiado solicitou aos Departamentos de Ciência dos Alimentos e Ciências da Nutrição da
ENUFBA, os Departamentos de Letras Vernáculas, Letras Germânicas, Letras Românicas do
Instituto de Letras e o Instituto de Humanidades Artes e Ciências Professor Milton Santos, todas as
vagas necessárias para o atendimento das demandas dos discentes do curso de Bacharelado em
Gastronomia, tanto para os componentes curriculares obrigatórios, quanto para os componentes
curriculares optativos. Pode-se visualizar nos relatórios do SIAC anexados, as solicitações, ofertas e
preenchimento de vagas de todos os componentes curriculares. Segue abaixo uma tabela resumo
referente aos componentes curriculares obrigatórios.
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Quadro 09: Vagas em componentes curriculares obrigatórios solicitadas, ofertadas e preenchidas
nos semestres de 2014.1 e 2014.2 por Departamento.

Departamentos

Ciências de

Vagas

Vagas

Vagas preenchidas

Solicitadas

Ofertadas

Saldo

2014.1

2014.2

2014.1

2014.2

2014.1

2014.2

2014.1

2014.2

1630

1571

1349

1212

1005

1032

344

180

180

210

178

91

155

73

23

18

50

80

46

46

33

28

13

18

165

170

144

126

111

69

33

57

30

25

22

17

06

05

16

12

100

90

71

81

59

63

12

18

Alimentos/ENUFBA
Ciências da
Nutrição/ENUFBA
Letras
Vernáculas/LETUFBA
Letras
Românicas/LETUFBA
Letras
Germânicas/LETUFBA
IHAC/UFBA

TOTAL
2155
2146
1810
1573
1369
1270
441
303
Conforme pode ser demonstrado no quadro 09, pode-se verificar que do primeiro para o segundo semestre algumas
mudanças foram marcantes:

7. Semestre 2014.1
No referido semestre pode-se observar que das 1804 vagas solicitadas pelo Colegiado, o DCA
ofertou 1409 vagas na qual 909 vagas foram preenchidas e um saldo de 458 vagas.
8. Semestre 2014.2
3. Não foi atendida totalmente atendida a demanda pelo Departamento de Letras Germânicas/LET,
porém as 5 vagas ofertadas não foram preenchidas;
4. O Colegiado ressalta a dificuldade do não atendimento das solicitações para as Línguas Inglesa e
Alemã nos três níveis: básico, intermediário e avançado, principalmente maiores quantidades do
nível básico;
5. Observa-se também um saldo de vagas elevado de 377 no Departamento de Ciência dos Alimentos
porém menor que a do primeiro semestre;
6. Ainda no referido semestre foram solicitados e ofertados 4 componentes curriculares da Pós
Graduação da ENUFBA, mostrando uma leve procura dos alunos do Curso como alunos especiais
da Pós graduação.
7.

Componentes Curriculares Optativos

No semestre 2014.1 e 2014.2 foram oferecidos 5 componentes curriculares optativos pelo
Departamento de Ciências dos Alimentos e 2 componentes optativos pelo Departamento de
Ciências da Nutrição, oferecendo a possibilidade dos alunos do curso escolherem as optativas
necessárias para integralização do Curso.
Segue em anexo, os relatórios impressos do SIAC referentes aos semestres de 2014.1 e 2014.2.
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8. Conquistas Importantes
• Obtenção de nota 4,0 na avaliação in loco para Reconhecimento do curso junto ao MEC;
• Participação dos alunos em festivais de Gastronomia
• Pregão emergencial para garantir a aquisição dos insumos necessários para as aulas práticas do
curso e a realização do semestre 2014.2, na sua integralidade
• Reunião com a equipe de Arquitetura da SUMAI para análise e adequação do projeto dos
laboratórios, no prédio novo da Unidade
• Reativação do Diretório Acadêmico de Gastronomia
• Permanência do secretário do Departamento de Ciência dos Alimentos até as 20:00 para atender as
demandas do curso de Gastronomia.
• Custo do curso de Gastronomia
Foi realizado em conjunto com a direção da ENUFBA, um relatório das necessidades de materiais
de consumo e de sua representação em valores financeiros, com o custo médio analítico e o custo
médio sintético do curso, conforme encaminhado anteriormente. Este relatório apresentou o
objetivo de instrumentalizar a análise dos senhores com base na referida planilha de custo, verificase que o custo total do curso por semestre é de R$113.374,81. Calcula-se portanto que o custo
médio por aluno a cada semestre seja de R$315,48, considerando 45 alunos ingressantes por
semestre. Portanto a formação de um aluno de Gastronomia custa a Universidade, em relação a
insumos para as aulas práticas, R$2.523,88 no total. Este cálculo foi baseado nos preços dos
produtos que foram adquiridos pelo pregão emergencial, portanto acima do preço médio do
mercado. Espera-se que com diferentes processos de aquisição de insumos seja possível reduzir o
custo global do curso de Gastronomia, mantendo-se a qualidade desta formação.
• Criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Gastronomia para discussão da
reforma curricular.
• Obtenção do custo do curso para melhor planejarmos nossas aulas
• Novos computadores para o setor
• Apesar das dificuldades para firmar convênios para o estágio curricular obrigatório, tivemos êxito
com vários estabelecimentos da rede hoteleira e bons relatos em relação aos locais de estágio.
• O curso está passando pela revisão e reestruturação do projeto pedagógico para melhor qualidade
do Ensino Superior em Gastronomia.
• No final do semestre de 2012.2 em abril de 2013 ocorreu a formatura da primeira turma do Curso
de Gastronomia da UFBA, ingressos de 2009.1 de 14 alunos. O baixo número de formandos devese ao trancamento de componentes por diversos motivos de ordem pessoal e institucional.
09. Dificuldades encontradas em 2013 e 2014
• Falta de insumos total e/ou parcial para as aulas práticas, o que leva a comprometer a qualidade de
aulas ou a não realização das mesmas. Estas faltas de insumos, ocorridas em virtude do complexo
fluxo operacional de planejamento, licitação, compras e distribuição de insumos e gêneros
alimentícios em uma Instituição Pública, culminando em três licitações desertas no ano de 2014,
gerou muita insatisfação entre os docentes e discentes do curso. Assim, houve uma paralização total
das aulas dos componentes curriculares teórico-práticos dos cursos de Gastronomia devido à falta
de insumos e condições de segurança, até que as pendências fossem regularizadas;
Um dos aspectos que tem entravado o desenvolvimento destes componentes curriculares diz
respeito a não disponibilidade de ingredientes imprescindíveis para o aprendizado dos futuros
gastrônomos. Alguns ingredientes não são muito usuais no saber comum, outros tantos são
prosaicos e suas faltas vêm comprometendo o ensino da gastronomia ao nível que se espera da
UFBA. Soma-se a isso a qualidade de alguns ingredientes que são adquiridos pelo critério do preço
mais baixo, resultando em produtos inadequados para o ensino de qualidade que se pretende.
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Orientado pela Lei 8.666, o processo de aquisição de insumos torna-se complexo, burocrático e
moroso, impossibilitando a Escola de Nutrição e o Colegiado do Curso de Gastronomia, condições
para cumprir o Projeto Pedagógico do curso, gerando assim, uma série de transtornos e insatisfações
por parte do nosso corpo docente e discente, dado o prejuízo da qualidade do ensino ofertado.
Nosso maior desafio tem sido adequar o processo de compras às demandas de um curso que
apresenta especificidades que não consideradas nos termos da legislação vigente, pois se trata de
materiais na sua maioria perecíveis, com oferta atrelada à sazonalidade e disponibilizada em
localidades restritas.
Realizamos desde 2010 pregões eletrônicos para atender a demanda insumos para as aulas práticas
do curso mas temos enfrentado dificuldades para encontrar fornecedores que se adequem a
capacidade de armazenamento de insumos da ENUFBA, à qualidade almejada dos produtos
solicitados e a dinâmica de entrega fracionada que o curso exige. Em 23 de janeiro de 2013 iniciouse um novo processo de licitação (pregão de nº. 110/2013) com 349 itens, para aquisição de carnes
bovina, suína, aves, caprinos, peixes e crustáceos, cereais, farináceos, enlatados e conservas, cereais
especiais, onde obtivemos êxito somente em um grupo (grupo 11 com 07 itens) sendo os demais
itens (342 itens) cancelados ou desertos.
• Corpo do colegiado com número insuficiente de membros devido ao não atendimento a
solicitações feitas ao Departamento de Ciência dos Alimentos para indicação de membros.
• Número insuficiente de docentes para o curso de Gastronomia, que acarreta em sobrecarga dos
docentes realizará de concursos para admissão de mais 4 docentes para o quadro permanente em
Regimes de Dedicação Exclusiva e Tempo Integral (40 horas). Em 2014 a ENUFBA realizou
concursos na área de Gastronomia, sem obter aprovação para o adequado preenchimento das vagas.
• Saída e/ou pedido de demissão de dois docentes no final do semestre de 2014.1 e início do
semestre de 2014.2.
• Ausência de profissional responsável pela coordenação dos laboratórios no período noturno.
• Funcionamento do estabelecimento contratado para prestação de serviços na área de fotocópias
somente até as 18:00.
• Atendimento parcial das solicitações do Colegiado de Gastronomia à Direção da Unidade em
relação a materiais de expediente como: carimbos, tonners, devido à ausência de recursos e pregões
abertos para atender a essas demandas.
• Falta de equipamentos e utensílios nas cozinhas disponibilizadas para realização de aulas práticas
e melhor utilização dos laboratórios; Ex. Bebidas.
• Falta de espaço para as aulas, no que se refere aos laboratórios e salas de aulas.
• Funcionamento de poucos setores da ENUFBA no período noturno, em detrimento da abertura de
um curso noturno, devido ao número insuficiente de funcionários técnicos administrativos.
• Ausência de chefia no Departamento de Ciência dos Alimentos, por um longo período, devido a
ausência de um docente para o cargo.
• Demora para atendimento de diversas solicitações do colegiado de Gastronomia feitas a diferentes
órgãos da UFBA relacionados a processos internos e a organização da documentação para a visita
da comissão do INEP/MEC para Reconhecimento do curso.
• Convocação de reuniões e atividades no período da manhã, fora do horário de trabalho dos
docentes e do colegiado do curso.
• O Colegiado sente dificuldade em relação as respostas e solicitações feitas aos diversos órgãos da
UFBA, tendo que buscar a informação. O colegiado solicita que os órgãos deem o devido retorno
das solicitações e informações para o bom funcionamento do curso.
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DEPARTAMENTO CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO
Gestão:
Profª. Mônica Leila Portela de Santana - Chefe
Profª. Maria Ester Pereira da Conceição Machado - Vice-Chefe
Secretária: Graziela Fátima Santos Saldanha (auxiliar administrativa)
Quadro Docente:
Hoje o Departamento conta com 31 docentes permanentes. Dentre estes, vinte e seis são doutores e
cinco são mestres. Dentre os cinco mestres, dois estão afastados cursando doutorado. Dentre os
doutores, dois estão afastados cursando pós-doutorado.
No semestre 2014.1, o Departamento contou com um quadro suplementar bem qualificado,
composto por oito professores substitutos, sendo seis no regime de trabalho de 40 horas semanais e
dois no regime de 20 horas.
Em 2014.2, foram mantidos apenas cinco professores substitutos, dois em regime de trabalho de 20
horas e três em regime de 40 horas.
Os dados referentes à produtividade dos docentes foram extraídos dos currículos da base Lattes e
encontra-se à disposição posteriormente, em um anexo à parte, com o objetivo de reduzir o tamanho
do arquivo. (ANEXO I não Incluso).
Atividades de Ensino de Graduação:
Profª Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira – Coordenadora do Colegiado do Curso de Nutrição.
O Departamento ofereceu componentes curriculares e vagas em componentes para os cursos de
Nutrição, Gastronomia, Fisioterapia, Licenciatura em Ciências Naturais e BI Saúde diurno e
noturno.
Dezoito componentes curriculares foram ofertados para o Curso de Nutrição no semestre letivo
2014.1, entre disciplinas obrigatórias e optativas. Além disso, nesse semestre também ficou sobre
responsabilidade do DCN o componente NUTA01 – Trabalho de Conclusão de Curso. No semestre
letivo 2014.2 foram oferecidos dezessete componentes obrigatórios e optativos.
O Departamento ofereceu nos dois semestres todas as disciplinas e vagas demandadas pelo
Colegiado do Curso de Nutrição.
Ofereceu em 2014.1 quatro componentes curriculares obrigatórios (NUT A27 – Cultura Alimentar
Brasileira, NUTA31 - Sociologia e Antropologia da Alimentação, NUTA53 – Seminário Integrador
(sendo os três primeiros obrigatórios e o quarto optativo) além de NUTA56 - Tópicos especiais em
gastronomia II para Curso de Gastronomia. Também foram oferecidos dois componentes optativos.
Em 2014.2 estão sendo oferecidos quatro componentes curriculares: NUT A27 - Cultura Alimentar
Brasileira, NUT A31 – Sociologia e Antropologia da Alimentação e NUT A53 – Seminário
Integrador - A e NUTA73 - TE- Alimentação e Cultura.
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O Departamento de Ciência da Nutrição também oferece todos os semestres a disciplina NUT 170 –
Introdução à Nutrição II, Componente curricular do Curso de Fisioterapia.
Atividades de Ensino de Pós Graduação:
6. Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde
Profª Sandra Maria Chaves dos Santos - Coordenadora do Programa de Pós-graduação do Mestrado
em Alimentos, Nutrição e Saúde.
O Departamento participou do Curso do Mestrado oferecendo quatro disciplinas obrigatórias do
currículo em 2014.1. Ofereceu as seguintes disciplinas e atividades: NUT 519 – Metodologia da
Pesquisa em Alimentos e Nutrição, NUT 520 - Metodologia do Ensino Superior em Alimentos,
NUT 793 – Prática de Ensino e Nutrição e NUT 794 – Seminário de Pesquisa em Alimentos e
Nutrição.
Em 2014.2 estão sendo oferecidos os seguintes componentes curriculares: NUT 512 Epidemiologia Nutricional , NUT 518 – Estatística em Saúde e Nutrição, NUT 521 – Segurança
Alimentar e Nutricional no Brasil, NUT 793 – Prática de Ensino e Nutrição, NUT 794 – Seminário
de Pesquisa em Alimentos e Nutrição.
7. Curso de Especialização em Nutrição Clínica sob a forma de Residência
O Departamento é responsável pela oferta total do Curso de Especialização em Nutrição Clínica sob
a forma de Residência (sete componentes curriculares obrigatórios), mantido em Convênio com a
SESAB, que paga as bolsas dos residentes, e tendo a parceria de quatro instituições hospitalares,
além do Complexo HUPES. Este ano, foram oferecidas doze vagas para residentes.
O Departamento colaborou com o Curso de Residência Multiprofissional em Saúde do HUPES,
com a alocação de oito horas semanais de uma professora doutora da área de Nutrição Clínica que
exerce a atividade de ensino Preceptoria Acadêmica até o semestre 2014.2. No semestre 2014.2,
com o afastamento da professora Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiró para pós-doutorado, suas
atividades do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde foram distribuídas entre as docentes
Mônica Leila Portela de Santana, Mª Ester Pereira da Conceição Machado e Sandra Santos Valois.

8. Atividades de Extensão
O corpo docente deste Departamento está envolvido em importantes Projetos de Extensão. São três
os programas permanentes de Extensão coordenados por docentes deste Departamento, mas apenas
dois estão desenvolvendo atividades: 1. Consultório Dietético: Clínica de Nutrição Unidade
Docente Assistencial da ENUFBA (sem funcionamento devido à reforma do casarão), coordenado
pela profa. Adriana Lima Mello; 2. Programa de Atenção Nutricional em Ambulatórios de
Especialidades coordenado pela profa. Karine Lima Curvello e 3. Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição do Escolar – CECANE - UFBA/FNDE, coordenado pela profa. Lilian
Barbosa Ramos.

Participação de professores do Departamento em Atividades de Extensão da ENUFBA e
UFBA:


O Projeto Integração Ensino, Serviço e Comunidade: Assistência Nutricional e
Monitoramento Contínuo em Vigilância Nutricional do Trabalhador – UFBA/CESAT conta
com a participação da profª Luciara Leite Brito.
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Programa de Educação para o Trabalho em Saúde da Família - PET-SAÚDE, participação
da profª Rita de Cássia Ribeiro Silva junto a uma equipe de docentes e alunos de várias
Unidades Universitárias da área de saúde;
Programa de Educação Tutorial em Nutrição – PET- NUTRIÇÃO, coordenado pela docente
Lígia Amparo da Silva Santos.
Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE II, com
várias atividades em andamento, envolvendo quatro professores do Departamento;
Grupo de Estudo e Pesquisa em Bioética e Ética Médica – GEBEM. Projeto registrado na
PROEXT (nº 3907). Participação da profa. Cíntia Mendes Gama.

Relação de docentes do Departamento que ocupam Cargos de Representação:
1.Colegiado do Curso de Graduação em Nutrição:
Profª. Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira
Profª. Sandra Santos Valois
Profª. Maria da Conceição Monteiro da Silva
Prof. Luciara Leite Brito
2.Colegiado do Curso de Graduação em Gastronomia:
Profª. Anna Karla Carneiro Roriz.
Profª. Carine de Sousa Andrade Ribeiro
3.Colegiado da Pós-Graduação:
Profª Sandra Maria Chaves dos Santos
Profª Ana Marlúcia Oliveira
Profª. Jairza Maria Barreto Medeiros

4.Colegiado do Curso de Especialização em Nutrição Clínica sob a forma de Residência:
Profª. Adenilda Queiroz Santos Deiró - Coordenadora
Profª. Anna Karla Carneiro Roriz - Vice-Coordenadora
5.Congregação (Membros e sua representação):
Profª. Rosângela Passos de Jesus - Diretora da ENUFBA
Profª Mônica Leila Portela de Santana - Departamento
Prof. Maria Ester Pereira da Conceição Machado - Suplente do Departamento
Profª. Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira - Colegiado de Graduação em Nutrição
Profª. Sandra Maria Chaves dos Santos – Colegiado da Pós-Graduação
Profa. Ana Marlúcia Oliveira – Suplente do Colegiado da Pós-Graduação
Profª. Cíntia Mendes Gama- Conselho Acadêmico de Ensino
Profª. Lígia Amparo da Silva Santos - Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão
6.Substituto Eventual da Vice-Diretora:
Profª. Mônica Leila Portela de Santana
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7.CONSEPE:
Profª. Cíntia Mendes Gama.
8.Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão:
Profª. Lígia Amparo da Silva Santos
9.Conselho Acadêmico de Ensino:
Profª. Cíntia Mendes Gama.
10.CEPNUT – Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA (Membros):
Prof. Vilson Caetano de Sousa Júnior
Profª. Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiró
Profa. Karine Lima Curvello Silva
Profa. Carla Hilário da Cunha Daltro
11.Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão, Área de Nutrição no HUPES
Profª Adenilda Queirós Santos Deiró.
Participação de docentes em Grupos de Trabalho designados pelo Departamento ou pela
Direção:
Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa, de Extensão e de Ensino de Pós-Graduação:
Profª. Ana Marlúcia Oliveira Assis
Profª. Lígia Amparo da Silva Santos
Profª. Lílian Barbosa Ramos
Profª. Valterlinda Alves de Oliveira Queiroz
Profª. Maria da Conceição Monteiro da Silva
Núcleo Docente Estruturante:
Profª. Cíntia Mendes Gama
Profª. Maria da Conceição Monteiro da Silva
Profª. Mônica Leila Portela de Santana
Profª. Lígia Amparo da Silva Santos
Profª. Lucivalda Pereira Magalhães de Oliveira
Atividades Administrativas do Departamento:
1. Reuniões do Departamento:
Ordinárias – 12
Extraordinárias – 02
2. Processos Abertos: 99
Progressão Funcional – 15
Estágio Probatório – 05
Afastamentos das atividades até 15 dias – 37
Afastamentos do país – 02
Afastamento para qualificação - 04
Licença- Prêmio – 01
Relatórios de Monitoria - 25
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Pedidos de Redistribuição - 03
Outros – 07
3. Bolsas de Monitoria – 04
5. Projetos de Pesquisa – 04
6. Licenças Médicas – 04
7. Licença Maternidade - 02
ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO:

DOUTORADO (04):
1..Rosemary da Rocha Fonseca. FATORES QUE ENVOLVEM ELEMENTOS DA
OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE SOBRE A
SITUAÇÃO DE SAÚDE DO ADOLESCENTE. Início: 2013. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva)
- Universidade Federal da Bahia. (Co-orientador).
2. Lilian Miranda Magalhães. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO
BÁSICA. Início: 2014. Tese (Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Universidade Federal
da Bahia. (Orientador)
3. Maria Helena Gusmão. ASPECTOS NUTRICIONAIS E FATORES ASSOCIADOS EM
PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO
CONSERVADOR. Início: 2014. Tese (Doutorado em Programa de Pós-graduação em Medicina e
Saúde) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).


4. OLIVEIRA-ASSIS, ANA MARLÚCIA; Costa JML. Participação em banca de Carine de Sousa
Andrade Ribeiro. Determinantes do controle glicêmico inadequado em pacientes com diabetes tipo
1 e tipo 2 no Brasil e na Venezuela. 2014. Exame de qualificação (Doutorando em Biotecnologia
em Saúde e Medicina Investigativa) - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz/ FIOCRUZ.

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (17):

1.Raffaelle Kasprowicz Barros. Influência da ingestão crônica de álcool na doença hepática do
obeso grave. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Medicina e
Saúde) - Universidade Federal da Bahia. (Co-orientador)
2. Maiara Dos Reis Almeida. FATORES NUTRICIONAIS DE RISCO CORONARIANO EM
PACIENTES HIPERTENSOS EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL.. Início: 2014.
Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal da Bahia, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado da Bahia. (Orientador).
3. Lucimeire Santana dos Santos. Preferência alimentar em ratos adultos submetidos ou não a
dieta hiperlipídica no período perinatal. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Nutrição) Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
(Orientador).
4. Gabriela dos Santos Perez. Consumo de dieta hiperlipídica durante período perinatal e pós
desmame: efeitos sobre parâmetros hepáticos e do metabolismo lipídico em ratos jovens.. 2014.
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Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Universidade Federal da Bahia,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Orientador: Jairza Maria Barreto Medeiros.
5. Cláudia Maria Paranhos Bernardes. Aspectos Nutricionais e Fatores de Risco Associados em
Pacientes Adultos com Síndrome Coronariana Aguda na Cidade de Salvador, Bahia. 2014.
Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Universidade Federal da Bahia, .
Orientador: Jairza Maria Barreto Medeiros.
6. Erika Thienne Lopes da Silva. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LOCOMOTORA
EM RATOS SUBMETIDOS À DIETA HIPERLIPÍDICA: UM ESTUDO DA PLASTICIDADE
FENOTÍPICA.. 2014. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco,
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Co-Orientador: Jairza Maria
Barreto Medeiros.
7. Gimena Barbosa Souza. NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE. UM
OLHAR SOBRE A PRÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
(Orientador).
8. Deborah De Carvalho Leão Santos. ACEPÇÕES DOS NUTRICIONISTAS ACERCA DO
CORPO E DA OBESIDADE. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e
Saúde) - Universidade Federal da Bahia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. (Orientador).
9. Alessandra Santiago Da Silva. O discurso do manipulador de alimentos sobre a higiene em um
Restaurante Universitário em Salvador Ba. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Alimentos,
Nutrição e Saúde) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).
10. Flávia Pascoal Ramos. A Educação Alimentar e Nutricional na nutrição clinica: a pratica em
um ambulatório de nutrição em Salvador - BA. Início: 2013. Dissertação (Mestrado em Alimentos,
Nutrição e Saúde) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).
11.Tatiane Correia Rios de Oliveira. Comparação entre Métodos de Avaliação Nutricional
Subjetivos e avaliação da Qualidade de Vida de Pacientes Idosos Oncológicos. Início: 2014.
Dissertação (Mestrado em Pós-Graduação em Alimentos Nutrição e Saúde) - Escola de Nutrição da
Universidade Federal da Bahia. (Orientador).

12.Emile
Miranda
Pereira.
FATORES
BIOLÓGICAS,
COMPORTAMENTAIS,
SOCIOCULTURAIS E PSICOLÓGICOS COMO MEDIADORES DA ASSOCIAÇÃO ENTRE
DEPRESSÃO E OBESIDADE EM INDIVÍDUOS ADULTOS. Início: 2014. Dissertação
(Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Universidade Federal da Bahia, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
13. Naiade Silveira Almeida. Características antropométricas e da composição corporal de uma
população universitária submetida ao teste de intolerância à lactose. Início: 2014. Monografia
(Aperfeiçoamento/Especialização em Residência em Nutrição Clínica) - Universidade Federal da
Bahia, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. (Orientador).
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14. Mayara. Avaliação de tecnologia de comunicação na promoção da alimentação saudável em
escolares. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal da Bahia.
(Orientador).
15. Naiane Moraes. Vulnerabilidade social na conformação de padrões alimentares de escolares.
Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).
16. Karina Brito Beck da Silva. ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE ESTILO DE VIDA E
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEIS NA ESCOLA - UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO. Início:
2013. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal da Bahia. (Orientador).
17. Luana Ediara Moreira Piton. Desenvolvimento e aplicação de um protocolo de indicadores
para avaliação das ações da politica de alimentação e nutrição no âmbito municipal. Início: 2014.
Dissertação (Mestrado em Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Escola de Nutrição da
UFBA, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
Durante as reuniões do Departamento, foi recorrente a demanda por mais discussões de cunho
acadêmico, visando dar a todos o conhecimento das atividades fins realizadas, pelos professores
(ensino, pesquisa e extensão), a fim de que haja o intercâmbio das informações.
Também apresentou destaque a preocupação do Departamento com o aumento da produtividade
dos docentes na publicação, visando à consolidação do programa de Pós-Graduação. No ano de
2014 o DCN apresentou 35 Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação, 12 Monografias de
Cursos de Aperfeiçoamento/ Especialização, 20 Dissertações/ Qualificações de Mestrado, 04 Teses/
Qualificações de Doutorado, 17 Livros e Capítulos de Livros Publicados, 08 Artigos Aceitos Para
Publicação, 26 Artigos Completos Publicados em Periódicos.

PÓS-GRADUAÇÃO
O curso de Mestrado em Alimentos Nutrição e Saúde da Escola de Nutrição, em funcionamento
desde 2005, está em constante avaliação e vem se consolidando. Cabe salientar que no ano de 2014
deu-se continuidade ao Aplicativo para cursos novos da CAPES- APCN, sendo que o curso de
Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde aprovado em 2013, vem sendo consolidado em 2014. O
quadro docente do programa conta com 14 docentes na categoria de permanente e 03 colaboradores,
tendo 05 pós-doutores compondo o quadro.
PROJETOS DE PESQUISA
Cerca de 82 projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos na Escola de Nutrição demonstrando o
compromisso dos docentes com a produção do conhecimento. Ressalta-se em 2013 a orientação em
andamento e concluída, respectivamente, pelos professores de 63 (sessenta e três) e 15 (quinze)
estudantes de mestrado, especialização, iniciação científica, bolsistas do CNPq, FAPESB, Programa
Permanecer e outros ligados aos projetos de pesquisa, demonstrando o compromisso dos docentes
com a formação científica dos alunos.
EXTENSÃO
A Escola de Nutrição ao longo dos anos vem desenvolvendo atividades de extensão junto à
população de Salvador e cidades circunvizinhas. Sua inserção no Sistema Único de Saúde se dá
através das atividades de caráter assistencial voltadas em primeira instância para a população
carente e realizadas nos Ambulatórios Magalhães Neto, na Maternidade Climério de Oliveira e no
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Centro Pediátrico Profº Hosannah Oliveira da Universidade Federal da Bahia e no Centro de
Estudos em Saúde do Trabalhador – CESAT, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
Além dessas ações de extensão voltadas para a comunidade carente, a Escola de Nutrição mantém o
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar – UFBA (CECANE - UFBA), em
parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O CECANE - UFBA
vem acumulando conhecimentos na área temática da Alimentação, Nutrição e Saúde do Escolar e,
no seu plano de trabalho 2012-2014, vem desenvolvendo três frentes de trabalho: Assessoria
Técnica aos Municípios e Formação de Atores Sociais do PNAE, nos estados da Bahia e de Sergipe
e Estudos e Pesquisas na área de alimentação dos escolares, em outros estados da Região Nordeste,
preparando profissionais e membros da sociedade civil para acompanhar o desenvolvimento das
políticas públicas de alimentação e nutrição.
Durante o ano de 2014, foram mantidos os seguintes projetos de extensão, desenvolvidos em 2013:
1. O Projeto Integração Ensino, Serviço e Comunidade: Assistência Nutricional e
Monitoramento Contínuo em Vigilância Nutricional do Trabalhador – UFBA/CESAT conta
com a participação da profª Luciara Leite Brito.
2. Programa de Educação para o Trabalho em Saúde da Família - PET-SAÚDE, participação
da profª Rita de Cássia Ribeiro Silva junto a uma equipe de docentes e alunos de várias
Unidades Universitárias da área de saúde.
3. Programa de Educação para o Trabalho em Nutrição – PET-NUTRIÇÃO, coordenado pela
docente Lígia Amparo da Silva Santos.
4. Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE II, com
várias atividades em andamento, envolvendo quatro professores do Departamento.
5. Grupo de Estudo e Pesquisa em Bioética e Ética Médica – GEBEM. Projeto registrado na
PROEXT (nº 3907). Participação da profª. Cíntia Mendes Gama.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO PERMANENTES DCN
A Escola mantém em funcionamento três atividades de caráter permanente fruto da dedicação e
empenho de seus docentes, visto que não contamos com técnicos para a realização dessas
atividades.
1 – Ambulatório de Nutrição em Saúde do Trabalhador
Este projeto de extensão é desenvolvido no CESAT – SESAB (Centro de Estudos em Saúde do
Trabalhador, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) e tem como objetivo a formação de
estudantes no desenvolvimento de práticas e tecnologias na área de saúde do trabalhador,
especialmente nos portadores de doenças ocupacionais. Não foi possível informar o número de
atendimento durante o ano de 2014 devido a problemas técnicos com o computador do CESAT.
2 – Consultório Dietético
Em função das obras que estão sendo realizadas na Escola, o Consultório Dietético durante o ano de
2014 não teve atendimento. Alguns casos mais complexos foram triados e atendidos nas aulas
práticas de atendimento nos Ambulatórios de Nutrição Magalhães Neto.
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3 – Ambulatório de Nutrição do Pavilhão Profº Francisco Magalhães Neto
Os Ambulatórios de Nutrição funcionam no pavilhão Profº José Francisco Magalhães Neto e no
Centro Pediátrico Profº Hosannah de Oliveira. Onze ambulatórios de nutrição prestam atendimento
a população: Nutrição em Obesidade, Nutrição em Transtornos Alimentares, Nutrição em
Gastroenterologia, Nutrição em Diabetes, Nutrição em Hepatopatia, Nutrição em Nefropatia,
Nutrição em Hipertensão, Nutrição em Cardiopatias, Nutrição em Geriatria, Nutrição em Pediatria e
Nutrição Clínica Geral.
O atendimento proposto nestes ambulatórios objetiva se interligar com os de outras especialidades
da medicina, da fonoaudiologia, da fisioterapia e da psicologia. Servem também como campo de
formaçào prática para os cursos de Especialização sob a forma de residência e ao Programa de PósGraduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, ambos da ENUFBA. Desta maneira eles se constituem
como campo para a formação de pesquisadores e de futuros profissionais mais capacitados para o
atendimento ambulatorial, além de promover assistência nutricional de qualidade à população.

4 – Descrição detalhada dos Projetos de Extensão oferecidos pelo Departamento Ciências da
Nutrição por ano de abertura até a presente data.


2007 – Atual

ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL NO AMBULATÓRIO MAGALHÃES NETO: INTEGRAÇÃO
ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Especialização: (2) .
Integrantes: Rosângela Passos de Jesus - Lílian Ramos Sampaio - Raquel Rocha Santos - Jairza
Maria Barreto Medeiros - Viviane Sahade Souza – Lilian Miranda – Sandra Santos Valois - Mirella
Brasil Lopes – Alessandra Fortes Almeida
Karine Lima Curvello – Coordenadora.


2007 - Atual

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Especialização: (2) .
Integrantes: Viviane Sahade Souza - Coordenador / Rosângela Passos de Jesus Mazza - Integrante /
Lílian Ramos Sampaio - Integrante / Raquel Rocha Santos - Integrante / Jairza Maria Barreto
Medeiros - Integrante / Sandra Santos Valois - Integrante / MARIA HELENA LIMA G. SENA Integrante / Karine Curvelo - Integrante.


2011 – Atual

ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
(HIPERTENSÃO).
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Especialização: (2) .
Integrantes: Jairza Maria Barreto Medeiros - Coordenador.
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2010 – Atual

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET NUTRIÇÃO
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (16) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Lígia Amparo da Silva Santos - Coordenador.



2008 – Atual

O CINEMA O COMER E A COMIDA
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (16) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (1) .
Integrantes: Lígia Amparo da Silva Santos - Coordenador.

6. 2007 – Atual
CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESCOLAR
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .
Integrantes: Lilian Barbosa Ramos - Coordenador / Maria do Carmo Soares de Freitas - Integrante /
SANTOS, LÍGIA AMPARO DA SILVA - Integrante / FONTES, GARDÊNIA ABREU VIEIRA Integrante / Mércia Ferreira Barreto - Integrante / Amélia Borba Costa Reis - Integrante / Isadora
Menezes - Integrante / Flávia Pascoal Ramos - Integrante.
Número de produções C, T & A: 2
7. 2014 – Atual
COSTA, M. C. ; Brito, Luciara Leite . Projeto de integração ensino, serviço e comunidade.
Integração ensino, serviço e comunidade: assistência nutricional e monitoramento contínuo em
vigilância nutricional do trabalhador.
8. 2014 - Atual
Brito, Luciara Leite ; GAMA, C. M. . Proposta de integração ensino, serviço e comunidade:
Produção e manipulação de alimentos com responsabilidade sanitária em um distrito sanitário de
Salvador - Bahia Mapear e intervir em estabelecimentos com riscos sanitários.
9. 2012 – Atual
SAUDE E PRAZER NA MESA
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (5) .
Integrantes: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Coordenador / JACIARA BARRETO Integrante.
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10. 2010 – Atual
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM SANTO ANTONIO DE JESUS: PROSAJ
Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.
Alunos envolvidos: Graduação: (30) .
Integrantes: Priscila Ribas de Farias Costa - Coordenador / Jacqueline Costa Dias - Integrante /
Barbara Eduarda Panelli Martins - Integrante / Ana Clara Barreiros dos Santos Lima - Integrante /
Claudia Feio da Maia Lima - Integrante / Clotilde Assis Oliveira - Integrante / João Araújo Barros
Neto - Integrante / Junnia Maria Moreira - Integrante / Luiz Antonio Favero Filho - Integrante /
Marcilio Delan Baliza Fernandes - Integrante / Vera Lucia Lumiko Furuhata - Integrante.
Financiador(es): Ministério da Educação - Auxílio financeiro.

11. 2012 – Atual
PET-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO
Situação: Em andamento; Natureza: Outra.
Integrantes: Rita de Cássia Ribeiro Silva - Integrante / Maria Cristina Teixeira CANGUSSU Coordenador / Cristina Maria Meira Melo - Integrante / Maria Enoy Gusmão Barreto - Integrante.
4 – Descrição detalhada dos Projetos de Extensão oferecidos pelo Departamento Ciências dos
Alimentos (DCA) por ano de abertura até a presente data.
TEMPORÁRIOS









2014 – Atual - Curso EAD Gestão de Ações intersetoriais no SUS. Rosemary da Rocha Fonseca Integrante
2013 – Atual - Procedimentos Operacionais Padronizados nos laboratórios de Gastronomia. Tereza
Cristina Braga Ferreira - Coordenador
2013 – Atual - Tecnologias de aproveitamento de descartes vegetais: integrando saúde,
sustentabilidade e desenvolvimento social, junto a comunidades vulneráveis de Salvador-BA.
Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira - Integrante / Walison Fábio Rogério - Integrante / Ryzia de
Cássia Vieira Cardoso - Coordenador /
2013 – Atual - Produção de alimentos fermentados com grãos de kefir para autoconsumo de
famílias de baixa renda da cidade de Santo Antônio de Jesus. Tereza Cristina de Oliveira e Oliveira
- Integrante / Euzelia Lima Souza - Integrante / Márcia Regina da Silva – Integrante
Subprojeto “Programa de qualidade na área de alimentação e nutrição do restaurante universitário
“Manoel José de Carvalho” (Restaurante Universitário de Ondina)”. Coordenação Profa. Maria da
Conceição Fonseca
2014 – Atual - A produção de novas substâncias e os impactos socioambientais: o caso dos
agrotóxicos. ACCS – Ação Curricular em comunidade e em sociedade. Profª. Colaboradora Neuza
Maria Miranda dos Santos
Projeto de caráter eventual – Sistema Permanecer (SISPER) – Edição 2014. - Autora do Projeto
aprovado no Programa Permanecer sob o Nº. 5809 “Proposta de Integração ensino, serviço e
comunidade: assistência nutricional e monitoramento contínuo em vigilância nutricional do
trabalhador”, desenvolvida no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador – CESAT
com direito a duas bolsistas selecionadas: Abigail Nascimento Rocha – Mat. 2101.0600-6 e Lorena
de Jesus Reis – Mat. 2101.0599-8.
Total = 07
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PERMANENTES






Membro (Assessor) do projeto de extensão:trabalho de marisqueira. Agregando valor, saúde e
qualidade Período: 9/3/2012 Local: São Francisco do Conde Carga horária – 8 horas REGISTRO 6695
Membro (apoio à coordenação) do projeto de extensão: Boas Práticas de Manipulação: promovendo
o trabalho das marisqueiras. Período: 4/5/2012. Local: São Francisco do Conde Carga horária – 8
horas REGISTRO- 4759
FONSECA, M, C, P. Subprojeto “Programa de qualidade na área de alimentação e nutrição do
restaurante universitário “Manoel José de Carvalho” (Restaurante Universitário de Ondina)”. Inicio
2010.2 por tempo indeterminado – projeto permanente
Alimentação Saudável na Escola. Profª. Lilian Lessa Lino
Atendimento ambulatorial na atividade de extensão de caráter permanente – “Integração ensino,
serviço e comunidade: assistência nutricional e monitoramento contínuo em vigilância nutricional
do trabalhador”, desenvolvida no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador –
CESAT, registro no SIATEX Nº1129. Carga horária: 4 horas/semana. Profª. Maria Cecília Costa
Total = 05
QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA
UNIDADE
Atividade
Ambulatório de Nutrição do Magalhães Neto
Ambulatório de Nutrição do CESAT
Ambulatório de Nutrição do Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira –
CPPHO

Nº. Atendimento

3462
Sem informação.
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RELATÓRIO APRESENTADO PELO DEPARTAMENTO CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS
(DCA)
O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no ano de 2014, abrangendo todas as
áreas às quais o Departamento de Ciência dos Alimentos – DCA presta a sua contribuição. A
elaboração do documento baseou-se em dados apresentados em relatórios individuais dos 27
professores do quadro permanente de professores, bem como pelos dados obtidos na Plataforma
Lattes, no sistema SIDOC e SIATEX. Dos docentes constituintes do quadro permanente, 07 se
encontram em processo de afastamento, por motivos diversos: 04 para realizar curso de pósgraduação em nível de doutorado; 01 para pós-doutorado; 01 afastado por licença médica e 01
ocupante de cargo comissionado, na condição de Reitora pro tempore da Universidade do Oeste da
Bahia (UFOB). Salientamos que estão garantidas todas as substituições para os referidos docentes,
de acordo com o atual regimento geral da UFBA, bem como a política do MEC.
Como colocado anteriormente, o DCA conta atualmente com 27 docentes efetivos, distribuídos em
dois cursos existentes na Escola de Nutrição – ENUFBA: Nutrição e Gastronomia. Em relação ao
primeiro curso, o DCA atende os componentes curriculares aí alocados, com um total de 19 (70,4%)
docentes, enquanto para o curso de Gastronomia são 08 docentes (29,6%). Decorridos 4 (quatro)
anos de funcionamento do curso de Gastronomia na ENUFBA, percebe-se a solidificação deste
curso, com diversos prêmios obtidos pelos discentes. Com isso, observa-se, o reconhecimento da
qualidade do curso na área da Gastronomia na cidade de Salvador.
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O fato mais importante com relação ao curso de Gastronomia da ENUFBA, sem dúvida, foi o
recente reconhecimento do curso pela Comissão designada pelo MEC, a qual esteve em visita
técnica nas dependências desta unidade de ensino, na primeira semana de agosto. O resultado obtido
foi a pontuação do curso com a nota 4 (quatro). Este resultado pode ser creditado a um esforço
conjunto em diversas áreas de atuação da ENUFBA, tais como: a mobilização do corpo docente e
discente do curso, no sentido de cobrar as mudanças necessárias no sistema de compras e licitação
de insumos, o ponto mais nevrálgico do funcionamento do curso. Além disso, uma melhor
organização das aulas práticas e dos laboratórios, o que resultou em uma maior satisfação do corpo
docente e discente deste curso. No entanto, ainda persistem problemas diversos, de gravidade, que
ainda necessitam ser sanados para uma melhor qualidade do curso e para que este possa se tornar
um Curso de Bacharelado, de referência, entre as IFES no país.
Com relação à titulação, atualmente, o DCA conta com um quadro docente constituído de 27
professores efetivos, com um maior número de docentes com título de doutorado: 13 doutores
(48,1%), sendo que destes, um total de 3 (23,1%) possuem nível de pós-doutorado; 10 são mestres
(37%) e 4 especialistas (14,8%). O quadro suplementar está atualmente constituído por 07
professores substitutos, perfazendo 20,6% do total de docentes lotados no DCA, estes possuem
titulação máxima de especialização. Este é um número expressivo, refletindo a atual política
educacional do governo federal, com o consequente contingenciamento e postergação frequente da
realização de concursos públicos nas IFES.
Do total de docentes com contrato por tempo determinado, com a denominação de substitutos, 03
docentes foram contratados para assumir os encargos didáticos de três professoras do curso de
graduação em Nutrição, afastadas para realizarem curso de pós-graduação, em nível de doutorado.
Em relação aos demais docentes substitutos, foram absorvidos no curso de Gastronomia, em total de
04.
O Departamento da Ciência dos Alimentos oferece para o curso de graduação em Nutrição, os
componentes curriculares (C.C’s) nas seguintes áreas: Bromatologia e Tecnologia de Alimentos;
Higiene dos Alimentos; Administração em Serviços de Alimentação e Ciência da Nutrição e
Alimentação, com um total de 13 componentes, destas, temos 11 em caráter obrigatório e 04
optativas, sendo oferecidas regularmente. Para o curso de Gastronomia, o DCA é responsável pelas
áreas de: Estudo de Alimentos em Gastronomia, Estudos e Técnicas Gastronômicas, Gestão em
Gastronomia e Ciências Sociais e Econômicas aplicadas à Gastronomia, atendendo a 35
componentes; sendo 31 obrigatórias e 04 optativas. Com relação à oferta de componentes
curriculares, o DCA vem se esforçando para atender a demanda integral proposta pelo Colegiado e,
a cada semestre, disponibilizar nas grades curriculares dos referidos cursos, um maior número de
componentes curriculares optativos, diante do aumento da entrada de estudantes do curso de
Nutrição (mais 10), passando a entrada semestral para 50 estudantes, enquanto, o curso de
Gastronomia vem atendendo a uma entrada anual de 90 estudantes; 45 por semestre. Desta forma, o
DCA vem ofertando regularmente, a cada semestre, no mínimo, 2 (dois) C.C’s para o curso de
Nutrição e 4 (quatro) para o curso de Gastronomia. O DCA ainda oferece 01 componente curricular
para o Curso de Enfermagem, NUT 150 – Introdução a Nutrição, o qual atende ainda, aos diversos
cursos de BI’s e 01 componente curricular para o curso de Educação Física, NUT 169 –
Fundamentos de Alimentação e Nutrição, este último componente tornou-se optativo e estão sendo
requeridas 10 vagas, semestralmente. Diante da importância do referido componente, o DCA
disponibilizará também, à partir de 2015.2, este componente para os curso de BI’s, diante da grande
demanda destes cursos à ENUFBA.
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Um dos grandes problemas enfrentados pelo Colegiado do curso de Gastronomia e o DCA é o
desconhecimento do perfil do estudante egresso, além de uma análise qualiquantitativa do
profissional e do mercado da Gastronomia na cidade de Salvador. Estes fatores dificultam uma
reformulação e um melhor atendimento aos estudantes deste curso na ENUFBA. Observa-se em
reuniões ampliadas realizadas com os docentes uma insatisfação constante destes para com as atuais
condições de funcionamento deste curso. Desta forma, o DCA deverá realizar uma pesquisa
qualiquantitativa, no ano de 2015, conjuntamente ao Colegiado do curso de Graduação de
Gastronomia, bem como o Diretório Acadêmico, com o objetivo de conhecer melhor o perfil e a
realidade do profissional gastrônomo na cidade de Salvador.
Com relação às atividades de ensino de graduação e de pós-graduação, persistem alguns e graves
problemas estruturais relativas ao funcionamento do prédio novo e recém-inaugurado da ENUFBA.
A obra, a qual foi iniciada em julho de 2009, acarretou o remanejamento das aulas teóricas para
outros prédios da Universidade, a exemplo do IFBA (Instituto Federal da Bahia), PAC (Pavilhão de
aulas do Canela) e PAF 1 e 3 (Pavilhão de aulas do Campus Universitário de Ondina). Estes novos
locais utilizados para as aulas teóricas dos componentes curriculares dos cursos de Graduação de
Nutrição e Gastronomia nem sempre primaram pela excelência, no que tange às condições físicas e
estruturais, ocasionando transtornos e mal estar para o corpo docente e discente, alocados nestes
locais. Dentre estes locais é visível a inadequação da das salas alocadas no IFBA, para a realização
das aulas teóricas, com a inexistência de ar refrigerado (ar condicionado), quadros brancos, além de
estas salas apresentarem dimensões inadequadas para o número de discentes dos módulos teóricos
de grande parte dos C.C’s do curso de Nutrição (50) e (45) para o curso de Gastronomia. Desta
forma, continua a ser um grande desafio para a ENUFBA, no ano de 2015, o enfrentamento deste
grave problema, que é o número inadequado de salas de aulas no prédio novo, além de um
dimensionamento inadequado, em função do total de estudantes matriculados nos cursos de
Nutrição e Gastronomia. Esta situação ocasiona o esvaziamento dos estudantes nas dependências
deste local e, ainda pior, o esfacelamento, a desarticulação e a desorganização dos espaços
existentes. Os estudantes são sacrificados ao se deslocarem de um local para o outro, sem poderem
usufruir de espaços de convivência e até de lazer, o que beneficiaria a toda a comunidade desta
instituição de ensino. Propõe-se como forma de minimizar este problema, já discutido em reunião
de Congregação, a retomada dos trabalhos da Comissão, designada pela Direção da ENUFBA, com
o objetivo de elaborar um plano de reordenamento dos espaços existentes, privilegiando a liberação
de, no mínimo, mais 4 (quatro) espaços que deveriam funcionar como salas de aula, no próximo
ano.
Com relação às atividades práticas dos C.C’s, com a transferência da maior parte das aulas práticas
dos componentes curriculares, a seguir relacionados, de Nutrição (NUT 123, NUT 132, NUT133,
NUT152 e NUT 158) e de Gastronomia (NUT A22, NUT A25, NUT A 26, NUT A28, NUT A29,
NUT A30, NUT A32, NUT A35, NUT A38 e NUT A40), melhorou substancialmente o
desenvolvimento destas, mas ainda persistem, como grandes entraves para a qualidade de ensino
destes componentes curriculares:
a) A dificuldade enfrentada pela atual gestão da ENUFBA, no sentido de organizar e estabelecer um
melhor fluxo operacional, no que tange à aquisição dos insumos e gêneros alimentícios para as
aulas práticas;
b) A melhoria das condições estruturais dos laboratórios do prédio novo, principalmente, a
instalação do sistema de climatização e de diversos equipamentos, que ainda se encontram em
desuso, prejudicando o rendimento e o desenvolvimento das aulas práticas.

226

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Para a solução parcial destes entraves, urge a necessidade de a imediata entrega de todo o prédio
novo e a instalação dos equipamentos e mobiliários de todos os laboratórios, os quais deverão
atender aos C.C‘S do curso de graduação em Gastronomia, que em sua grande maioria, têm como
principal característica a realização de aulas práticas nas cozinhas. Com relação ao curso de
graduação de Nutrição, os mesmos problemas referidos podem ser relacionados, no prédio antigo da
ENUFBA, agravados ao fato de as inadequações físicas e estruturais terem sido minimamente
solucionadas para que nestas possam ocorrer a realização de aulas práticas dos componentes: NUT
124 – Higiene e Inspeção dos Alimentos e NUT 129 – Toxicologia dos Alimentos, e NUT 130 –
Controle de Qualidade de Alimentos.
No parecer desta chefia, o ano de 2014 foi bastante proveitoso, embora novamente atípico devido à
entrega do novo prédio, com graves dificuldades devido aos já mencionados problemas de ordem
estrutural e uma ainda desorganização no sistema de aquisição, estoque, armazenamento,
distribuição e circulação de insumos e gêneros alimentícios, utilizados nas aulas práticas dos
componentes curriculares, com aulas práticas. Além disso, ainda persistem os problemas advindos
de uma greve dos docentes, ocorrida no ano de 2012, a qual durou cerca de 4 (quatro) meses e,
posteriormente, uma greve dos servidores técnico-administrativos, com duração de 110 dias. Estes
referidos movimentos paredistas, embora tenham refletido a crescente insatisfação dos docentes da
UFBA, no que tange à pauperização do trabalho docente e a precarização das condições de trabalho
em toda a UFBA, agravaram e tumultuaram as atividades acadêmicas do DCA. Os semestres de
2014.1 e 2014.2 vêm sendo desenvolvidos, com prazos muito exíguos para o planejamento
acadêmico, bem como os prazos para aferição de notas no sistema de notas Web e a matrícula web
e presencial do corpo discente da UFBA. Infelizmente, com estas atividades ocorrendo em tempo
mínimo, gera desconforto e erros na digitação de notas e atrasos neste processo. Estes tumultos vêm
sendo minimizados com a divulgação de novos prazos e reabertura do Sistema SIAC, pelos gestores
da SUPAC e CPD.
Com relação às atividades de pesquisa e a pós-graduação da ENUFBA, a despeito de os problemas
estruturais relacionados anteriormente, deve-se salientar o empenho do quadro docente do DCA na
submissão e aprovação de projetos de pesquisa, os quais vêm incorporando equipamentos mais
modernos aos laboratórios de ensino de graduação e de pós-graduação. Percebe-se como um dos
entraves para o crescimento do Programa de Pós-graduação da ENUFBA (PPG-ENUFBA), a
incipiente participação neste dos docentes alocados no DCA, pois de um total de 27 docentes
efetivos, apenas 4 (14,8%) estão inseridos na qualidade de docentes do quadro permanente do
PPGANS, mais recentemente uma docente foi incorporada, na qualidade de colaboradora do
programa. Urge assim, a necessidade de mais docentes do DCA se inserirem no PPG-ENUFBA,
principalmente devido à recente aprovação do curso de Doutorado e melhoria da nota, de 3 para 4,
do curso de Mestrado pela CAPES. É necessário haver uma discussão politizada e consequente de
qual o papel que deve ser exercido pelo DCA no PPGANS e, que com a atual política de inserção
de docentes promovida pela CAPES, deverá haver uma discussão para um reordenamento da
política interna de alocação de carga horária, a qual não penalize o docente que, porventura, venha a
ser incorporado ao PPGANS da ENUFBA, devido à sobrecarga gerada pelo acúmulo da carga
horária didática de ensino dos cursos de graduação.
No ano de 2013, o DCA aprovou o Plano de Qualificação Docente (PQD), com expectativas de
afastamento docente para cursos de pós-graduação no país e no exterior, previsto até o ano de 2017.
Com a recente aprovação pela CAPES, junto ao Programa de Pós-Graduação da ENUFBA, do
Curso de Doutorado em Alimentos, Nutrição e Saúde e a obtenção da nota 4 pelo curso de Mestrado
do referido Programa de Pós-Graduação, urge a imediata qualificação dos docentes alocados neste
Departamento. Desta forma, configura-se como uma grande conquista do DCA, o afastamento de 4
docentes para realizarem curso de pós-graduação, em nível de doutorado e 1 em nível de pósdoutorado. No entanto, com a proposição de mais 2 docentes do DCA, para afastamento de curso
para doutorado, será um grande desafio para o departamento a reivindicação da realização de
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seleção para contratação de docentes substitutos, tendo em vista a atual política do MEC de não
atendimento a estas demandas acadêmicas por parte dos departamentos das IFES no país.
Um grande desafio para o DCA, no ano de 2015, será a realização, em caráter de urgência, de
concursos públicos para o preenchimento de vagas do quadro permanente do curso de Gastronomia
da ENUFBA, no total de 5 vagas, sendo 2 para o regime de dedicação exclusiva e 3 para o regime
de 40h. O referido curso vem atendendo a apenas duas turmas práticas, com 20 estudantes em uma
e 25 em outra, o que vem comprometendo a qualidade das aulas práticas dos componentes
curriculares práticos. Urge, assim, o retorno do atendimento ao módulo original de, no máximo, 15
estudantes por módulo de aula prática, totalizando 3 turmas práticas, de acordo com o preconizado
pelo atual projeto pedagógico do curso de Gastronomia.
Como contribuição ao processo de reforma curricular, discussão iniciada na ENUFBA, no semestre
de 2014.2, foi iniciada no DCA uma discussão acerca de o aperfeiçoamento do Estágio em
Gastronomia, o qual vem apresentando uma série de fragilidades, diagnosticado recentemente em
reunião extraordinária realizada para tal fim, no mês de novembro. Além disso, docentes do curso
de Nutrição, da área de Alimentação Coletiva, apresentaram uma proposta de reorganização e
reforma curricular dos componentes curriculares relacionadas a esta área, tais como NUT 159 –
Administração de Serviços de Alimentação (ASA) e NUT A 01 – Estágio em ASA. Outras
propostas deverão ser apresentadas ao DCA, no sentido de melhorar a disposição e melhor
qualificação dos C.C.’s dos cursos de Nutrição e Gastronomia.
Por fim, registramos o nosso mais sincero apreço pelo árduo e laborioso esforço de toda a
comunidade acadêmica desta Unidade de ensino, em particular, os docentes, que vêm se esforçando
para melhorar o desempenho acadêmico, com vista a impulsionar a ENUFBA ao patamar de
qualidade a qual sempre foi reconhecida no ensino de Graduação e de pós-graduação em Nutrição
no país. Os servidores técnico-administrativos, que com a sua qualificação, assiduidade e
pontualidade, constituem-se em parceiros da administração e dos docentes, ao criar um ambiente de
trabalho harmonioso, auxiliando no gerenciamento acadêmico dos espaços institucionais da
ENUFBA (departamentos, colegiados, núcleo de apoio, recepção, segurança institucional, serviços
gerais, núcleos de pesquisa, dentre outros).
Destaca-se nesta unidade de ensino, o corpo discente, que é a nossa mola propulsora no
crescimento e aperfeiçoamento contínuo das práticas pedagógicas dos docentes e, ainda, e de não
menos importância, a Direção, que vem se esforçando na construção de uma Escola de Nutrição
melhor para todos, repercutindo em um ambiente mais agradável e harmonioso, convertendo-se em
estímulo para o crescimento intelectual e uma melhor convivência para toda a comunidade
acadêmica da ENUFBA.
2. ATIVIDADES DE PESQUISA
2.1. PROJETOS DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO


2013 – Atual - TECNOLOGIAS DE APROVEITAMENTO DE DESCARTES VEGETAIS:
INTEGRANDO SAÚDE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A
COMUNIDADES VULNERÁVEIS DE SALVADOR-BA. Integrantes: Dalva Maria da Nóbrega
Furtunato - Integrante / Ryzia Cardoso - Coordenador / José A W Góes - Integrante.



2014 – Atual - AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE CEBOLA (ALLIUM
CEPA) SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE AZEITES DE DENDÊ
BRUTO (ELAEIS GUINEENSIS) SUBMETIDOS À FRITURA POR IMERSÃO. Deusdelia
Teixeira de Almeida - Coordenador



2013 – Atual - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO QUÍMICA DE AZEITES DE DENDÊ BRUTO
(Elaeis guineensis) SUBMETIDOS À TERMOXIDAÇÃO. Deusdelia Teixeira de Almeida Coordenador
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2013 – Atual - ESTABILIDADE OXIDATIVA DO ÓLEO DE PALMA E FRAÇÕES (Elaeis
guineensis) ARMAZENADOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM. Deusdelia
Teixeira de Almeida - Coordenador



2013 – Atual - AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM TRÊS
HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL EM SALVADOR- BAHIA. Jamacy Costa Souza Coordenador / Ingrid Cardoso Fideles - Integrante / Maria da Purificação Nazaré Araújo Integrante / Rosemary da Rocha Fonseca - Integrante / Júlia Carvalho Andrade - Integrante



2013 – Atual - A POSIÇÃO DOS NUTRICIONISTAS NO SUBESPAÇO CIENTÍFICO DA
SAÚDE COLETIVA. Jamacy Costa Souza - Coordenador



2013 – Atual - OS CAMINHOS DA FARINHA DA MANDIOCA: DA TRADIÇÃO
ALIMENTAR BRASILEIRA À REALIDADE DO ABASTECIMENTO, CONSUMO E USOS,
EM SALVADOR-BA. Ryzia de Cássia Vieira Cardoso - Coordenador / José Ângelo Wenceslau
Góes - Integrante / Dalva M N Furtunato - Integrante



2013 – Atual - O COMÉRCIO DE MINGAU NO CENTRO DE SALVADOR-BA: TRADIÇÃO,
TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR. Ryzia de Cássia Vieira Cardoso - Coordenador /
José Ângelo Wenceslau Góes - Integrante /



2014 – Atual - NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA NA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL. Júlia Carvalho Andrade - Coordenador



2013 – Atual - TAPIOCA - PRODUTO REGIONAL COMO BASE DE UMA CASQUINHA DE
SORVETE. Márcia Regina da Silva - Coordenador / Euzélia Lima Souza - Integrante



2013 – Atual - EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM COMUNIDADES:
CONSTRUINDO TECNOLOGIAS SOCIAIS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS
CIDADES DE SALVADOR E SANTO ANTONIO DE JESUS, BAHIA. Maria da Purificação
Nazaré Araújo - Integrante



2014 – Atual - OCORRÊNCIA DE CRONOBACTER SAKAZAKII EM FÓRMULAS LÁCTEAS
INFANTIS E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO NO PREPARO
DO ALIMENTO EM MATERNIDADES E HOSPITAIS PÚBLICOS DE SALVADOR, BAHIA.
Rogeria Comastri de Castro Almeida - Coordenador



2014 – Atual - OCORRÊNCIA DE Listeria monocytogenes EM UMA PLANTA DE
PROCESSAMENTO DE AVES EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO NA CIDADE
DE CATU-BA. Rogeria Comastri de Castro Almeida - Coordenador



2014 – Atual - BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS E QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE
ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR FORNECIDOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA. Rogeria Comastri de Castro Almeida - Coordenador /



2013 – Atual - OCORRENCIA DE L. monocytogenes EM ALIMENTOS CARNEOS FATIADOS
PRONTO PARA CONSUMO E EFICÁCIA DE ANTIMICROBIANOS NO CONTROLE DA
CONTAMINAÇÃO Rogeria Comastri de Castro Almeida - Coordenador



2013 – Atual - CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS DE MANIPULADORES, CHEFES
DE COZINHA E ADMINISTRADORES DE RESTAURANTES DA REDE HOTELEIRA DO
MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA. Rogeria Comastri de Castro Almeida - Coordenador



2013 – Atual - PREDITORES DE PADRÕES ALIMENTARES DE ADOLESCENTES (Fatores
que envolvem elementos da operacionalidade do programa de alimentação escolar/PNAE sobre a
situação de saúde do adolescente). Rosemary da Rocha Fonseca - Coordenador



2013 – Atual - CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DE CANTINAS UNIVERSITÁRIAS,
SALVADOR-BA. Tereza Cristina Braga Ferreira - Coordenador.
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2013 – Atual - FORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE REDE DE PESQUISA E INOVAÇÃO NO
ESTADO DA BAHIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS
BIODEGRADÁVEIS. Itaciara Larroza Nunes - Integrante



2014 – Atual – Dossiê: usos e impactos dos agrotóxicos na Bahia. Projeto interinstitucional de
pesquisa. Autora. Profª. Neuza Maria Miranda dos Santos.



Doenças crônicas não transmissíveis na população negra. Estudo sobre Doenças crônicas não
transmissíveis em população negra: dos fatores de risco ao impacto social, registrada no SIDOC
Nº3057 – Profa. Maria Cecilia Costa (integrante) – Pesquisa coordenada pela Profa. Ines Lessa
Total = 21
3. PROJETOS DE MONITORIA



2014 – Atual - Projeto de Monitoria Integrada de Técnica Dietética II (NUT 158) e Gastronomia
Hospitalar (NUT A49). Márcia Regina da Silva - Coordenador / Euzélia Lima Souza - Integrante



2014 – Atual – Monitoria Voluntária. Luiza de Jesus Santos. Título do Trabalho: “Controle de
qualidade das refeições produzidas e transportada destinadas aos universitários da Universidade
Federal da Bahia"



2013 – Atual – Monitoria Voluntária. Eluá Benemérita Vilela Nascimento. Título do Trabalho:
“Desenvolvimento de um Programa de qualidade na área de alimentação e nutrição do restaurante
universitário “Manoel José de Carvalho” (Restaurante Universitário de Ondina)”



2013 a 2014 – Monitoria Voluntária. Joana Carla Dorea Conceição. Título do Trabalho: “Programa
de qualidade na área de alimentação e nutrição do restaurante universitário “Manoel José de
Carvalho” (Restaurante Universitário de Ondina)”



2013 a 2014 – Monitoria Voluntária. Deise Nascimento Evangelista. Título do Trabalho: “Programa
de qualidade na área de alimentação e nutrição do restaurante universitário “Manoel José de
Carvalho” (Restaurante Universitário de Ondina)”



2013 a 2014 – Monitoria Voluntária. Patricia de Jesus Borges. Título do Trabalho: “Programa de
qualidade na área de alimentação e nutrição do restaurante universitário “Manoel José de Carvalho”
(Restaurante Universitário de Ondina)”



2014.1 Projeto de Monitoria remunerada do componente curricular NUT 129 - Toxicologia de
Alimentos. Aluna: Ellen Góes;



2014.1 Projeto de Monitoria remunerada do componente curricular NUT A39 - Bebidas. Alunas:
Mariana Melo Costa e Tais Barreto Mota;



2014.1 Projeto de Monitoria remunerada do componente curricular NUT A22 - Gastronomia
Básica. Aluna: Elaine Teles;



2014.1 Projeto de Monitoria remunerada do componente curricular NUT 159 - Administração em
Serviço de Alimentação para Coletividades. Aluna: Louise Leite



2014.1 Projeto de Monitoria voluntária do componente curricular NUT 159 - Administração em
Serviço de Alimentação para Coletividades. Aluna: Eluá Vilela



2014.1 e 2014.2 Projeto de Monitoria remunerada do componente curricular NUT 152- Técnica
Dietética I (NUT 152); Talita Oliveira.



2014.1 e 2014.2 Projeto de Monitoria voluntária do componente curricular NUT 152- Técnica
Dietética I (NUT 152); Aluna Cintia Santana da Silva;
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4. ORIENTAÇÕES DE MESTRADO CONCLUÍDAS


Sabrina Feitosa. ALMEIDA, D. T.; VIEIRA, Mariãngela Lopes; JORGE, N.. Caracterização do
azeite de dendê (Elaeis guineensis) e do acarajé: contribuição para o controle da qualidade. 2014.
Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) - Universidade Federal da Bahia, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Orientador: Deusdelia Teixeira de Almeida



Nayara Cerqueira Marques. A farinha de mandioca em feiras livres de Salvador-BA: práticas de
comercialização, conservação e segurança de alimentos. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência
de Alimentos) - Universidade Federal da Bahia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia. Orientador: Ryzia de Cássia Vieira Cardoso.



Icaro Ribeiro Cazumbá da Silva. A farinha de mandioca (Manihot esculenta Crantz) de Nazará-BA:
tecnologias de produção e a segurança do alimento. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência de
Alimentos) - Universidade Federal da Bahia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia.
Orientador: Ryzia de Cássia Vieira Cardoso.



Walter Moraes Souza. A Comida de rua em Salvador-BA: diagnóstico no Distrito Sanitário do
Centro Histórico. 2014. Dissertação (Mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde) - Universidade
Federal da Bahia, . Orientador: Ryzia de Cássia Vieira Cardoso.
05. PRÊMIOS E TÍTULOS RECEBIDOS PELO DCA



Profa. Deusdelia Almeida - Prêmio Dra. Angeolina Rossi, Conselho Regional de Nutrição CRN.



Prof. Odilon Castro - PROFESSOR HOMENAGEADO, UFBA.



Prof. Jamacy Souza - Menção Honrosa do Prêmio Capes de Tese 2014 da área de Saúde Coletiva,
Capes.



Maria da Conceição Fonseca - Prêmio de Melhor trabalho científico apresentado no II Congresso
Nacional de Alimentos e Nutrição e V Congresso Mineiro de Alimentação e Nutrição. Titulo do
Trabalho: Perfil nutricional dos bolsistas do programa de assistência estudantil (PROAE)
frequentadores de um restaurante universitário (RU), Salvador-BA. Data: 04/04/14



Maria da Conceição Fonseca – Prêmio de Melhor trabalho científico apresentado na forma de
Pôster Prêmio Profa. Angeolina Rossi do CRN 5 de 2014. Evento: Bem viver Nutrição do CRN5.
Titulo do Trabalho: Tempo e temperatura da alimentação transportada destinada ao Restaurante
Universitário na cidade de Salvador – Ba. Data: agosto de 2014
Total = 05

06. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

06.1 CARGOS

Membros de Colegiado
Colegiado de Graduação em Nutrição


Profª. Maria da Conceição Fonseca – Vice-Coordenadora



Profª. Dalva Furtunato
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Prof. Jose Ângelo Góes



Prof. Ivaldo Trigueiro

Colegiado de Graduação em Gastronomia


Prof. Tereza Oliveira - Coordenador



Odilon Braga Castro – Vice-Coordenador



Profª. Andrea Sgrillo



Profª. Euzelia Souza



Profª. Celina Alonso

Colegiado de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde


Profª. Itaciara Larroza Nunes



Profª. Rogéria Comastri

Representante na Congregação


Profª. Neuza Miranda – representante do DCA



Profª. Márcia Regina – representante dos Professores



Prof. Tereza Oliveira – Representante do Colegiado de Gastronomia

Comitê de Ética em Pesquisa


Prof. Jose Ângelo Góes - Vice-Coordenador



Prof. Maria da Purificação

Representante da CAPEX


Prof. Deusdelia Almeida

Produção Científica do DCA:

28 Resumos e apresentações de Trabalhos em Eventos Científicos, 13 Trabalhos Apresentados em
congressos, 23 Artigos Completos Publicados Em Periódicos, 04 Artigos Aceitos Para Publicação,
02 Livros Publicados/Organizados ou Edições Livros Publicados/Organizados ou Edições, 10
Capítulos de Livros Publicados, 09 Revisão de Artigos/Periódicos, Representação Câmara de
Ciências Médicas FAPESB: Ryzia Cardoso.
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CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS
Para os estágios curriculares do curso de Gastronomia temos os seguintes convênios: Hotel Vila
Galé Ondina, Hotel Vila Galé Mares – Guarajuba, Hotel Golden Tulip - Rio Vermelho, Restaurante
Casa de Tereza - Rio vermelho, Restaurante Ercolano – Itaigara, Restaurante Ercolano - Marina
Bahia. Em 2014 foram mantidos os convênios com as seguintes empresas: Hotel Tulip Inn e o
Sheraton Hotel da Bahia.
Em relação ao curso de Nutrição temos os seguintes convênios para estágios curriculares: Secretaria
Estadual de Saúde (Hospital Manoel Vitorino, IPERBA, H. Couto Maia, H. Ana Neri, H. Juliano
Moreira), Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, ELASA, Alltoria, GR do Brasil, Liga Baiana
contra o Câncer, Monte Tabor, Instituto Sócrates Guanaes, IBOPC.
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ESCOLA DE TEATRO
A Escola de Teatro da UFBA completou neste ano de 2014, cinqüenta e oito anos de atividades
acadêmicas, e o Teatro Martim Gonçalves completou 56 cinqüenta e seis anos entre as quais
destacam-se:
1. ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO:
A Escola de Teatro neste ano de 2014 desenvolveu atividades de ensino na graduação referentes aos
dois semestres (2014.1 e 2014.2).
O primeiro semestre letivo (2014.1) iniciou-se em 17 de março de 2014, com término em
02/08/2014. Foram oferecidas na graduação [Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações
(Direção e Interpretação Teatral) e Licenciatura em Teatro], as disciplinas do semestre ímpar, e na
pós-graduação foram oferecidas dez disciplinas.
O segundo semestre letivo (2014.2) iniciou-se em 25 de agosto de 2014 com término em
22/12/2014. Foram oferecidas na graduação [Bacharelado em Artes Cênicas - com duas habilitações
(Direção e Interpretação Teatral) e Licenciatura em Teatro], as disciplinas do semestre par, e na
pós-graduação foram oferecidas oito disciplinas.
No semestre de 2014.1 ingressaram na graduação: 35 novos alunos para os cursos de Bacharelado
em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro. E no segundo semestre, mais 1 aluno ingressou por
decisão judicial.
Foram oferecidos os Módulos I, II, III, IV, V e VI, de Licenciatura em Teatro, Módulos I, II, III, IV,
V e VI em Interpretação Teatral e os Módulos I, II, III, IV,V, VI e VII em Direção Teatral, para o
primeiro e segundo semestres de 2014.
Ao todo formaram-se 15 alunos em: Bacharelado em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro no
primeiro semestre de 2014. Estão previstos 28 alunos, como prováveis concluintes, com colação de
grau, para o segundo semestre de 2014.
2. ATIVIDADES DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO:
O PPGAC reuniu um total de 117 alunos regulares. Foram atendidos cerca de 65 alunos especiais.
O PPGAC recebeu no total 17 bolsas em 2014 para mestrado (CAPES/PROEX), 16 para o
doutorado (CAPES/PROEX); 7 bolsas de mestrado e 7 bolsas de doutorado pelo CNPQ; e 3 bolsas
de mestrado, 6 bolsas de doutorado pela FAPESB.
Na pós-graduação estudam 52 alunos para mestrado e 65 alunos para doutorado.
Número de Defesas de Teses (Doutorado): 11
Número de Defesa de Dissertações (Mestrado): 19
Linhas de Pesquisa PPGAC / UFBA:
Linha I - Matrizes Estéticas na Cena Contemporânea- Ementa: Pesquisas de
caráter transdisciplinar em artes do espetáculo, etnocenologia, metodologias de construção e de
transmissão de saberes e fazeres.Professores Orientadores: Eliene Benício, Suzana Martins, Érico
Oliveira e Daniela Amoroso.
Linha II - Poéticas e Processos de Encenação - Ementa: Pesquisas sobre tendências
contemporâneas das artes do espetáculo, imaginário e criação, composição, formação e
recepção. Professores Orientadores: Sonia Rangel, Hebe Alvesn, Ewald Hackler, Luiz Marfuz e
Deolinda Vilhena.
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Linha III -Somática, Performance e Novas Mídias - Ementa: Pesquisas de caráter Multi-InterTransdisciplinar que estabeleçam relações com a Educação Somática, os Estudos do Corpo, os
Estudos da Performance, as Pesquisas Guiadas pela Prática, a Pesquisa Somático-Performativa e os
Estudos da Cultura Digital, tais como processos de interatividade e hibridismo, intervenção e
inclusão Professoras: Ciane Fernandes, Maria Albertina Grebler, Ivani Santana.
Linha IV - Dramaturgia, História e Recepção - Ementa: Pesquisas relativas à criação
dramatúrgica para diversas funções e meios, história e historiografia, poéticas do imaginário,
recepção, crítica e teoria do drama. Professores Orientadores: Cássia Lopes, Catarina Sant´Anna,
Antonia Pereira, Evelina Hoisel, Cleise Mendes e Raimundo Matos.
Linha V- Processos educacionais em Artes Cênicas - Ementa: Pesquisas de
caráter transdisciplinar e desenvolvimento de epistemo-metodologias no campo das artes cênicas
em experiências que contemplam processos de ensino-aprendizagem. Professores Orientadores:
Luiz Cláudio Cajaíba, Gláucio Machado, Meran Vargens, Célida Salume, Fábio Dal Gallo.
Além das atividades acadêmicas regulares, promovidas através das disciplinas e atividades, os
docentes atuaram em Bancas de Pós-Graduação e de Concurso, Comissões, Assessorias, Conselhos,
etc. Os docentes do PPGAC destacam-se como lideranças nacionais da área, integrando os comitês
de assessoramento e avaliação da CAPES e do CNPq. A professora Antônia Pereira Bezerra foi
reconduzida ao cargo de Representante de Área da CAPES.
Os professores doutores bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes Cênicas,
que integram o corpo docente do PPGAC são quatro: Antônia Pereira (Nível 1-D), Ciane Fernandes
(Nível 1-C) e Cleise Mendes (Nível 2), Ivani Santana (Nível 2).
3. PROJETOS DE PESQUISA:
Cleise Furtado Mendes Projeto aprovado pelo CNPQ, para concessão da Bolsa de Produtividade em
Pesquisa, no período de março de 2012 a março de 2015. Título: Personagem, ação e enunciação Uma abordagem pragmática de textos para a cena Resumo: O projeto Personagem, ação e
enunciação - Uma abordagem pragmática de textos para a cena.
Ciane Fernandes - Coordenação de projetos de pesquisa registrado na Pro-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa - Sintonia Somática e Meio Ambiente: A Abordagem SomáticoPerformativa de Pesquisa em Artes Cênicas 2014.1 e 2014.2.
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (3); Doutorado (5); Integrantes: Ciane Fernandes
(Responsável); Melina SCIALOM; Leonardo Sebiani; José Célio Silveira Andrade; José Francisco
Serafim
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico-CNPQ.
Sonia Lucia Rangel - Projeto aprovado pelo Departamento de Fundamentos de Teatro, no período
de 2012 a 2015. Título: TRAJETOS CRIATIVOS PROTOCOLO LUNAR E REPERTÓRIO DO
GRUPO OS IMAGINÁRIOS. Palavras-Chave: Encenação; Teatro de Animação; Processos
Criativos; Memória de Processo.
Sonia Lucia Rangel - Projeto aprovado pelo Departamento de Fundamentos de Teatro, no período
de 2014 a 2016. Título: IMAGEM, TEATRALIDADES E FORMAS ANIMADAS:
INTERFACES POÉTICAS DE UMA DRAMATURGIA CONTINGENTE (2014-2016.
PALAVRAS CHAVE: Poéticas Cênicas, Dramaturgia, Teatro de Animação.
Paulo Henrique Correia Alcântara - CULTURA, MEMÓRIA E DESENVOLVIMENTO.
Coordenado pelo professor Edson Farias (UNB) – 2014.2
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Paulo Henrique Correia Alcântara - CINEMA E MEMÓRIA. Coordenado pela professora
Milene Gusmão (UESB) – 2014.2
Jacyan Castilho - Formas de composição do ator contemporâneo brasileiro - possíveis inserções,
congruências e fricções com diferentes linguagens cênicas. 2012-2014 - bolsitas 5 (PIBIC) –
agencia de financiamento PIBIC UFBA, FAPESB, CNPQ.
Raimundo Matos de Leão - Participação em atividades de pesquisa PIBIC e PIBID ou
outros. Orientação de oito estudantes - PIBIC e um PERMANECER - Projeto: Teatro na
Bahia: ideias e práticas cênicas
Meran Vargens - Coordenação de projetos de pesquisa registrado na Pro-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa - Contadores de histórias vividas - 2a Continuidade através das pesquisas
dos alunos PIBIC/2013/2014
4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES
EXTENSIONISTAS
Projetos Permanentes:
1. Montagens didáticas:
No primeiro semestre de 2014 foram produzidos (um) espetáculo de pré- formatura do
Bacharelado em Interpretação Teatral (Módulo V), e foram realizados (02) Mostras Didáticas
dos cursos de Interpretação Teatral (Módulos I, III ); e foram realizados (03) Mostras
Didáticas dos cursos de Direção Teatral (Módulos I, III e V), e (06) espetáculos de préformatura em Direção Teatral (Módulo VI) . No curso Licenciatura em Teatro foram realizadas
(03 ) Mostras Didáticas (Módulo I, III, V), além de 10 TCC (Trabalho de Conclusão de Curso Módulo VII).
No segundo semestre de 2014 foram produzidos (um) espetáculo de formatura do Bacharelado
em Interpretação Teatral (Módulo VI), e (02) espetáculos de formatura em Direção Teatral
(Módulo VII). Foram realizadas (02) Mostras Didáticas dos cursos de Interpretação Teatral
(Módulos II, IV); e foram realizadas (03) Mostras Didáticas dos cursos de Direção Teatral
(Módulos II, IV e VI), e. No curso Licenciatura em Teatro foram realizadas (03 ) Mostras
Didáticas (Módulo I, III, V), além de 05 TCC (Trabalho de Conclusão de Curso - Módulo VII)
2.Ato de Quatro - montagens de cenas teatrais de estudantes.
3. Curso Livre de Teatro: Atividade Permanente Interdepartamental
Neste ano de 2014 o Curso Livre realizou o XXIX Curso Livre, sob coordenação e direção
do Prof. Dr. Daniel da Silva Marques. Espetáculo: Eu Vim Aqui Só Prá Vadiar, coletânea
de textos de Ariano Suassuna.
4. A-FETO Grupo de Dança-Teatro da UFBA.2014.1 e 2014.2 - coordenação Ciane Fernandes
4. Companhia de Teatro da UFBA - montagens de espetáculos contemporâneos e da dramaturgia
universal.
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ESPETÁCULOS E EVENTOS:
1.Peça do XXIX Curso Livre de Teatro da UFBA:
“Eu Vim Aqui Pra Vadiar” – Curso Livre de Teatro da UFBA – Direção Daniel Marques - 02/01
até 11/01/2015
2.Peças da Companhia de Teatro da UFBA:
“As Confarias” Companhia de Teatro da UFBA – Direção: Paulo Cunha - de 29/08 até
21/09/2014
“Volta ao Lar” – Companhia da UFBA Direção Harildo Deda - de 10/10 até 09/11/2014
3.Formatura dos alunos de Interpretação Teatral:
"Farsa Veríssima"- Direção: Paulo Cunha - de 01 até 21/12/201

5. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS:
- Minter UFAL (Universidade Federal de Alagoas)
- Convênio Universidade de Northamptonn/Inglaterra
- Convênio Universidade Livre de Berlim
- Co-Tutela Universidade Paris X:
1. Agathe Bel (Co-Tutela França- Brasil, sob orientação brasileira Profa. Dra. Antônia Pereira)
2. Reginaldo Carvalho da Silva (Co-Tutela Brasil - França, sob orientação francesa de Idellete
Rosette Muzart Fonseca dos Santos e orientação brasileira de Ângela de Castro Reis)
7. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES
1. Publicações do PPGAC em 2014:
CADERNOS DO GIPE-CIT - N° 32 e 33 (impressas)
REVISTA REPERTÓRIO Nº 22 e 23 (online Portal SEER e impressas)
2. Prêmios do PPGAC:
. Prêmio Capes de Tese 2014 - Professor da Escola de Teatro e Doutorando do PPGAC Eduardo
da Silva Tudella, sob orientação do Prof. Dr. Ewald Hackler
Tese: "A luz e a sombra na gênese do espetáculo - a cena com articulação visual"
3. Eventos Apoiados pelo PPGAC:
Nacionais:
1. Cine-Teatro na Escola. Coordenação Profa. Dra. Celida Salume e Profa. Lilih Curi.
Período: agosto a outubro de 2014
2. I Seminário Licenciatura em Diálogo. Coordenação: Profa. Dra. Célida Salume.
Período: 24 de setembro de 2014
3. Entremeio Louco + Entremeios Dezfigurações (Netvídeo + espetáculo). Coordenação:
mestrando Cláudio Antônio.
Período: 05 a 12 de novembro de 2014
4. Oficina "A palavra-imagem na preparação do ator". Coordenação: mestranda Luciana Leandro de
Lucena
Período: 06 a 11 de outubro de 2014
5. Mesa Redonda: Etnicidade, Cultura e Corpo. Coordenação: mestranda Suzana Martins e Daniela
Amoroso
Período: 23 de janeiro de 2014
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Internacionais:
1. Colóquio Internacional de Arte Negra: Corpo, Performance e Ancestralidade. Coordenação:
Suzana Martins e Eliene Benício.
Período: 13 a 15 de outubro de 2014
2. Seminário: Imagem, Imaginário e Formação Docente
Período: 01 de setembro de 2014
3. Destaques da Unidade
3.1Extensão:
1. Indicações ao Prêmio Braskem de Teatro de 2014:
Espetáculo Adulto: As Confrarias de Jorge Andrade, direção do professor Paulo Cunha.
3.2 Pós-Graduação:
Prêmio Capes de Tese 2014 - Doutorando Eduardo da Silva Tudella, sob orientação do Prof. Dr.
Ewald Hackler
Tese: " A luz e a sombra na gênese do espetáculo - a cena com articulação visual "
Dentre os 98 bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq na área de Artes
Cênicas,
existentes no Brasil, 04 (quatro) são professores da Escola de Teatro que integram o corpo docente
do PPGAC.
A Escola de Teatro neste ano de 2014 continuou destacando-se através de sua Pós-Graduação em
Artes Cênicas,através da avaliação CAPES. Dos 22 cursos brasileiros de pós-graduação na área de
artes - visuais, cênicas e música - avaliados pela CAPES, apenas três receberam conceito 6: o de
Artes Cênicas da UFBA (PPGAC) e o de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e o da ECA/USP.
3.3 Graduação:
Meran Vargens atuou em Missão Cultural na RESIDENCIA ARTÍSTICA do projeto FAFE
Cidade das Artes em Fafe- Portugal
“Amnesis – Uma busca intencional pela lembrança” e “Qualquer coisa a gente inventa”
Realização: Toca de Teatro e Escola de Teatro/PIBIC - Ufba
Função: Direção e Texto - criação de dramaturgia em processo colaborativo
Espanha:
Festival Internacional de Teatro de Godomar
Data: dia 10 de maio de 2014 as 20h
Local: Godomar-Espanha
Portugal
Data: dia 30 de maio de 2014 as 21:30h
Local: Teatro-Cinema de Fafe - Fafe- Portugal
4.5 PRINCIPAL META DEFINIDA PARA O ANO DE 2014/PERSPECTIVAS PARA 2015:
A Escola de Teatro colocou como principal meta a ser alcançada em 2015,dar continuidade à obra
do Complexo Laboratorial Cênico, que iniciou-se em 2011, mas por falta de verba não foi
concluído. No ano de 2013, a ex- reitora Dora Leal Rosa conseguiu a verba necessária para a
conclusão do referido Complexo junto ao então Secretário do INEP, Luis Cláudio da Costa, no
valor de R$6.258.000,00.
Outra perspectiva para o ano de 2015 será a implantação de um novo currículo para os cursos de
Bacharelado em Artes Cênicas e Licenciatura em Teatro, o qual já foi aprovado pelo CAE.
Um terceira perspectiva é a implantação do novo Regimento Interno da Escola de Teatro, que está
em fase de elaboração nesta Unidade.
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ESCOLA POLITÉCNICA
1 ENSINO DE GRADUAÇÃO
A Escola Politécnica abriga 12 cursos de graduação na área tecnológica. São eles: Engenharia Civil,
Engenharia de Minas-Habilitação em Lavra e Beneficiamento de Minérios, Engenharia de MinasHabilitação em Petróleo, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química,
Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação,
Engenharia Controle Automação, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e Tecnólogo de
Transporte Terrestre. A Tabela 1 apresenta o número de ingressos em 2014 e o total de alunos
ativos.
Tabela 1 - Número de ingressos em 2014 e número total de alunos ativos.
Ingressos em
2014-1

Ingressos em
2014-2

Eng. Civil

74

89

163

1136

Eng. Minas

34

0

34

300

Eng. Elétrica

40

44

84

539

Eng. Mecânica

42

44

86

563

Eng. Química

41

42

83

549

Eng. Sanitária

34

0

34

241

Eng. Produção

29

11

40

240

Eng. Computação

35

9

44

236

Eng. Cont. Automa.

34

10

44

239

Eng. Agrimensura

27

6

33

148

Transporte Terrestre

30

0

30

126

420

255

675

4317

Cursos

Total

Total de ingressos em Alunos ativos até
2014
2014

A Tabela 2 apresenta o número de vagas oferecidas, o número de vagas preenchidas e o
aproveitamento das vagas (relação vagas preenchidas por vagas oferecidas) nos semestres de 2014.

Tabela 2 - Número de vagas oferecidas, o número de vagas preenchidas e o aproveitamento das vagas.
2014-1

2014-2

2014

Vagas
Preenchidas

Vagas
Oferecidas

Aproveitamento

Vagas
Preenchidas

Vagas
Oferecidas

Aproveitamento

Aproveitamento

11235

19609

57%

10691

16403

65%

61%
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No semestre 2014-1, a Escola Politécnica ofereceu 388 disciplinas, e em 2014-2, ofereceu 326.
Além do atendimento aos cursos de graduação, alguns departamentos realizaram outras ações
importantes. São elas:
 O Departamento de Engenharia de Mecânica apoiou a revisão do projeto pedagógico do
Curso de Engenharia de Produção; iniciou os estudos para Projeto do Curso de “Engenharia
de Produção EAD”; fez a aquisição e instalação de softwares voltados para várias
engenharias (solid edge, arena e maxsurf); fez a aquisição de kit para inspeção de soldas e de
32 livros voltados para várias engenharias, como Naval, Mecânica e Produção, entregues à
biblioteca.
 O Departamento de Engenharia Química possui 136 orientações em andamento e 132
orientações concluídas.
 O Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia orientou 08 (oito) alunos de
graduação em Trabalho de Conclusão de Curso, 09 (nove) alunos em iniciação científica, 05
(cinco) alunos no Mestrado de Engenharia Ambiental Urbana, 01 (um) aluno de doutorado e
35 (trinta e cinco) orientações de estágio supervisionado; criou o NDE – Núcleo Docente
Estruturante dos Cursos Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e do Curso Superior de
Tecnologia em Transporte Terrestre; reformou o Departamento de Engenharia de
Transportes e Geodésia – DETG, com criação de espaço para bolsistas vinculados aos
programas de iniciação científica, permanecer e PIBIC e ampliação do espaço físico da
secretaria para melhoria no atendimento a discentes e docentes, entre outras obras; apoiou a
criação da Empresa Júnior de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica-DATUM.

2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Escola Politécnica abriga 13 cursos de pós-graduação na área tecnológica. São eles: Mestrado em
Engenharia Química, Mestrado em Engenharia Elétrica, Mestrado em Engenharia Ambiental
Urbana, Mestrado em Mecatrônica, Doutorado em Mecatrônica, Doutorado em Engenharia
Química, Doutorado em Energia e Ambiente, Doutorado em Engenharia Industrial, Mestrado em
Engenharia Industrial, Mestrado Profissional em Engenharia Industrial, Doutorado em Engenharia
Elétrica, Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento e Mestrado em Engenharia de
Estruturas. A Tabela 3 apresenta o número de ingressos em 2014.
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Tabela 3 - Número de ingressos em 2014.
Ingressos em
2014-1

Ingressos
em 2014-2

Total de ingressos em
2014

Mestrado em Engenharia Química

22

17

39

Mestrado em Engenharia Elétrica

20

20

40

Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana

16

Sem ingresso

16

Mestrado em Mecatrônica

18

14

32

Doutorado em Mecatrônica

12

Sem ingresso

12

Cursos

Doutorado em Engenharia Química

Sem informações

Doutorado em Energia e Ambiente

5

2

7

Doutorado em Engenharia Industrial

29

12

41

Mestrado em Engenharia Industrial

18

14

32

Mestrado Profissional em Engenharia Industrial

23

Sem ingresso

23

Doutorado em Engenharia Elétrica

3

3

6

Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento

14

Sem ingresso

14

Mestrado em Engenharia de Estruturas

08

Sem ingresso

08

162

63

225

Total

A Tabela 4 apresenta o número de vagas oferecidas, o número de vagas preenchidas e o
aproveitamento das vagas (relação vagas preenchidas por vagas oferecidas) nos semestres de 2014.
Tabela 4 - Número de vagas oferecidas, o número de vagas preenchidas e o aproveitamento das vagas.
2014-1

2014-2

2014

Vagas
Preenchidas

Vagas
Oferecidas

Aproveitamento

Vagas
Preenchidas

Vagas
Oferecidas

Aproveitamento

Aproveitamento

505

1359

37%

512

1361

38%

37%

Além do atendimento aos cursos de pós-graduação, alguns departamentos realizaram outras ações
importantes. São elas:
 O Departamento de Engenharia de Mecânica apoiou a elaboração do Projeto do CEEST
2014, e incorporou o “Mestrado em Engenharia de Produção” ao PEI; levantou dados para a
proposta de Mestrado institucional com a UFMG para “Curso de Mestrado em Engenharia
Mecânica”; Conclusão do Curso de Especialização em Engenharia Naval, capacitando 16
Engenheiros;
 O Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia finalizou o Curso de
Especialização em Pavimentação (turma 2013/2014.1);
 O Departamento de Engenharia Química é âncora nos cursos de Engenharia Química e
Engenharia Industrial; regularmente ministra disciplinas ou orienta alunos do CIEnAM e do
PPGM. Realizou ainda: 98 orientações em andamento (50 orientações de mestrado e 48 de
doutorado); 11 orientações concluídas (9 orientações de mestrados e 2 de doutorado), com
44 turmas de Pós-graduação; publicação de 40 artigos em revistas, 68 artigos em
congressos, 1 capitulo de livro e 1 apostila
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2 PROJETOS DE PESQUISA
A Tabela 5 apresenta os principais projetos de pesquisa aprovados pela Congregação da EPUFBA
ao longo do ano de 2014.
Tabela 5 – Projetos de pesquisa aprovados em 2014.
PROJETOS DE PESQUISA
Desenvolvimento de um equipamento capaz de gerar os dados para o traçado de cartas
dinamométricas de bombeio mecânico sem utilização da célula de carga.
Elaboração de Diagnóstico e Resolução de Problemas de Gestão de Eq. da Hemorrede
Pública Nacional
Mestrado Profissional em Engenharia Industrial – Turma 2014.1 IFAL
Prestação de Serviço do Projeto Construindo a Segurança: Metodologia de
Operacionalização Experimental
Termo de Cooperação entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Estadual de
Feira de Santana

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
Amauri Oliveira
Asher Kiperstok
Cristiano Hora de O.
Fontes
Dayana Bastos Costa
Asher Kiperstock

Submissão do Projeto ao Edital PROPG/PROPCI 01/2014 pró-consolidar II: “União da dos
Silvana Mattedi e Silva
Cursos de Mestrado e Doutorado em Eng. Química para sua consolidação”
Apreciação do Conv. de Coop. Técnica, Cient. e Cultural entre a UFBA e Instituto Baiano
de Metrologia e Qualidade
Desenvolvimento de Software para Simulação de Empenamento em Peças Metálicas
Usinadas
Mestrado Profissional em Engenharia Industrial, turma 2013.2
Desenvolvimento de Sistema de Monitoramento Remoto de Chaves Fusíveis
Alteração do Plano de Aplicação Financeira: Remanejamento de recurso no valor de
R$2.400,01
Convenio do CTAI submetido à Petrobrás – Análise para Diagnóstico de Falhas em
Sistema BCS
Convênio do CTAI submetido à Petrobrás – Convênio Programa Campos Digitais

Comissão 3 membros
do DEM
Armando Sá Ribeiro
Júnior
Karen Pontes
Amauri Oliveira
Karen Valverde Pontes
Leizer Schnitman
Leizer Schnitman

4 PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS
AÇÕES DE EXTENSÃO
O Departamento de Engenharia Mecânica destacou os seguintes programas de extensão: Curso de
Especialização Em Engenharia de Segurança no Trabalho; Projeto Fórmula SAE; Projeto Mini
Baja; Curso de Especialização em Engenharia de Construção e Montagem – PROMINP; Curso de
Especialização em Engenharia de Planejamento – PROMINP.
O Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia destacou os seguintes programas de
extensão: Projeto GEOCADASTRO – Bahia – Ações em Geoprocessamento e Cadastro Territorial
nos Municípios Baianos.
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Além desses, a Tabela 6 apresenta os principais projetos de extensão aprovados pela Congregação
da EPUFBA ao longo do ano de 2014.
Tabela 6 – Projetos de extensão aprovados em 2014.
AÇÕES/PROJETOS DE EXTENSÃO
Curso de Extensão em Higiene Ocupacional
1a. Semana de Permacultura e Agroecologia da UFBA
4º Fórum de gestões de Instituições de Estudo de Engenharia
Aguapura VII – Monitoramento da Racionalização do Consumo de Água da UFBA
Análise de eventos e Riscos Hidrológicos
Análises Espaço-Temporais com Imagens de Sensoriamento Remoto
Avaliação da qualidade hidroquímica da água subterrânea do estado da Bahia
Capacitação dos ECOTIMES do Programa de Racionalização do Consumo de Água e Energia nos Prédios Públicos
Estaduais - MÓDULO ÁGUA R02-EIII (5 turmas); MÓDULO ÉNERGIA R01-EIII (5 turmas)
Ciclo de Palestra Solidária: Novas Ferramentas da Engenharia Aplicadas a Indústria
Cooperação Técnica Web Nordeste-UFBA para implementação do Laboratório de Homologação de Projetos de
Válvulas da UFBA
Curso de Especialização em Higiene Ocupacional para Empresa de Petróleo
Curso de extensão análise e avaliação de agentes de risco ocupacional
Curso de Extensão Aplicação da Inferência Bayesiana Aplicada à Incerteza e Estimativa de Parâmetros
Curso de Extensão AR.Drone
Curso de Extensão Engenharia Economica
Curso de Extensão Fundamentos da Incerteza
Curso de Extensão Introdução a Calibração
Curso de Topografia Industrial e Monitoramento de Estruturas
I Seminário DT/CETRAMA de Pesquisas em Transportes e Geodésia
II Seminário Científico do Grupo de Pesquisa em Incerteza da UFBA (GI-UFBA)
II Simpósio em Processamento e Transmissão da Informação
III Oficina Projeto UFBA na Copa
Inclusão de professores na equipe executora do projeto do Curso de Especialização em Segurança do Trabalho CEEST 2013
IV Encontro regional de Higiene Ocupacional
Laboratório de Geotecnia ambiental da UFBA
Licitação para a concessão do serviço público de transporte coletivo de Salvador - vantagens e melhorias esperadas
Mini Curso para Elaboração de Artigo
Mini Curso: Noções Básicas do Software Flow Trace Wizard
Oficina da Qualidade para Gestores Ambientais da Hemorrede Pública Nacional
Oficina da Qualidade para Gestores de Equipamento da Hemorrede Pública Nacional
Oficina de Integração: Projeto Hemorisco
Oficinas de Eletricidade, Eletromagnetismo e Eletrônica para o Ensino Médico
Onda Elétrica - Jornada Interativa de Engenharia Elétrica
Palestra - Como transformar sua Pesquisa em Produção Tecnológica reconhecida pela CAPES e pelo governo
Brasileiro
Palestra Avaliação de Conformidade e Normalização
Palestra Operacionalização do Método MCMC
Palestra: Aplicação da Reconciliação de Dados a Processos Industriais
Palestra: Estudo de Caso: Substituição de Estrutura Metálica por Estrutura de Madeira
Palestra: Flexocompressão em Peças de Madeira com Considerações NBR 7190/97
Palestra: Sobre um Sistema Estrutural de Madeira Laminada e Colada
Plano Operacional de Mobilidade da Copa em Salvador
Processamento de Biomateriais, Produtos Naturais e Materiais Nanoestruturados
Programa de Monitoramento de Racionalização do Consumo de Água da UFBA- AGUAPURA VI
Seminário de Controle e Automação Industrial com Aplicações na Indústria do Petróleo
Seminário para Apresentação dos Resultados do Projeto Pré-Sal
Tecnologias Sociais de Uso Eficiente de Água para Agricultura Familiar no Semiárido
The Need and the Plan to Publish
TM Jr. - Empresa Júnior de Engenharia Mecânica da UFBA
Treinamento sobre Metodologia PET/AGUAPURA
Treinamento: Uso do Medidor de Nível com Data Logger Aplicado no Monitoramento de Reservatório de Água
Workshop em Fluxo de Projeto FPGA
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5

CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS,
INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA

INCLUINDO

O Departamento de Engenharia Mecânica desenvolveu projetos em parceria com as seguintes
instituições: FAPESB,CNPQ e IBAMETRO.
O Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia teve as seguintes parcerias: Cooperação
entre o Grupo de Estudos em Geodésia Espacial (GEGE) da UNESP, campus Presidente PrudenteSP e o Laboratório de Instrumentação Topográfica e Geodésica (LAITG) do Departamento de
Engenharia de Transportes e Geodésia da Escola Politécnica da UFBA; Parceria com a Michelin do
Brasil; Parceria com o Ministério dos Transportes.
O Departamento de Engenharia Química desenvolveu projetos em parceria com as seguintes
instituições: Universidade Federal do Rio de Janeiro COPPE/DEM; Universidade de Zaragoza;
Universidade de Aveiro; Universidade de Minho; UO-BA-PETROBRAS; PETROBAHIA;
BRASKEM; EMERSON; INVENSYS; RLAM; Fafen-BA; COPENOR; UFRGS; UNICAMP.
O Departamento de Engenharia Mecânica teve intercâmbio com a RWTH Aachen na Alemanha
para oferecimento de estágio a alunos de Enga. Mecânica.
O Departamento de Engenharia de Transporte e Geodésia teve intercâmbio com estudantes do curso
de Engenharia de Agrimensura que participaram do Programa Ciência Sem Fronteiras.
O Departamento de Engenharia Química teve intercâmbio com as seguintes instituições: UESBparticipação em banca de mestrado e seleção de professores; UEFS-participação em banca de
mestrado e seleção de professores; UFRJ-participação de banca para seleção de professores.

6 SERVIÇOS E ATENDIMENTOS PRESTADOS
Não foi feito um registro dos serviços prestados pela Politécnica no ano de 2014, não sendo
possível apresentar esses números.

7 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Vários docentes e discentes da Escola Politécnica receberam prêmios ao longo de 2014. As atas das
reuniões da congregação da EPUFBA destacam os seguintes prêmios recebidos ao longo do ano: 6ª
Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável recebido pelos alunos Ângelo Bello e
Vanessa Saback (Prof. Dayana Bastos Costas); prêmio Paulo Pedreira recebido pelo aluno Felipe
Jatahy Pinheiro Farias de Meirelles Fonseca; 1º lugar do Prêmio OAS recebido pelo aluno Murilo
Araújo Messias Bomfim (Profa. Tatiana Bittencourt Dumêt); 2º lugar do Prêmio OAS recebido pelo
aluno Douglas Malheiro de Brito (Prof. Emerson Andrade Marques Ferreira); 3º lugar do Prêmio
OAS recebido pelo aluno Rodrigo Farias Russo (Prof. Jardel Pereira Gonçalves); 4º lugar do
Prêmio OAS recebido pela aluna Camila de Oliveira Veloso (Profa. Iamara Rossi Bulhões); 5º lugar
do Prêmio OAS recebido pelo aluno Márcio José Serra Paixão (Profa. Alberto Borges Vieira
Junior). O Departamento de Engenharia Mecânica destacou como prêmio o recebimento do título
“Professor Colaborador da EPUFBA”, oferecido pelo IPB/FEP/Escola Politécnica (Prof. Pedro
Alcântara).
O Departamento de Engenharia Mecânica destacou, ainda, os seguintes eventos como relevantes: I
EXPOMEC; I EREDS; e Mesa-Redonda: Acidente de consumo: Debate entre os membros da Rede
de Consumo Seguro e Saúde RCSS-BA que foi realizado na Semana de Arte, Cultura, Ciência e
Tecnologia 2014.
O Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia destacou os seguintes eventos como
relevantes: Best driver: que vença o mais seguro; Audiência Pública para apresentação dos
resultados do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Social, Ambiental e Jurídico - Legal do
Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros de Interesse Regional - Trecho: Conceição da
Feira – Salvador – Alagoinhas; Palestra (Aula Aberta): Licitação para a concessão do serviço
público de transporte coletivo de Salvador - vantagens e melhorias esperadas.

244

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Os eventos mais relevantes ao longo do ano de 2014, se encontram na Tabela 6.
SETOR
Biblioteca
DCE

DCTM

DEA

DEE

DEM

DEQ

DETG

Tabela 6 – Eventos em 2014.
EVENTOS RELEVANTES DA EPUFBA EM 2014
XV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação
Participação em Workshop sobre Planejamento e Controle Integrado de Projeto
Participação em Workshop sobre Inovações Tecnológicas em Sistemas de Proteções Coletivas
Participação da Realização da 71º SOEA
Participação no Seminário Eleitoral do COFEA
Apresentação de trabalhos no XVII Cobramseg e VI SBMR
Participação no XVII Cong. Bras. de Mec. dos Solos e Eng. Geotécnica (COBRAMSEG 2014)
Participação XLII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE
XXIV Seminário Nacional de Parques e Incubadoras
Participação no XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química para apresentação de trabalhos
Participação no XXXIV Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Participação Em evento Solid Waste World Congress 2014-ISWA
Participar XVIII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas
Participar do evento LASCAS 2014
Participação no XI Workshop INCT – NAMITEC
Participação no 16 SBMO – Simpósio de Micro-ondas e Optoeletrônica e no 11º CBMag – Congresso
Brasileiro de Eletromagnetismo, MOMAG 2014
Participar do XI Workshop INCT-NAMITEC
Participação XX Congresso Brasileiro de Automática (CBA2014)
Participação no CBA – Congresso Brasileiro de Automática
XX Congresso Brasileiro de Automática – 2014
Participação no Congresso Brasileiro de Automática
Participação no seminário de iniciação científica e tecnológica do IFBA
Participar da I Escola Microeletrônica do Amazonas 2014
Participação na Automation Fair 2014
Participar da VII SET – Semana das Engenharias e Tecnologia
Participação no XI Encontro de Tecnologia em Acústica Submarina
Automation Fair e visita à Stanford University
Ministrar Curso na UNIVASF
Participação em reuniões das comissões assessoras de áreas INEP/MEC
Participação na Semana de Integração Universitária do Campus de Bom Jesus da Lapa
Participação no Congresso Brasileiro de Ciências Térmicas e Engenharia - ENCIT
Participar do Evento Desafio Solar Brasil
Lecionar disciplina e orientar alunos de mestrado IFAL
Participar Encontro Nacional de Engenharia de Produção
Ministrar aula MPEI-Convênio IFAL
Participar dos eventos: Rio Oil&Gas e 2º CBA
Participação no X Brazilian Symposium on Glass and Related Materials
Participação COBEQ 2014
Participar e apresentar trabalhos no XXVI Congresso Brasileiro de Cartografia
Apresentação de trabalho no evento Joint International Conference on Geospatial Theory, Processing,
Modelling and Applications
Ministrar curso Integração de SIG e SR no Planejamento Urbano (ArcGIS e Softwares Livres)
Participação no Evento Processos de Certificação de Imóveis Rurais – INCRA-RO

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração do relatório de gestão é um momento importante para o conhecimento da instituição e
para o reconhecimento de todo o trabalho realizado ao longo do ano. Parabenizamos e agradecemos
à comunidade da Politécnica pelo trabalho realizado ao longo de 2014.
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FACULDADE DE ARQUITETURA
1. Ensino de graduação
Graduação: O Curso de Graduação Diurno tem um total de tem um total de 688 alunos
matriculados e ofertou um total de 5427 vagas em disciplinas, sendo 2746 vagas no
primeiro semestre e 2681 vagas no segundo semestre, distribuídas em 58 disciplinas
obrigatórias e 10 disciplinas optativas, oferecidas pelos Departamentos da FAUFBA.
Conclusão da Graduação por 29 novos arquitetos no semestre 2014.1 e 59 novos
arquitetos no semestre 2014.2. O Curso de Graduação Noturno tem um total de 198
alunos matriculados e ofertou um total de 2160 vagas em disciplinas, sendo 1067 vagas no
primeiro semestre e 1093 vagas no segundo semestre, distribuídas em 42 disciplinas
obrigatórias, e 05 disciplinas optativas, oferecidas pelos Departamentos da FAUFBA,
além de 57 vagas pedidas de outras unidades. Conclusão da Graduação por 1 (um) novo
arquiteto no semestre 2014.1 e 1 (um) novo arquiteto no semestre 2014.2.
2. Ensino de pós-graduação
Em 2014, ingressaram no PPGAU 21 alunos no Mestrado e houve 19 defesas de
dissertações com aprovação. No Doutorado, ingressaram 19 alunos e houve 09 defesas de
teses com aprovação.
3. Projetos de Pesquisa
A Faculdade de Arquitetura desenvolveu aproximadamente 200 (duzentos) projetos de
pesquisas. Destacam-se:
3.1. Pesquisas:
 Implantação do Banco de Referências: Residência AU+E/UFBA. Coord.: Ângela Gordilho.
 Cronologia do Pensamento Urbanístico. (financiamento CNPq). Coord. UFBA: Paola
Berenstein Jacques e Thais de B. Portela.
 Experiências metodológicas para compreensão da complexidade da cidade contemporânea –
PRONEM (financiamento FAPESB/CNPq). Coord.: UFBA: Paola Berenstein Jacques.
 Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à construção de habitações de interesse
social: 2010 – 2014. Financiador: FINEP. Coord. Arivaldo Leão de Amorim.
 Integração entre modelos de edificações e modelos de sítios urbanos através de tecnologias
BIM, HBIM, CityGML, 3D_GIS e CIM: 2014 – 2017. Financiador: parte 1, pós-doutorado:
UNIVPM (3 meses) e CNPq (7 meses). Coord. Arivaldo Leão de Amorim.
 Gestão de Projetos em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde: características e interfaces,
financiado pelo CNPQ, 2013 - 2016. Coord.: Antônio Pedro A. de Carvalho.
 A nova governança urbana e o desmonte das instancias de participação nos processos
urbanos, a partir da Copa 2014, na cidade de Salvador – Edital Prodoc UFBS – 2014 a 2015.
Coord.: Any Brito L. Ivo.
 “Estudos sobre algoritmos generativos de estruturas arquitetônicas moduladas com vistas à
sustentabilidade no projeto de edificações. Coord.: Felipe Tavares.
 “Argamassas de Loriot: caracterização e avaliação de desempenho”. Coord.: Rosana Munoz.
 “Narrativas Urbanas” – 2013/2014. Coord.: Solange Souza Araújo.
 “Requalificação dos Espaços públicos em Salvador”– 2013/2014. Coord.: Solange S Araújo.
 Inventário dos Mestres e Artífices da Construção Tradicional Chapada Diamantina. Inventário
de referências Culturia/INRC – Convênio FAUBA/IPHAN-MinC.
 “Cidadão em Rede: De Consumidor a Produtor de Informação sobre o Território”. Coord.:
Gilberto Corso Pereira.
 Diógenes Rebouças: Arquitetura, cidade e patrimônio”, contemplado no Edital PRODOC
2014 – da PROPCI-PROPG/UFBA. 2014 - 2015.
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3.2. Livros de Autoria/capítulo de livro:










CARVALHO, Antônio Pedro de A. Introdução à Arquitetura Hospitalar. Salvador: Ufba /
Quarteto Editora, 2014.
IVO, Any Brito Leal, O “fetiche” do urbano e a Marca Brasil: Salvador na Copa de 2014,
EDUFBA. In: METRÓPOLES NA ATUALIDADE BRASILEIRA - Transformações, tensões
e desafios na Região Metropolitana de Salvador; Salvador: EDUFBA, 2014.
NETO, Edson Fernandes D’Oliveira Santos. Estância Hidromineral de Cipó: Um balneário no
Sertão da Bahia, EDUFBA.
BAETA, Rodrigo; NERY, Juliana. Quando as escavações arqueológicas fraturam a paisagem
urbana: Ciudad de México, Olinda. In: De Viollet-le-Duc à Carta de Veneza. Teoria e prática
do restauro no espaço ibero-americano. Lisboa: LINEC, p. 487-495, 2014.
BAETA, Rodrigo. Revisão dos juízos e teorias clássicas sobre o Barroco. In:Formas,
Imagens, Sons: O universo Cultural da História da Arte. Belo Horizonte: Clio Gestão Cultural
e Editora, p. 185-199, 2014.
BIERRENBACH, Ana Carolina. “Considerações sobre as arquiteturas modernas
soteropolitanas vistas a partir do arquivo do DOCOMOMO-BAHIA”. In: Arquitetura em
cidades sempre novas: modernismo, projeto e patrimônio. Natal, EDUFRN, 2014.
CARVALHO, I.M.M.; PEREIRA, G. C. Salvador como negócio. In: Gilberto Corso Pereira;
Metrópoles na Atualidade Brasileira: transformações, tensões e desafios na Região
Metropolitana de Salvador. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2014, v. 1, p. 47-83.
PEREIRA, G. C. (Org.); CARVALHO, I.M.M. (Org.); SILVA, S. B. M. e (Org.); SOUZA,
A. M. G. (Org.). Metrópoles na Atualidade Brasileira: transformações, tensões e desafios na
Região Metropolitana de Salvador. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2014. v. 1. 351p.
ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Antigas construções, novos museus: experiência recente no
Brasil. In:Museografia e Arquitetura de Museus: Museologia e Patrimônio. Rio de Janeiro:
Rio Books, 2014, p. 70-86.

3.3 Publicação de Trabalhos em Anais
 SANTIAGO, C. C., OLIVEIRA, Mário Mendonça de., MUNOZ, R. “Stabilization of a
façade: a mix of intuition, science and political action.” Em: REHAB 2014 - International
Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and
Structures. Green Lines Institute for Sustainable Development, 2014. v. 1. p. 313-321.
 MUNOZ, R. “Utilização de eucalipto roliço em construções na orla norte da Bahia - Brasil: a
madeira de florestas plantadas como alternativa sustentável.” Em: Congresso Luso-Brasileiro
de Materiais de Construção Sustentáveis. Materiais de Construção Sustentáveis, 2014. v. 2. p.
269-280.
 MUNOZ, R. “O uso de fibras de PET em placas de concreto armado sujeitas à flexão.” Em:
Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. Materiais de Construção
Sustentáveis, 2014. v. 3. p. 477-487.
 MUNOZ, R, Mário Mendonça de. “O carnaval de Salvador e seus efeitos no Forte de Santo
Antônio da Barra.” Em: REHABEND 2014 Congreso Latinoamericano sobre Patología de la
Construcción, Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio. Santander: Gráficas
Iguñas S. A., 2014. p. 853-860.
 MUNOZ, R. “Avaliação dos danos da Capela de Santana do Miradouro na Bahia e
recomendações para o projeto de consolidação.” Em: 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES, 2014.
 MUNOZ, R., Mário Mendonça de. “Impact of railway vibration on masonry of Nossa Senhora
da Escada Chapel.” Em: 9th Internation Masonry Conference, 2014.
 MUNOZ, R. “Caracterização de argamassas romanas: aspectos de desempenho.” Em: 1º
Congresso Luso-Brasileiro de Degradação em Estruturas de Concreto Armado, 2014.
 MIRANDA, S., VIEIRA, C. et al. “Resultados de pesquisas científicas e discussões sobre
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Conforto Ambiental Urbano em Salvador / Ba”. In: XV ENCONTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO - ENTAC 2014 – Anais... Maceió- AL.
CARVALHO, Antônio Pedro de A.; UCHÔA, Patrícia F. Ambiente hospitalar e consumo de
energia. In: CONGRESSO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EDIFÍCIO
HOSPITALAR, 6. Anais... Florianópolis, SC: ABDEH, 2014.
PAZ, Daniel J. M. A Forma do Temporário: aspectos metodológicos do estudo dos grandes
eventos de rua. In: ENANPARQ – ARQUITETURA, CIDADE E PROJETO: UMA
CONSTRUÇÃO COLETIVA, 3. Anais... São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie;
PUC-Campinas, 2014.
ROMERO, M. C.; CÉSAR, S. F.; CUNHA, Rita Dione Araújo. Recomendações para a
construção com tijolo de adobe baseadas na norma NTE E.080:2000 do Peru e na técnica
utilizada atualmente no Estado da Bahia-Brasil. In: Congresso Luso-brasileiro de materiais de
construção sustentáveis, 2014, Guimarães. CLB MCS 2014.
CUNHA, Rita Dione Araújo; MUNOZ, R.; CÉSAR, S. F. Utilização de eucalipto roliço em
construções na orla norte da Bahia-Brasil: a madeira de florestas plantadas como alternativa
sustentável. In: CLB-MCS 2014: Congresso Luso Brasileiro de Materiais Sustentáveis, 2014,
Guimarães.

 MUÑOZ, R.; CARVALHO, L. S. O.; LEITE, B. A. S.; VELAME JUNIOR, R. B. O uso de
fibras de PET em placas de concreto armado sujeitas à flexão. In: Congresso Luso-Brasileiro
de Materiais de Construção Sustentáveis, 2014, Guimarães, Portugal. v. 3. p. 477-487.
 CUNHA, R. D. A.; MUÑOZ, R.; CESAR, S. F.; WAHRAFTING, A. Utilização de eucalipto
roliço em construções na orla norte da Bahia - Brasil: a madeira de florestas plantadas como
alternativa sustentável. In: Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção
Sustentáveis, 2014, Guimarães, Portugal. v. 2. p. 269-280.
 OLIVEIRA, M. M. DE; MUÑOZ, R.; SANTIAGO, C. C.; SANTOS, L. C. A. N. Stabilization
of a façade: a mix of intuition, science and political action. In: REHAB 2014 International
Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and
Structures, 2014, Tomar, Portugal.
 MUÑOZ, R.; MAGALHAES, A. C.; CAFEZEIRO, Y. G.; OLIVEIRA, M. M. DE. O
carnaval de Salvador e seus efeitos no Forte de Santo Antônio da Barra. In: REHABEND
2014 Congreso Latinoamericano sobre Patología de la Construcción, Tecnología de la
Rehabilitación y Gestión del Patrimonio, 2014, Santander, Espanha.
 MUÑOZ, R.; MAGALHAES, A. C. Avaliação dos danos da Capela de Santana do Miradouro
na Bahia e recomendações para o projeto de consolidação. In: 1º CONGRESSO
BRASILEIRO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES, Foz do Iguaçu, maio de 2014.
 MUÑOZ, R.; OLIVEIRA, M. M. DE; MAGALHAES, A. C.; CAFEZEIRO, Y. G.;
D'AFFONSÊCA, S. P. Impact of railway vibration on masonry of Nossa Senhora da Escada
Chapel. In: 9th Internation Masonry Conference, 2014, Guimarães, Portugal, julho de 2014.
 SILVA, Ariadne M.; MELLO, Márcia M. C. As Modas da Rua e suas Imagens Polifônicas.
In: I Seminário Iberoamericano de Estudos e Pesquisas em Comunicação e Moda: estéticas
contemporâneas. Anais do SIACOM. Braga: Universidade do Minho, 2014. v. 01. p. CDROM. * PORTUGAL: SIACOM / UNIVERSIDADE DO MINHO.
 BAETA, Rodrigo. NERY, Juliana. Intervenções Arquitetônicas Contemporâneas em Ruínas:
valorização ou destruição? In: Anais do III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (III ENANPARQ). São Paulo: Universidade
Presbiteriana Mackenzie, 2014.
 BAETA, Rodrigo. CARDOSO, Luiz Antonio. O frontispício de Salvador e seu impacto na
paisagem urbana da cidade no século XIX. In: XIII Seminário de História da Cidade e do
Urbanismo (XIII SHCU). Brasília: Universidade de Brasília (UNB), 2014.
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 BIERRENBACH, Ana Carolina; ROSSETTI, Eduardo. Lina Bo Bardi revisited: como
lembrar, esquecer, destruir e retomar. In: Anais do 5º DOCOMOMO NORTE-NORDESTE.
Fortaleza, 2014.
 NERY, Juliana Cardoso. “Os Edifícios Ouro Preto e Almirante Barroso de Diógenes
Rebouças: Expressões do moderno nos enlaces entre a arquitetura e o urbanismo em
Salvador”. In Anais do 5º Seminário DOCOMOMO N NE. Fortaleza, 2014.
 BAETA, Rodrigo Espinha & NERY, Juliana Cardoso. “Intervenções arquitetônicas
contemporâneas em ruínas: valorização ou destruição?” In: Anais do III ENANPARQ - São
Paulo, 2014.
 CARVALHO, I. M. M.; PEREIRA, G. C. Transformações Metropolitanas em Discussão. In:
XIII Seminário da Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizacion y Territorio
(RII), 2014, Salvador. XIII Seminário Internacional RII, 2014.. In: SIGRADI 2014 - XVIII
Congresso da Sociedade Iberoamericana de Gráfica Digital, Montevidéu. SIGRADI 2014.
 DANTAS, Y. V.; PEREIRA, G. C. A multifinalidade do Cadastro Conceitos e propostas.
2014. Florianópolis. COBRAC, 2014.
 SANTOS, H. D. G.; AMORIM, A. L. Base de informações geográficas para o HIS de
Mucugê. In: Arq.Doc 2014 III Seminário Internacional de Documentação do Patrimônio
Arquitetônico com o uso de Tecnologias Digitais, 2014, João Pessoa.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. De Viollet-le-Duc ao restauro crítico e à Carta de Veneza:
aproximações teóricas e práxis do restauro em Salvador, Bahia (1957-64). In: Actas do
Congresso Iberoamericano “De Viollet-le-Duc à Carta de Veneza”. Lisboa, 2014.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. “Education for all”: Anísio Teixeira’s Plan for Educational
Buildings in Bahia (1947-1951). In: Proceedings of the 16th International Planning History
Society Conference. Gainesville; St. Augustine: University of Florida; Flagler College, 2014.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Transparência, (i)materialidade e contraste: o vidro nas
intervenções recentes sobre o patrimônio edificado. In: Anais do III Encontro da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Universidade
Presbiteriana Mackenzie, 2014.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Arquiteturas modernas na Bahia, 1958-1965: dos arroubos
plásticos do concreto à tradição construtiva da pedra, do barro e da madeira. In: Anais do 5º
Seminário Docomomo Norte/Nordeste. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2014.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Políticas públicas e arquitetura moderna na infraestruturação
da periferia de Salvador: o caso do Alto da Cruz do Cosme/Pau Miúdo (1947-1951). In:Anais
do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Brasília: Universidade de Brasília,
2014.
 ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Diógenes Rebouças e Lina Bo Bardi: trajetórias paralelas e
interseções. Revista História da Bahia – Especial Ditadura Militar. Salvador: Fundação Pedro
Calmon / Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 2014.
3.4 Apresentação de Trabalho em Congresso/Palestras:
 CORSO, C. P. E-participation Social Network Analysis. 2014. Local: Università degli Studi
della Basilicata; Potenza; workshop e-participation Bahia-Potenza; LISUT - Laboratorio de
Ingegneria dei Sistemi Urbani e Territoriali.
 CORSO, C. P. Digital Social Networks and Urban Spaces. 2014. Local: Centro Congressi
University of Naples Federico II; Napoles; INPUT 2014 - 8th International Conference on
Innovation in Urban and Regional Planning; Department of Civil, Building and Environmental
Engineering of the University of Naples Federico II and Department of Engineering of the
University of Sannio. Apresentação: Professor Gilberto Corso Pereira.
 CORSO, C. P. City as Commons: study of shared visions by communities on facebook. 2014.
Local: Universidade do Minho; Guimarães; ICCSA 2014 - International Conference in
Computer Science and its Applications; Universidade do Minho.
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 PAZ, Daniel J. M. Mais Público do que Passeio - A Vigência do Passeio Público de Salvador
(1815-1894). In: SHCU - Tempos e escalas da cidade e do urbanismo,13. Brasília: UnB, 2014.
 IVO, Any Brito Leal. “Cidades sitiadas – A segurança para a Copa 2014 e as “Jornadas de
Junho” : SEMINARIO INTERNACIONAL: El Derecho a la Ciudad en América Latina:
Visiones desde la política, Rde Clacson, México.
 IVO, Any Brito Leal, GORDILHO-SOUZA, Ângela. Residência AU+E; Fórum Mundial
Urbano, Medellin, Colômbia.
 CAMPOS, Márcio Correia. Vintage Vienna, reunindo a memória sentimental de uma cidade.
III ENANPARQ – Arquitetura, Cidade e Projeto: uma construção coletiva. São Paulo,
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2014.
 CAMPOS, Márcio Correia. Entrelaçamento, imagem e texto: fotografia digital e interpretação
de conteúdo a exemplo da fotografia de arquitetura. 2° Seminário Projeto, Espaço e Cultura /
Colóquio: Arte, Arquitetura e Cidade em (Re)vista. Universidade Federal de Uberlândia, 2014.
 CARDOSO, L. A. F.: O frontispício de Salvador e seu impacto na paisagem urbana da cidade
no século XIX. XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (XIII SHCU). FAU
UNB, São Paulo, 2014.
 NERY, Juliana C. N.: Intervenções Arquitetônicas Contemporâneas em Ruínas: valorização ou
destruição? III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo (III ENANPARQ). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.
 NERY, Juliana C. N.: Quando as escavações arqueológicas fraturam a paisagem urbana:
Ciudad de México, Olinda. Seminário Internacional De Viollet-le-Duc à Carta de Veneza.
Teoria e prática do restauro no espaço ibero-americano. Laboratório Nacional de Engenharia
(LNEC), Lisboa/Portugal, 2014.
3.5 Artigos completos publicados em periódicos
 MUÑOZ, R. “Caracterização de argamassas romanas: aspectos de desempenho.” Politécnica
(Instituto Politécnico da Bahia), v. 21, p. 293-306, 2014.
 NIGRO, Matteo, CARVALHO, Maria Lúcia Araújo. A lógica das áreas verdes: o caso do
Semiárido. In Caderno Multidisciplinar - Educação e Contexto do Semiárido Brasileiro.
Juazeiro, 2014.
 FLORENTINO, P. V.; ROCHA, M. Célia Furtado; PEREIRA, G. Corso. Digital Social
Networks and Urban Spaces. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment, v. 1, p.
403-415, 2014.
 ROCHA, M. Célia Furtado ; FLORENTINO, P. V. ; PEREIRA, G. Corso . City as Commons:
study of shared visions by communities on facebook. Lecture Notes in Computer Science, v.
8580, p. 486-501, 2014.
 CHECCUCCI, E. S.; AMORIM, A. L. Método para análise de componentes curriculares:
identificando interfaces entre um curso de graduação e BIM. PARC: v. 5, p. 6-17, 2014.
 AMORIM, A. L. Proteção ao patrimônio arquitetônico. Probral 20 anos: 1994 - 2004 - DAAD,
Rio de Janeiro, p. 19 - 22, 01 set. 2014.
 CARVALHO, Antônio Pedro de A.; UCHÔA, Patrícia F. Strategies for energy optimization.
IFHE Digest 2014, p. 96-98, 2014.
 Ivo A.B.L. (2013), "The ‘Urban Obsolescence’: Urban Entrepreneurialism in World Cup 2014
- Brazil", em Paloscia R., Tarsi E., (org.), Città e territori oltre il Nord, CONTESTI, vol.
1/2012, pp. 37-41.
 CAMPOS, Márcio Correia. A Bahia e suas gentrificações. Minha Cidade, São Paulo, ano 14,
n. 162.02, Vitruvius, jan. 2014.
 CAMPOS, Márcio Correia. O Pritzker vai para Shigeru Ban. Reconhecimento da nova
modernidade. Drops, São Paulo, ano 14, n. 078.06, Vitruvius, mar. 2014.
 CAMPOS, Márcio Correia. A Barra arquitetônica. In Teatro NU: Cultura e Cidade, Salvador,
6 nov 2014. Acessado em 7 nov 2014.
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CAMPOS, Márcio Correia. A Barra geográfica In Teatro NU: Cultura e Cidade, Salvador, 25
ago 2014. Acessado em 26 ago 2014.
CAMPOS, Márcio Correia. No meio do caminho tinha um banco, uma estátua e um poeta. In
Teatro NU: Cultura e Cidade, Salvador, 9 jan 2014. Acessado em 10 jan 2014.
CAMPOS, Márcio Correia. Vintage Vienna, reunindo a memória sentimental de uma cidade.
In Alvim, Angélica Tanus Benatti; Santos Junior, Wilson Ribeiro dos. (org.). Anais do III
ENANPARQ – Arquitetura, Cidade e Projeto: uma construção coletiva. São Paulo, 2014.
MUNOZ, Rosana. Periódico Especializado: MAGALHAES, A. C.; MUÑOZ, R.
Caracterização de argamassas romanas: aspectos de desempenho. Politécnica (Instituto
Politécnico da Bahia), v. 21, p. 293-306, 2014.
ARAÚJO, Solange Souza. O Bairro Dois de Julho. Tradição ou Renovação?” apresentado e
publicado pelo Seminário Internacional: Arquitectura da terra, do mar e do ar (AEAULP) –
Academia de Escolas de Arquitectura de Países de Língua Portuguesa. Lisboa. 2014.
BAETA, Rodrigo. CARDOSO, Luiz Antonio. O frontispício de Salvador e seu impacto na
paisagem urbana da cidade no século XIX. In: Revista Paranoá. Brasília: UNB, n. 13, p. 45-54,
2014.
BIERRENBACH, Ana Carolina; ROSSETTI, Eduardo. Cento anni di Lina Bo Bardi: ricordare
e smitizzare. In: Revista Ananke (73): 86-91. Milão, 2014.
BIERRENBACH, Ana Carolina. Tra adulti e bambini: sul processo creativo di Lina Bo Bardi.
In: Revista Ananke (73): 92-97. Milão, 2014.
BIERRENBACH, Ana Carolina. Lina Bo Bardi: tempo, storia e intervento sul construito. In:
Revista Ananke (73): 98-101. Milão, 2014.
FLORENTINO, P. V. ; ROCHA, Maria Célia Furtado ; PEREIRA, G. C. . Digital Social
Networks and Urban Spaces. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment, v. 1, p.
403-415, 2014.
ROCHA, Maria Célia Furtado ; FLORENTINO, P. V. ; PEREIRA, G. C. . City as Commons:
study of shared visions by communities on facebook. Lecture Notes in Computer Science, v.
8580, p. 486-501, 2014.
ANDRADE JUNIOR, N. V. de. In memoria di Joao Filgueiras Lima, detto Lelé (1932-2014).
Ananke – Trimestrale di cultura, storia e tecniche della conservazione per il progetto, n° 72, p.
97-98, 2014.
ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Trasparenza e (im)materialità: il vetro nel patrimonio
architettonico del Brasile. Ananke – Trimestrale di cultura, storia e tecniche della
conservazione per il progetto, n° 73, p. 102-105, 2014.
ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Tecnocentro. 30-60. Cuaderno Latinoamericano de
Arquitectura, nº 42, p. 48-77, 2014.
ANDRADE JUNIOR, N. V. de. Diógenes Rebouças e o EPUCS: Planejamento urbano e
arquitetura na Bahia, 1947-1950. Urbana – Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de
Estudos da Cidade, nº 5, p. 25-51, 2014.

3.6. Organização de eventos





ARQUISUR – Asociacion de Faculdades y Escuelas de Arquitectura Publicas de la América
del Sur . XXXII Encuentro e XVIII Congresso. Bolívia – Faculdade de Arquitetura de La Paz.
10 a 12/09/2014.
Workshop pesquisa internacional MUSE – 14 a 16 de abril/2014.
CORPOCIDADE 4: experiências de apreensão da cidade – 04 a 07 de dezembro .
Seminário interno Laboratório Urbano – ao longo do semestre 2014.1.
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3.7 Publicações: (editoração e organização de livros e anais)





PEREIRA, G. Corso (Org.); CARVALHO, I.M.M. (Org.); SILVA, S. B. M. e (Org.); SOUZA,
A. M. G. (Org.). Metrópoles na Atualidade Brasileira: transformações, tensões e desafios na
Região Metropolitana de Salvador. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2014. v. 1. 351p.
CARVALHO, I.M.M. (Ed.); PEREIRA, G. Corso (Ed.). Salvador: transformações na ordem
urbana. 1. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital / Observatório das Metrópoles, 2014. v. 1. 264p.
Revista REDOBRA – números 13 e 14.

Caderno de articulações CORPOCIDADE 4.
3.8 Capítulo de livro/artigo publicado:
 CARVALHO, I.M.M.; PEREIRA, G. Corso. Salvador como negócio. In: Metrópoles na
Atualidade Brasileira: transformações, tensões e desafios na Região Metropolitana de
Salvador. 1 ed.Salvador: EDUFBA, 2014, v. 1, p. 47-83.
 PEREIRA, G. Corso. Organização social do território e formas de provisão de moradia. In:
Salvador, transformações na ordem urbana. 1 ed. Rio de Janeiro: Letra Capital / Observatório
das Metrópoles, 2014, v. 1, p. 141-173.
 CARVALHO, I.M.M.; PEREIRA, G. Corso. Estrutura social e organização social do território
na Região Metropolitana de Salvador. In: Salvador: transformações na ordem urbana. 1ed. Rio
de Janeiro: Letra Capital / Observatório das Metrópoles, 2014, v. 1, p. 109-140.
 CARVALHO, I.M.M.; PEREIRA, G. Corso. Salvador, uma metrópole em transformação. In:
Salvador, transformações na ordem urbana. 1 ed. Rio de Janeiro: Letra Capital / Observatório
das Metrópoles, 2014, v. 1, p. 236-261.
 AMORIM, A. L.; FANGI, G.; MALINVERNI, E. S. Historic Center 3D Metric
Documentation Updating by Low Cost Solution: The Lençóis Project. Digital Heritage Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. Springer, 2014.
4. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
 Ciclo de Palestras: Conforto Ambiental Urbano. Coord.: Carolina Vieira e Sandra Miranda.
 Implantação de Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia –
Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. Coord.: Ângela
Gordilho Souza. Financiamento: PROEXT/MEC 2014.
 “Releitura das Praças – Mapas Sensoriais – Ano II” - Coord.: Solange Souza Araújo e Renata
Inês Burlacchini P. da S. Pinto.
 “Narrativas Urbanas – Ano II”. Coord.: Solange Souza Araújo e Luciana Guerra Santos Mota.
 “Introdução à Arquitetura Hospitalar”, parceria ABDEH. Coord: Antônio Pedro A. Carvalho.
 Curso de Revit Architecture. Coord.: Fabiano Mikalauskas de Souza Nogueira.
 Plataforma CORPOCIDADE. Coord: Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein Jacques.
 6º Workshop Que cidades é essa? Coord.:. Any Brito L. Ivo, Márcio C. Campos.
 Projeto Vizinhanças – Calabar e Alto das Pombas. Coord.: Ângela Gordilho e Any Brito Ivo.
 Programa CURIAR – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. Coord.: Rosana Munoz.
5. Serviços oferecidos pela FAUFBA
São oferecidos três serviços permanentemente pela Faculdade de Arquitetura à comunidade
externa à UFBA: PROJECTA - Empresa Júnior de Arquitetura, CURIAR – Escritório Modelo
e RESIDENCIA AU+E.
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6. Convênios, Cooperações e Parcerias
Projeto Inventário dos Mestres e Artífices da Construção Tradicional da Chapada
Diamantina/Bahia. Convênio FAUFBA/IPHAN-MinC.
7. Prêmios recebidos por discentes e/ou docentes vinculados à FAUFBA
 2o. Lugar no Concurso Nacional de Idéias de Arquitetura e Urbanismo para a Baixinha de
Santo Antonio no bairro de São Gonçalo do Retiro em Salvador, Bahia. Programa Bairro da
Gente. Professora Maria das Graças Borja Gondim dos Santos Pereira.
8. Parecer Técnico para o CNPQ: consultoria Ad Hoc
9. Outros
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FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1 – Ensino de Graduação
Destaques:
1. 526 alunos matriculados no primeiro semestre e 538 no segundo semestre;
2. A Faculdade dispõe em seu quadro de trinta e um (31) Docentes, destes cinco (5) professores
encontram-se afastados, destes um (1) mandato eletivo e quatro (4) para conclusão do
Doutorado;
3. A Diretoria realizou quatro (4) bancas para Concurso de Docente do Magistério Superior –
Efetivo - Edital 03/2012, Nomeando quatro (4) novos docentes;
4. Está previsto para 2015 a realização de duas (2) bancas para ingresso de cinco (5) novos
docentes;
5. O Departamento ofertou setenta e cinco (74) turmas de Graduação e Pós-Graduação no
primeiro e setenta e um (77) turmas no segundo semestre, destas duas mil setecentos e trinta
e sete (2.737) vagas disponibilizadas no primeiro e duas mil, setecentos e setenta e uma
(2.771) no segundo semestre;
6. Em 24 de março de 2014 foi inaugurada a nova sede da Faculdade de Ciências Contábeis
localizada na Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n – Vale do Canela, perto da Faculdade de
Administração, Faculdade de Educação e do PAC – Pavilhão de Aulas do Canela com a
participação da Magnífica Reitora, Direção, Docentes, Discentes, Servidores Técnicos e
amigos;
7. Inaugurada a Biblioteca da Faculdade de Ciências Contábeis, a qual recebeu o nome do
professor José Bernardo Cordeiro Filho, professor aposentado desta Faculdade.
Ingressos no Curso Diurno
Forma de ingresso
Vestibular Sisu
Seleção para Portador de
Diploma
Seleção para Transferência
Externa
Seleção para Transferência
Interna
Reingresso Através de Seleção
Total

2014.1
43
0

Alunos
2014.2
46
0

0

0

0

0

0
43

0
46

* Alunos convocados após cancelamento de matrículas por problemas legais.
Fonte: SIAC

Ingressos no Curso Noturno
Forma de ingresso
Vestibular
Transferência “ex-offício”
Seleção para Portador de
Diploma
Seleção para Transferência
Interna
Total

Alunos
2014.1
2014.2
50
0
0
0
0
0
0

0

50

0

Fonte: SIAC
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Número de processos acadêmicos tramitados no colegiado
Qtd.*
Diurno
384
Noturno
59
443
Total
Fonte: SIAD

2 – Ensino de Pós-Graduação (stricto-sensu)
Destaques:
1. Quinze (15) alunos regulares, sendo doze (12) brasileiros e três (3) estrangeiros, e oitenta
(80) alunos especiais matriculados;
2. Seis (6) dissertações defendidas;
3. Distribuição de nove (9) bolsas, sendo seis (6) do CAPES e três (3) da FAPESB;
4. Durante o ano de 2014 tivemos quarenta e quatro (44) produções intelectuais docente, com
produção bibliográfica de artigos completos publicados em periódicos e anais de eventos;
5. Realizado encontro entre calouros, veteranos e ex-alunos proporcionando sua integração;
6. Manutenção dos cinco (5) projetos de pesquisa financiados por Agências de Fomento;
7. Renovação do Programa ECONOMÁTICA adquirido para disponibilizar aos alunos do
ensino de pós-graduação, dados importantes para fortalecimento das pesquisas, visando à
publicação de artigos nas áreas de conhecimento;
8. Para o triênio 2010/ 2013 o Programa foi avaliado com conceito três pela Capes.
9. Considerando os critérios para conversão em pontos da Capes, o programa registrou um
total de 2530 pontos no triênio 2010-2013, muito superior aos 650 obtidos no triênio 20072009.
10. Na avaliação realizada pela Capes, referente o triênio, 2010/2013, em síntese avaliou-se: a)
corpo docente; b) corpo discente, teses e dissertações; c) produção intelectual; e d) inserção
social.
11. Credenciamento de três (3) professores com Doutorado, na área de controladoria, reforçando
o programa do mestrado da Faculdade.
12. A Unidade através do Mestrado está atuando com dois (2) grupos de pesquisas: a)
Contabilidade e Controladoria; e b) Laboratório de Pesquisa em Contabilidade de Gestão.
3 – Projeto de Pesquisa
Destaque:
1. O Programa do Mestrado recebeu recurso do PROAP no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais), o qual foi gasto com apoio a professores e alunos para eventos acadêmicos. O
gasto total durante o ano de 2014 foi de R$ 28.686,59 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e
seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo que a diferença foi assumida pela PROPG.
Recebeu também da Fapesb a primeira parcela do Termo de Outorga n.º PES0041/2013, no
valor de R$ 32.953,00 (trinta e dois mil novecentos e cinquenta e três reais), sendo utilizado
para pagar a licença de uso do Economática Software de Apoio a Investidores, o
desenvolvimento de um portal para Faculdade de Ciências Contábeis e apoio a participação
de professores em eventos acadêmicos.
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Projetos de pesquisa - Mestrado
PROJETO
Necessidades Tecnológicas e de Inovação
Contábil em Organizações do Terceiro Setor
Mapeamento das práticas contábeis adotadas
pelas companhias abertas brasileiras após o
processo de convergência para as normas
internacionais de contabilidade.
Evidenciação ambiental voluntária e a
eficácia dos gastos com gestão ambiental –
uma análise sob a tipologia de Suchman
Estratégias Climáticas e Desempenho
Econômico-Financeiro: Análise das Empresas
Integrantes do Índice de Carbono Eficiente
(ICO2) da BVM&FBOVESPA e sua
Contribuição para a Redução de Gases de
Efeito Estufa (GEE) no Brasil
Proposta
De
Fortalecimento
E
Internacionalização Do Programa De PósGraduação Stricto Sensu Em Contabilidade
(PPGCONT/FCC/UFBA)

PROFESSOR
Joseilton Silveira da
Rocha
Sheizi Freitas

AGÊNCIA
CNPQ

VALOR R$
49.000,00

STATUS
Em
andamento
Em
andamento

CNPQ

9.280,00

Sonia Maria da
Silva
Gomes
(coordenadora)
Sonia Maria da
Silva
Gomes
(coordenadora)

UFBA

8.619,90

Concluído

UFBA

29.880,00

Em
andamento

Sonia Maria da
Silva
Gomes
(coordenadora)

FAPESB

69.690,00

Em
andamento

Projetos de pesquisa – Graduação
PROJETO
Programa
vizinhanças/UFBA:
empreendedorismo às vizinhanças
da ufba como inclusão social
Cursos livres – UFBA/MAM: seca
do
nordeste
e
preservação
ambiental:
desilução
e
empreendedorismo social
Programa de inclusão produtia
através
do
lixo:
artesanato,
empreendedorismo e preservação
ambiental à inclusão social
Contabilidade,
Confiança
e
Reciprocidade:
Adaptação
e
Validação
de
Escala
para
Mensuração do Comportamento
Ético Contábil
Organizações não governamentais
no Baixo Sul da Bahia

PROFESSOR
Auristela
Felix
Oliveira Teodoro

de

AGÊNCIA
PROEXT/UFBA

Auristela
Felix
Oliveira Teodoro

de

PROEXT/UFBA

Auristela
Felix
Oliveira Teodoro

de

Ministério
Educação/PROEXT

César
Valentim
de
Oliveira Carvalho Júnior

FAPESB / CNPq

Joséilton
Rocha

CNPq

Silveira

da

VALOR R$
R$ 100.000,00

R$ 2.600,00

da

R$ 299.995,75

R$ 49.780,00

256

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

4 – Projeto de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
ATIVIDADES DE EXTENSÃO APOIADAS PELO DCC
No ano de 2014 os professores do Departamento atuaram na proposição, coordenação, execução e
apoio às seguintes atividades de extensão:
a) VII Jornada Científica;
b) Imposto de Renda 2014 (Projeto Ação Social e Cidadania, envolvendo:
i. 04 Professores
ii. 130 Estudantes
iii. 980 cidadãos atendidos
c) Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia da UFBA – Evento comemorativo do Dia do
Contador.
d) Foram realizados diversos cursos para aprimorar o conhecimento em diversas áreas do
conhecimento contábil, como os cursos de: 1) Competências Gerencias; 2) Abertura de Capital em
Bolsa de Valores; 3) Finanças Pessoais; 4) Excel para Contadores; 5) Economática.
PROJETOS DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Nos dois semestres do ano de 2014, professores do DCC e estudantes da FCC implementaram
projetos de natureza acadêmica, a saber:
a) Projetos de Monitoria ..........................................: 04
b) Projetos de Iniciação Científica ...........................: 01
c) Número de Professores ......................................: 03
d) Número de estudantes........................................: 12
CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO LATO SENSU
Realizamos no ano de 2014, três (3) turmas de especialização (Lato Sensu) nas áreas de Perícia e
Controladoria, a saber:
1) Contabilidade Gerencial – Foco Controladoria, ofertando cinquenta (50) vagas, em parceria
com o SENAC, com as aulas sendo realizadas no SENAC/FCC;
2) Contabilidade Gerencial – Foco Controladoria, ofertando cinquenta (50) vagas, diretamente
na FCC;
3) Perícia Contábil Judicial e Extrajudicial, ofertando cinquenta (50) vagas, diretamente na
FCC.
5 – Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica
Destaque:








SENAC/BA
USP
SEPLAN/BA
Fundação Odebrecht
PWC Auditores
Petrobras
EY – Ernest & Young
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6 – Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno
e/ou externo oferecidos
Destaque:
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
TIPO SERVIÇO
Programa instituído na Faculdade
de Ciências Contábeis para ajudar
no preenchimento da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa
Física

QUANTIDADE
ATENDIMENTO
980

LOCAL
PAC / FCC

7 – Outras informações consideradas relevantes
Destaque:
1. Novo prédio de Contábeis com acessibilidade para portadores de necessidades especiais;
2. Inauguração da Biblioteca de Contábeis;
3. Centralização das aulas no Vale do Canela – PAC e FCC

Corpo Diretivo:
Prof. Dr. Joséilton Silveira da Rocha
Diretor da Unidade
Prof. Dr. Ronaldo Pesente
Vice-Diretor da Unidade
Prof. Dr. Arlindino Nogueira da Silva Neto
Chefe de Departamento
Prof.ª. Dr.ª Maria Valesca Damásio de Carvalho Silva
Vice-Chefe de Departamento
Prof.ª Mestre Auristela Felix de Oliveira Teodoro
Coordenadora do Curso de Graduação
Prof. Ubiratã Batista Pereira
Vice-Coordenador do Curso de Graduação
Vera Maria Gomes da França
Coordenadora de Apoio (Graduação)
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Prof. Dr. Luís Paulo Guimarães dos Santos
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Prof. Dr. César Valentim de Oliveira Carvalho Júnior
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Armando Jorge Guimarães Portela
Chefia de Apoio Administrativo

O presente documento refere-se ao Relatório dos trabalhos da Faculdade de Ciências
Contábeis, relativo ao ano de 2014, elaborado em atendimento ao disposto no Art.41, inciso VII, do
Estatuto da UFBA, segundo a formatação recomendada DN TCU n.º 139, de 24 de setembro de
2014, e de acordo com as instruções ofício circular nº 019/2014 – PROPLAN.
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FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Durante o ano de 2014 a Faculdade de Economia da UFBA encaminhou atividades envolvendo as
esferas do ensino, pesquisa e extensão, período durante o qual foram obtidos resultados qualitativos
novos, entre eles, sobretudo, a implantação e o inicio de funcionamento do Curso de Doutorado em
Economia, com a consequente transformação do Curso de Mestrado em Economia em Programa de
Pós-graduação Economia (PPGE). Preliminarmente, entre outros, abaixo mencionados, um ponto
positivo a ressaltar diz respeito à ampliação dos espaços das atividades da FE com a mudança da
Faculdade de Ciências Contábeis, que também funcionava no prédio onde está instalada a FE, para
um edifício próprio. Entre os resultados negativos estabelecidos durante 2014, também abaixo
comentados, destacamos a não conclusão do processo de aprovação do novo currículo do curso de
graduação em economia nas instâncias superiores da UFBA, questão que foi objeto de muita
preocupação e iniciativas por parte de dirigentes da FE, resultando na não aplicação do mesmo para,
pelo menos, o primeiro semestre letivo de 2015. Por outro lado, foram mantidos convênios vigentes
de anos anteriores, sobretudo aquele assinado com a Universidade Agostinho Neto, de Angola, com
a qual foi fixado o compromisso de formação de mestres em economia naquele país, processo que
prosseguiu com êxito em 2014.
Por outro lado, é possível afirmar que, atualmente, a FE dispõe de uma boa infraestrutura para o
desenvolvimento de suas atividades, sobretudo em virtude das melhorias de elementos
infraestruturais ocorridas entre 2012 e 2013, particularmente, o segmento elétrico e de lógica, com a
introdução de equipamentos mais modernos e eficientes nas salas de aula, salas de pesquisa e de
trabalho dos professores e nos laboratórios utilizados pelo alunado. Entre eles, cabe destacar a
ativação da rede interna WI-FI, ou, internet sem fio.
Todavia, varias melhorias necessitam ser efetivadas, além dos constantes trabalhos de manutenção,
já que o edifício da FE, por ser relativamente antigo, apresenta alguns problemas quase crônicos,
principalmente vinculados à questão hidráulica, posto que a rede de tubulações encontra-se bastante
deteriorada, o que exigiria sua troca completa; entretanto, reconhece-se que este objetivo é de difícil
realização, tanto pelo aspecto técnico quanto, atualmente, em virtude do aspecto financeiro. Assim,
em 2014, a resposta da administração central às nossas demandas foi até certo ponto precária,
implicando no retardamento e mesmo não implementação de melhorias e trabalhos de manutenção,
com destaque para a não realização de trabalhos de finalização de instalação de novos equipamentos
de climatização e a recolocação em funcionamento de um dos dois elevadores da faculdade.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Econômicas
O curso de graduação da Faculdade de Ciências Econômicas incorporou 63 novos estudantes em
2014, número este constituído por 62 candidatos oriundos do novo processo de seleção, via SISU e
ENEM, e 01 estudante estrangeiro. Nota-se, portanto, um resultado preocupante, qual seja, o não
preenchimento das vagas disponíveis em 2014, a saber, 90, do que resulta um total de 27 vagas não
preenchidas, situação que deverá ser objeto de atenção por parte a comunidade da FE.
Também foi constatado um total de 19 estudantes que deixaram o curso em virtude de desistências e
transferências, enquanto 26 tiveram suas vagas canceladas. Por outro lado, 36 alunos concluíram
seus cursos em 2014, resultado ligeiramente melhor do que 2013, mas, ainda assim, aquém de um
resultado que consideramos mais desejável. Os formandos elaboraram, portanto, 36 monografias,
uma exigência curricular para a conclusão do curso de graduação, as quais foram orientadas por
professores da própria Faculdade como parte de suas funções docentes.
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Ainda no âmbito do colegiado do curso de graduação, foi registrado um número médio de 353
matrículas, reunindo os dois semestres letivos. Porém, no primeiro semestre houve 376 matrículas,
enquanto no segundo semestre este número caiu para 329, resultado que merece atenção por parte
dos dirigentes da faculdade. Além disso, o colegiado registrou matrículas em 67 disciplinas em
2014, enquanto o coeficiente médio dos alunos do curso, durante este ano, foi de 4,7, também um
resultado merecedor de preocupação.
Ao mesmo tempo, destaque-se o intenso trabalho dos membros do colegiado do curso no que diz
respeito à análise de processos, os quais atingiram o expressivo número de 201, distribuídos da
seguinte maneira por categoria de assunto: Aproveitamento de Estudos: 22; Dilatação de prazo: 05;
Matrícula Fora do Prazo: 02; Permanência no curso: 47; Retificação de Histórico: 02; Revalidação
de Diploma: 03; Solicitação de Histórico: 01; Trancamento Parcial: 68; Trancamento Total: 51.
Departamento de Economia
Ainda no âmbito da graduação da FE, quanto às informações que dizem respeito ao Departamento
de Economia (DE), foram oferecidas 33 disciplinas, tanto para seu próprio curso, quanto para outros
cursos da universidade, perfazendo um total de 113 turmas no ano letivo de 2014, atendendo a 42
cursos, com a efetivação de vagas para 3742 alunos matriculados. Neste sentido, observou-se um
nítido crescimento do número de cursos atendidos, já que em 2013 este número alcançou 21,
enquanto, em 2014, 42 cursos contaram com disciplinas ofertadas pelo departamento de economia,
o que perfaz um crescimento de 100%. Das 05 áreas de conhecimento da UFBA, apenas a área de
Letras não solicitou demanda de disciplinas junto ao DE.
Ademais, quanto a outros serviços prestados ao público demandante de seus serviços, registre-se a
emissão pelo DE de 14 atestados e declarações, o atendimento a 08 requerimentos de
aproveitamento de estudos e a efetivação de 05 processos de progressão funcional de professores.
Cabe informar também que o plenário do DE reuniu-se durante 07 ocasiões durante o ano de 2014.
PÓS-GRADUAÇÃO: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
A esfera da pós-graduação da FE passou a contar em 2014 com o Curso de Doutorado em
Economia, portanto, implicando em uma transformação de sua estrutura curricular e formato
acadêmico-científico. Agora reunindo, simultaneamente, os cursos de pós-graduação acadêmicos de
mestrado e doutorado, passou a ser denominado de Programa de Pós-graduação em Economia
(PPGE). Assim, durante o ano letivo de 2014, sob a vigência da estrutura curricular e acadêmica do
PPGE, ingressaram 29 novos estudantes, sendo 20 de mestrado e 09 correspondentes à primeira
seleção para o doutorado. Ao mesmo tempo, foram defendidas 10 dissertações de alunos regulares
do curso, sendo que as Bancas Examinadoras das mesmas foram compostas por professores do
próprio programa e professores convidados de centros nacionais ou mesmo de outras Faculdades da
UFBA e do Estado da Bahia. Em 2014 o PPGE contou com 25 estudantes bolsistas, sendo 03 de
doutorado e 22 de mestrado,

número considerado muito significativo, mas aquém do número de bolsistas 2013, fato que pode ser
justificado em virtude do crescimento do número de estudantes com vínculo empregatício, embora
fossem asseguradas bolsas de estudo para um contingente maior de estudantes se assim
demandassem.
Em 2014 o PPGE manteve regularmente a publicação de seu período científico em economia, qual
seja, a Revista Nexos Econômicos, atualmente avaliada perlo conceito B4 na lista de periódicos
QUALIS.
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É necessário ainda destacar as várias atividades acadêmico-científicas ocorridas no âmbito do CME,
entre elas conferências proferidas por professores-pesquisadores de outras universidades do Brasil e
do exterior e da própria FE e várias reuniões de trabalho e seminários dos grupos de pesquisa
abrigados na FE. Destacamos abaixo dois destes eventos:

Conferencista
Prof. Fernando Ferrari Filho
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Profª. Maria Cristina Marcuzzo
Universidade de Roma

Conferência
Qual Desenvolvimentismo? Uma proposição
keynesiano-institucionalista para a Economia
Brasileira
A Methodological Agenda For New Economic
Thinking”

Data
18/07/2014

24/11/2014

Além disso, o PPGE, como já mencionado, deu prosseguimento ao acordo assinado em 2013 com a
Universidade Agostinho Neto, de Angola, com a finalidade de formação de uma turma de mestres
em economia naquela universidade, atividade que prosseguirá em 2015.
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PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO E PUBLICAÇÕES
1 - Abaixo se encontram relacionados alguns projetos de pesquisa vigentes na FE, vinculados aos
seus respectivos professores coordenadores dos mesmos.
Título do Projeto
Professor
1. Rigidez salarial e o mercado de trabalho no setor industrial do
André Luís Mota dos Santos.
Estado da Bahia: diagnóstico e implicações
2. A economia política das reformas na China
Antônio Renildo Santana
Souza.
3. Economia criativa: conceituação e operacionalização
Bouzid Izerrougene.
4. Determinantes do desempenho acadêmico e estimativa da Cláudia Sá Malbouisson
fronteira de eficiência da UFBa
Andrade.
5. Utilização de Capacidade Produtiva Instalada e Produto
Gervásio Ferreira dos Santos
Potencial no Brasil. Alternativas não convencionais de
Antonio Ricardo Dantas
mensuração e construção de indicadores para o nível da
Caffé
economia nacional
6. Valoração econômica dos recursos naturais em áreas protegidas
Gilca Garcia de Oliveira.
do estado da Bahia
7. Investimento Privado em Infraestrutura no Brasil: Perfil e
Avaliação de Incentivos Governamentais e do Potencial de Gisele Ferreira Tiryaki
Mitigação de CO2 em Projetos de Energia Renovável
8. Complexo industrial da saúde: evolução e dinâmica de arranjos Hamilton de Moura Ferreira
e sistemas produtivos e inovativos locais no Brasil
Júnior
9. Estudo econômico de viabilidade de pagamentos por serviços Henrique Tomé da Costa
ambientais
Mata.
10.
Construção e análise da matriz de insumo produto na Bahia João Damásio de Oliveira
Filho.
11.
Análise estrutural e regional do crescimento da indústria de
Lívio Andrade Wanderley.
transformação por estados do Brasil: um estudo de diagnóstico
12.
A crise econômica mundial e o o atual padrão de Luiz Antônio Mattos
desenvolvimento brasileiro
Filgueiras.
13.
As transformações do capitalismo e a dialética da Paulo Antônio de Freitas
globalização
Balanco.
14.
Ocupação e renda de famílias pluriativas
Vitor de Athayde Couto.
15.
Escolha e decisão em situação de incerteza e risco
Wilson Ferreira Menezes

2 - Abaixo são apresentados os resultados de 2014 no que tange à produção intelectual do
corpo docente e discente da FE, perfazendo um montante quantitativamente menor do que o
verificado em 2013.
Produto por professor
Artigos em periódicos
Livros organizados
Artigos Jornais/Revistas

Quantidade
12
01
03

Produto por professor
Capítulos de livros
Trabalhos em Anais

Quantidade
02
14
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INTERCÂMBIOS E CONVÊNIOS
O Quadro abaixo mostra convênios de intercambio e cooperação vigentes estabelecidos pela FE:
1
2
3
4

Instituição
Universidade Agostinho Neto da República de Angola (UAN)
Université Paris XIII - França
Institut National Agronomique Paris-Grignon / França
Universidade Santiago de Compostela - Espanha

3 - QUESTÕES RELATIVAS A RECURSO HUMANOS, MATERIAIS E MANUTENÇÃO
3.1 - Recursos humanos
A Faculdade de Economia - FE encerrou o ano de 2014 com 23 (vinte e três) servidores públicos
federais, técnico-administrativos, com lotação e exercício na Unidade. Além disso, dois outros
servidores vinculados ao Sistema de Bibliotecas-SIBI da UFBA atuam nessa Unidade. Durante o
ano de 2014 ocorreram dois desligamentos de servidores em virtude de aposentadorias e um
servidor foi cedido à PROAD. Ocorreram ainda três ingressos, sendo dois novos servidores
concursados e uma servidora transferida de outra Unidade dessa Universidade. A Unidade conta,
também, com o trabalho de uma Docente EBTT que desenvolve atividades análogas as de um
servidor técnico-administrativo.
Ao mesmo tempo, a FE finalizou o ano de 2014 com a atuação de 23 (vinte e três) trabalhadores
terceirizados, distribuídos nas áreas de portaria, vigilância, recepção, e limpeza, contratados sob a
responsabilidade das empresas Líder (portaria e recepção), MAP (vigilância) e Liderança (limpeza).
A distribuição quantitativa desses trabalhadores por área se apresenta da seguinte forma: Limpeza –
08 (oito); Vigilância – 04 (quatro); Portaria 07 (sete); recepção – 04 (quatro). Além dos postos
mencionados, observa-se a presença de uma trabalhadora terceirizada que atua na Biblioteca, no
Edifício da Faculdade de Economia, sob a responsabilidade do SIBI.
Vale ressaltar que, no decorrer do último ano, houve uma redução do quadro na área de limpeza de
nove para a oito funcionários, sendo que a justificativa apresentada pela empresa foi excesso de
contingente, algo confirmado após análise do contrato junto ao setor responsável da Universidade.
3.2 - Manutenções
No que se refere à manutenção do edifício da FE, surgiram dificuldades decorrentes da falta de
agilidade no atendimento das demandas dessa Unidade, com consequente acúmulo de solicitações
não atendidas. Observa-se, nesse particular, que as equipes de manutenção quando comparecem à
Unidade, sob o ponto de vista quantitativo, parecem ser insuficientes para atender as demandas da
Unidade com agilidade, pois temos diversas ordens de serviço referentes ao ano de 2014 não
atendidas.
Vale ressaltar que, durante os meses de novembro e dezembro, os problemas referentes ao
atendimento foram acentuados, com a alegação de greve dos trabalhadores terceirizados que seria
decorrente do não pagamento de salários dos trabalhadores pela empresa terceirizada prestadora dos
serviços de manutenção.

3.3 - Materiais
No tocante aos materiais foram registradas, durante o ano de 2014, 10 (dez) solicitações
direcionadas ao Almoxarifado Central da UFBA, ocorrendo em quase todas as oportunidades
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entrega parcial dos itens solicitados. Assim, as solicitações alcançaram um valor de R$ 11.323,86
(onze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) e os pedidos efetivamente atendidos
correspondem ao valor de R$ 7.602,64 (sete mil seiscentos e dois reais e sessenta e quatro
centavos). Foram registradas ainda (04) quatro solicitações de materiais por meio de registro de
preços com valor total de 3.473,15 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e quinze centavos.
Tais solicitações encontram-se, até o momento, com status “empenhada – pendente de liquidação”
Foram realizadas contatos no sentido de retomar o funcionamento de um dos elevadores da
Faculdade que se encontra fora de funcionamento há alguns anos, além de implementação de itens
de segurança e visibilidade no elevador principal, entretanto apesar do empenho da Secretária de
Apoio Administrativo da FE/UFBA e do Núcleo de Eletricidade Eficiência Energética Climatização
e Elevadores da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura / UFBA, esses objetivos não
foram alcançados.
3.4 - Seções
A Secretaria de Apoio Administrativo é responsável também pelas seções de Almoxarifado e
Serviços de Multimídia da Faculdade de Economia. No tocante ao espaço onde são armazenados os
materiais da Faculdade de Economia, conhecido com Almoxarifado, foram realizadas intervenções
que resultaram em aumento da capacidade de armazenamento. Constatou-se, também, a necessidade
de implantação de sistema informatizado com o intuito de melhorar o controle de estoque e a gestão
de materiais.
A Seção Serviço de Multimídias passou a armazenar os computadores novos da Faculdade, que
anteriormente ficavam guardados na Seção de Almoxarifado, além disso, recebeu oito novos
notebooks, e encerrou o exercício com um total de 19 (dezenove) notebooks novos, 06 (seis)
computadores desktops novos e 05 (cinco) aparelhos Datashow novos.
4 - PRÊMIOS E EVENTOS
4.1 - Foram atribuídos os seguintes prêmios, em 2014, a professores e estudantes da FE:
1. Prêmio Desenbahia, Melhor artigo na área de Financiamento do Desenvolvimento do X
Encontro de Economia Baiana – 2014; Ex aluna do PPGE: Marta C. T. Rossi (CEDEPLAR) e
aluno do PPGE: Felipe Andrade Souza Campos (PPGE-UFBA); Título: “Foreign Direct
Investment and Spatial Linkages: “the third country” effects for Brazilian outward investment”.
2. Prêmio Banco do Nordeste de Economia Regional - Melhor Artigo Científico (3.o Lugar),
Anpec/Banco do Nordeste. Professor da FE/PPGE: Gervásio Ferreira dos Santos; Ex-aluna do
PPGE: Diana Lúcia Gonzaga da Silva. Título: “Distribuição Espacial dos Efeitos de
Aglomeração Sobre os Retornos à Educação no Brasil.
3. Prêmio Banco do Nordeste de Economia Regional - (Orientação) - Melhor Dissertação de
Mestrado (3.o Lugar), Anpec/Banco do Nordeste. Aluna do PPGE: Maria Izabel dos Santos;
Professor da FE/PPGE: Gervásio Ferreira dos Santos (Orientador). Título: “Eficiência da
produção de saúde e desigualdade de renda no estado da Bahia”.
4. Prêmio de Melhores Artigos do IX Congresso Brasileiro de Planejamento Energético (CBPE),
Sociedade Brasileira de Planejamento Energético. Professor da FE/PPGE: Gervásio Ferreira dos
Santos.
4.2 - Dois importantes eventos foram organizados e realizados pelos professores da FE em parceria
com outras instituições do governo estadual:
1) X Encontro de Economia Baiana e 2) III Fórum de Economia Aplicada.
265

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

5 - NECESSIDADES AINDA NÃO CONTEMPLADAS E EQUIPAMENTOS REQUISITADOS
Há necessidades urgentes, que exigem atendimento com certa brevidade e solicitações já efetuadas.
A seguir apresentamos as mais importantes.
Descrição
Substituição integral da rede hidráulica do edifício da FE, sobretudo dos grandes dutos que
fazem ligação de todos os andares.
Projetor multimídia
Câmera VIDEO SEGURANÇA
Estabilizador de tensão, 1000va mono, 115v e 4 tomadas
Mesa áudio
Mesa península
Armário alto fechado
Armário arquivo
Microfone, de mesa
Microfone de mão sem fio
Pedestal para microfone
Mesa de reunião para 8 lugares
Mural médio
Mural pequeno
Aparelhos de ar condicionado 10.000 btus
Aparelhos de ar condicionado 18.000 btus
Aparelho access point (p/ acesso a internet sem fio)

Quant.

05
10
06
02
05
15
02
08
02
08
02
02
05
03
07
01
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FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
Metas definidas para o ano de 2014
- Conclusão da construção do anexo da Faculdade para ampliação dos espaços físicos e instalação
de equipamentos para melhor atender às atividades de graduação e de pós-graduação;
- Aumento do número de professores e servidores técnico-administrativos da Faculdade para cobrir
as atuais atividades e as perspectivas oriundas da proposta formulada pela Unidade na sua inserção
no programa REUNI;
- Aumento de número de bolsistas e monitores para suprir determinadas necessidades laboratoriais
e, sobretudo, para dar possibilidades aos alunos com dificuldades financeiras permanecerem
frequentando a Faculdade;
- Modernizar os equipamentos laboratoriais e ampliar suas atividades tendo em vista a
concretização do programa REUNI, estimulando as atividades com excelência, desses laboratórios
ao nível do ensino, da pesquisa e da extensão;
- Proporcionar a qualificação do quadro técnico-administrativo da Faculdade, como também do
corpo docente, possibilitando a formação pós-doutoral;
- Continuar estimulando os vários setores da Unidade na busca de parcerias com empresas,
organizações governamentais e não-governamentais;
- Estabelecimento de outras parcerias internacionais;
- Expansão de políticas acadêmicas.
Ações implementadas para cumprimento das metas e avaliação das não implementadas
- O projeto de ampliação da Faculdade com a construção do Anexo foi concluído neste ano de 2014,
conforme previsto. Em paralelo, também foi realizada a reforma na parte externa e algumas
adequações na parte interna. Aguarda-se para 2015 que obras previstas em projetos contemplados
nos CT-INFRAs de 2008, 2009 e 2010 comecem a ser executadas em 2015;
- Com os dois concursos realizados para o Departamento de Comunicação em 2014, deu-se
prosseguimento à ampliação do quadro docente da Unidade. No entanto, ainda aguarda-se por
novas vagas de concursos para professores destinados ao curso de Cinema e Audiovisual (Área de
Concentração do BI de Artes oferecida pela Faculdade de Comunicação) para que se possa
efetivamente atender melhor à demanda e, assim, evitar migrações de professores de Comunicação
para Cinema e Audiovisual;
- No que diz respeito à qualificação dos professores da Faculdade, o incentivo à formação contínua
com realização de pós-doutorado teve prosseguimento (professores Itania Maria Mota Gomes,
Giovandro Marcus Ferreira, Mahomed Bamba, José Francisco Serafim, Simone Bortoliero e
Fernando Conceição). No doutorado, está o professor Washington José de Souza Filho, que deverá
concluir a sua formação em 2015;
- Os professores Marcos da Silva Palacios (aposentado em julho e agora atuando na pós-graduação)
e a professora Annamaria Jatobá Palacios deram prosseguimento às atividades acadêmicas na
Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior (UBI) em Portugal. Tais atividades
estão no âmbito do de convênio de colaboração firmado com a Faculdade de Comunicação em
outubro de 2013. O professor Marcos Palacios está co-orientando a primeira tese de doutorado em
Dupla Titulação UFBA/UBI, juntamente com o Prof. João Canavilhas;
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- Ressaltamos que em 2014 tivemos atendida uma antiga solicitação por mais servidores técnicoadministrativos. Recebemos um novo servidor, mas ainda assim temos um quadro bastante reduzido
para atendimento das necessidades da Unidade. Ressalta-se, por outro lado, que a qualificação dos
servidores técnico-administrativos está sendo realizada através de Programas da Pró-Reitoria de
Desenvolvimento de Pessoas e também por cursos de línguas oferecidos gratuitamente através de
uma parceria da Faculdade com a ASSUFBA. A Direção da Faculdade tem buscado atender as
demandas de seus servidores técnico-administrativos, através de rodízio entre eles, para realização
de cursos promovidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas;
- Por meio da parceria com a ASSUFBA, a Faculdade também destinou bolsas para que alunos
pudessem fazer os cursos de línguas. Em 2014, foram 46 bolsas;
- Reforçamos o número de bolsistas (monitorias) na Faculdade de Comunicação em 2014,
principalmente por meio do Programa Monitoria da PROGRAD, mas também temos assegurado
alunos bolsistas em outras instâncias da Unidade por meio do Programa Permanecer, PIBIC, ACCs
(PROEXT), além de outras asseguradas pela própria Direção da Unidade. Há, claro, demanda para
ser atendida e o objetivo é ampliar sempre mais o número de bolsistas, principalmente para
assegurar meios para manutenção de alunos carentes;
- Conseguimos atualizar computadores nos laboratórios de ensino da graduação, porém, não foi
possível realizar – ainda – a modernização dos equipamentos nos laboratórios de TV e Vídeo, bem
como Labfoto e LabRádio, principalmente para buscar concretizar o que estava previsto no
programa REUNI, estimulando as atividades com excelência nesses laboratórios ao nível do ensino,
da pesquisa e da extensão;
- Mantém-se o estímulo contínuo aos vários setores da Unidade na busca de parcerias com
empresas, organizações governamentais e não-governamentais. Essas parcerias têm sido
operacionalizadas por meio de órgãos complementares da Faculdade como CCDC e CEADD, grupo
de pesquisa, projetos de investigação, pelo curso de especialização lato sensu em Comunicação
Estratégica e Gestão da Marca, dentre outros;
- A busca pelo estabelecimento de parcerias internacionais tem sido igualmente constate, uma vez
que é fundamental para a Graduação e para a Pós-Graduação. Para isso, espera-se que os
mecanismos institucionais da UFBA para viabilizar tais parcerias possam de fato desburocratizar o
encaminhamento para a formação de tais parcerias.
Ações Desenvolvidas na Melhoria do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação
1. Ensino de Graduação
- O curso de Comunicação em suas duas habilitações Jornalismo e Produção em Comunicação e
Cultura tem, atualmente, 566 alunos que são orientados na matrícula e em seus processos
acadêmicos pelo Colegiado do Curso;
- Atualmente são 34 professores compondo o quadro docente para o curso de Comunicação;
- A habilitação Produção em Comunicação e Cultura recebeu o certificado de Cinco Estrelas
(avaliação máxima) e a Habilitação em Jornalismo recebeu o certificado de Quatro Estrelas pela
avaliação anual de cursos superiores, publicada na edição Guia do Estudante Profissões Vestibular
2014, da Editora Abril;
- A habilitação Jornalismo obteve a nota máxima na avaliação do Enade/2013 (nota 5), sendo o
sexto curso com maior nota na área no Brasil;
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- O Centro Acadêmico, em conjunto com a Direção e o Colegiado, manteve a promoção das
tradicionais Semanas dos Calouros. A atividade tem como objetivo apresentar a faculdade aos
alunos recém-ingressos, bem como a política acadêmica da UFBA. Durante a semana os alunos
tomam conhecimento da função e atividades da Direção, Departamento e Colegiado; do programa
de Pós-graduação da Faculdade; das atividades dos órgãos laboratoriais; dos órgãos ligados
diretamente aos estudantes como PET, Produtora Júnior e Centro Acadêmico; e também assistem a
palestras com convidados especiais que tratam de temas de interesse geral;
- O Colegiado atua no incentivo e orientação aos alunos da Faculdade de Comunicação a
participarem dos programas de Convênio Internacional e de Mobilidade Acadêmica. Temos
recebido também alunos de programas nacionais e internacionais;
- A disciplina de Oficina de Produção Cultural, através de seus alunos e coordenada pelo professor
responsável, tem promovido, desde 2006.2, um evento planejado e executado ao longo do semestre
com apoio financeiro. Esses eventos semestrais têm tido uma repercussão junto à comunidade
externa, pois ele é geralmente realizado fora do âmbito da UFBA e tem oferecido uma experiência
prática aos alunos da habilitação Produção em Comunicação e Cultura. Como exemplo, pode-se
citar em 2014 a realização do Circuito Ribeira-Mar e do Mixtape: Festival de Cultura Hip-Hop,
eventos que trataram temáticas de música, esportes e hip-hop;
- Tivemos alunos finalistas em premiações nacionais destacadas, como Edvan Lessa, de Jornalismo,
no 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Tivemos ainda os alunos Caio Amaral da Cruz e Darlan Caires dentre os finalistas do Prêmio
Telefônica Vivo de Jornalismo Universitário, edição 2014. Caio Amaral da Cruz foi selecionado na
Categoria Jornalismo Impresso, com o trabalho "Precisamos comer!", e Darlan Caires, na Categoria
Jornalismo Multimídia, com a matéria "Talent Shows na TV: uma fábrica de artistas";
- Tivemos alunos premiados no Expocom Regional, realizado de 15 a 17 de maio de 2014, na
Universidade Federal da Paraíba, a saber:
Agência Jr. de Jornalismo
Agência de Notícias Ciência & Cultura
Victória Libório
Projeto de Assessoria de Imprensa
Plano de Assessoria para o Lançamento da Revista Cultural Fraude #11
Luciano Marins
Jornal-Laboratório Impresso
Engenho Informa: um exemplo de intercâmbio entre a academia e a comunidade
Raquel Santana
Produção em Jornalismo Digital
Na Contramão. Uma webrevista a caminho dos outsiders
Alexandro Mota
Reportagem em Jornalismo Impresso
Os altos e baixos da Ladeira da Montanha
Renata Farias
Website
Encontro Nacional de Produção Cultural
Caio Cruz
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- Tivemos três alunos premiados no Expocom Nacional, dentro da programação do congresso Intercom,
realizado em Foz do Iguaçu de 01 a 05 de setembro de 2014. São eles:
Jornalismo
Modalidade: Agência Jr. de Jornalismo
Trabalho: CIÊNCIA & CULTURA
Aluno Líder: Victória Libório Ribeiro Simões
Modalidade: Projeto de Assessoria de Imprensa
Trabalho: LANÇAMENTO DA REVISTA CULTURAL FRAUDE #11
Aluno Líder: Luciano de Andrade Marins
Rádio TV e Internet
Modalidade: Website
Trabalho: 3º ENCONTRO NACIONAL DE PRODUÇÃO CULTURAL

- Deu-se prosseguimento às discussões para o processo de Reforma Pedagógica do Currículo do
Curso de Comunicação (Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura) iniciado em 2012. Com
a homologação das Novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Jornalismo, a Comissão
específica precisará fazer as adequações para encaminhamento da reforma;
- Foram mantidas práticas de tirocínio docente exercidas por mestrandos e doutorandos dos
programas de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas e em Cultura e
Sociedade;
- O Colegiado, junto com a Direção, manteve a promoção das tradicionais Semanas dos Calouros. A
atividade tem como objetivo apresentar a faculdade aos novos alunos. Durante a semana, os alunos
tomam conhecimento da função e atividades da Direção, Departamento e Colegiado; do programa
de pós-graduação da Faculdade; das atividades dos órgãos laboratoriais; dos órgãos ligados
diretamente aos estudantes como PET, Produtora Júnior e Centro Acadêmico; e também assistem a
palestras com convidados especiais que tratam de temas de interesse geral;
- Incentivo e orientação aos alunos da Faculdade de Comunicação a participarem dos programas de
Convênio Internacional e de Mobilidade Acadêmica;
- O Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da
Bahia (PETCOM) desenvolveu, em 2014, dezessete atividades que contemplam a relação entre o
ensino, a pesquisa e a extensão. Dentre essas atividades, destacam-se leituras orientadas, oficina de
metodologia de artigos científicos, oficina de diagramação para calouros, realização da revista
Fraude #12, evento de lançamento da Revista Fraude, site da Revista Fraude, acompanhamento das
pesquisas individuais por meio do projeto “Terapia Acadêmica”, sessões científicas, oficina de
fotografia com câmeras compactas, assessoria de comunicação, oficina de cartum, exposição
fotográfica “Sirva-se”, além de dar continuidade ao estudo no âmbito do projeto “A cidade como
meio comunicativo”, em parceria com o grupo Espacc (PUC/SP). Todas as atividades visam
aproveitar e enriquecer os conhecimentos adquiridos pelos alunos nas disciplinas dos cursos de
Comunicação com habilitação em Jornalismo e em Produção em Comunicação e Cultura. O
PETCOM é composto por 12 alunos bolsistas e um professor tutor (Fábio Sadao Nakagawa);
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- O Laboratório de Fotografia da Facom – Labfoto – conta, em seu quadro funcional, com dois
professores (Rodrigo Rossoni e José Mamede) uma funcionária técnico-administrativa (Mara
Mércia), uma funcionária administrativa (Ilmara Queiroz), dois estagiários e 14 monitores
voluntários. Ao entrar no Labfoto, os alunos participam do Programa de Formação de Monitores do
Labfoto. Com esta estrutura, o Labfoto atuou, em 2014, em quatro campos: na formação, na
produção de fotografias, no estudo e na pesquisa, e na realização de eventos no campo fotográfico.
No Programa de Formação de Monitores foram realizados os seguintes cursos: Edição, catalogação
e tratamento de imagens – Lightroom; Fotojornalismo: Cobertura de eventos e pautas jornalísticas;
Fotografia documental: da concepção à produção de ensaios documentais; Fotografia de
Espetáculos: teatro, shows e dança; Iluminação criativa: flash dedicado; Iluminação em estúdio: uso
do estúdio para produtos e pessoas; Fotografia noturna. Dentre os cursos de extensão para a
comunidade foram oferecidos os seguintes: Introdução à fotografia, Flash dedicado, Fotografia
documental, Filmando com DSLR, Fotografia flutuante, Fotografia em estúdio e Tratamento e
catalogação da imagem. As coberturas para os produtos laboratoriais da Faculdade de Comunicação
abrangeram 242 pautas (Jornal da Facom: cobertura de 118 pautas fotográficas; Revista Lupa:
cobertura de 88 pautas fotográficas; Revista Fraude: cobertura de 20 pautas fotográficas; Impressão
digital 126: 16 pautas fotográficas). As coberturas de espetáculos culturais somaram 214 coberturas
(Teatro Vila Velha: cobertura de 143 espetáculos; Teatro da UFBA: 71 espetáculos). Na área de
eventos institucionais (congressos, palestras, seminários, dentre outros), o Labfoto atuou na
cobertura fotográfica para os seguintes: Painel performático do curso de dança/Faculdade de Dança,
ENECULT, Atividades de oficina de produção cultural, FACOM SOM/Produtora Júnior/FACOM,
URBBA/Faculdade de Arquitetura da UFBA, Lançamento da Revista Fraude/PETCOM, posse da
nova diretoria da Produtora Júnior/FACOM, Cobertura do Vivadança, Atividades da Edufba e do
Museu de Geologia/Instituto de Geociências. No âmbito da pesquisa, o Labfoto desenvolveu duas
atividades básicas. O desenvolvimento de um projeto de pesquisa na área documental e a formação
do grupo de estudo em fotografia contemporânea. O Labfoto participa no projeto de pesquisa
“Metodologia de Avaliação de Projetos de Extensão através da Documentação Fotográfica”
(PROPCI-PROEXT-PROPG/UFBA 01/2011). Os professores do Labfoto, bem como monitores,
fotógrafos e professores de instituições particulares atuam no Grupo de Estudo GRIP. Em 2014, o
Labfoto deu prosseguimento aos seus eventos regulares: Olhos da Rua, Boneca sai da Caixa, Com a
palavra, o fotógrafo;
- A Rádio Facom continua sendo um espaço de treinamento e experimentação em rádio para os
alunos do Curso de Comunicação. Este ano foram ao ar os seguintes programas de alunos da
Faculdade: Violão e Prosa, Esportecom, Hora Maisntream (música) Programa de Guilherme
(música e entrevistas), Política em Foco e Jornal da Facom (programa apresentado todas as sextas
às 11h por alunos da disciplina optativa de Rádio). Além de programas feitos por alunos da
FACOM, este ano foram realizados dois programas de alunos de outras unidades da UFBA: A
grande beleza italiana (programa feito por alunos do Curso de Letras) e O poder das artes (feito por
uma aluna do Curso de Ciências Sociais). Foi realizada, ainda, uma oficina com pacientes
psiquiátricos do CAPS-Rio Vermelho. Eles aprendem algumas noções de rádio e gravam
miniprogramas;
- O LabRádio, espaço em que é ministrada a Oficina de Radiojornalismo, com gravações de caráter
pedagógico, durante 2014 produziu quatro programas ao vivo veiculados na Rádio Facom: Agenda
UFBA, Café com Salgado, Bahia com Dendê e uma série de programas sobre acontecimentos
marcantes em décadas passadas. Também foram feitas oficinas para calouros com o intuito de
arregimentar alunos para a Rádio Facom. Foram gravados spots publicitários para o C.A e outras
instâncias da UFBA;
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- O LabMídia (Laboratório de Multimídia) tem, atualmente, como atividade prioritária a
manutenção e atualização do site da FACOM (www.facom.ufba.br/portal). O trabalho do LabMídia
é operado por alunos-monitores, os quais, desde 2007, são mantidos com bolsas concedidas através
do Programa Permanecer. Atualmente, são três os monitores. O servidor técnico-administrativo
lotado no LabMídia desenvolve, em paralelo, atividades junto ao antigo “Setor de Cinema da
UFBA” (na Biblioteca Central), visando à operacionalidade de atividades vinculadas a memória,
preservação e difusão dos produtos cinematográficos, audiovisuais, sejam eles produzidos por
cineastas e realizadores ou por alunos vinculados aos Curso de Comunicação (habilitação
Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura Contemporânea, bem como os de Cinema e
Audiovisual. Por exemplo, o armazenamento dos TCCs, filmes, e outros produtos relacionados com
a cinematografia. O “Setor de Cinema” está aberto para realização de consultas e empréstimos do
seu acervo de filmes e impressos. Projeto do Programa Permanecer, elaborado pelo servidor lotado
no LabMídia, abrange também este setor;
- O Laboratório de TV e Vídeo da Unidade atende às demandas das disciplinas do Curso de
Comunicação, bem como de Cinema e Audiovisual, atividades de extensão, além de dar apoio e
suporte às solicitações de outras unidades da UFBA. Vale ressaltar que este laboratório necessita de
equipamentos atualizados para o melhor atendimento das demandas de ensino da graduação, bem
como da melhor qualificação e adequação do seu espaço físico, e necessita de mais técnicos
capacitados para dar suporte ao trabalho realizado;
- A Produtora Júnior, empresa júnior da Faculdade de Comunicação com quase 12 anos de atuação, já capacitou
mais de 3.000 estudantes e vem acumulando prêmios como:

2ª Melhor Empresa Júnior do Brasil, segundo o ranking da Brasil Júnior. Conquistou, em 2013, o 2°
lugar no Prêmio AMBEV na Categoria Modelo de Gestão em 2013.
3. Ensino de Pós-Graduação
- O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas (PósCom) possui
conceito 5 pela CAPES. Conta com 20 docentes permanentes e 4 professores colaboradores. Ao
longo de 2014, o Pós-Com esteve empenhado em organizar os processos de visibilidade. Para tanto,
foram realizadas as seguintes ações: Melhorias do site do programa (http://www.poscom.ufba.br),
com a criação de novo layout, mais dinâmico e de fácil atualização, agregando as principais
informações, como legislação, banco de teses e dissertações, informações sobre processos de
seleção, publicações, eventos, notícias, etc.; Incentivo ao uso do Repositório Institucional da UFBA
(https://repositorio.ufba.br/ri) por parte dos docentes do programa, que estão disponibilizando sua
produção, e atualização das teses e dissertações defendidas, com a inserção de todos os links do
Repositório no site do Programa
(https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/636). Todas as
Dissertações e Teses estão sendo disponibilizadas naquele espaço, distribuídas ente as linhas de
pesquisa;
Reorganização
da
Revista
Contemporânea
(http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom). Os princípios que orientam a
formação dos pesquisadores no PósCom sinalizam um curso com exigência média no cumprimento
dos créditos e disciplinas e alta exigência na participação das atividades dos Grupos de Pesquisa
(GP). Isto porque os GPs têm sido o espaço privilegiado para a formação dos discentes
pesquisadores. Como decorrência das atividades dos GP, os discentes são estimulados a participar
dos fóruns de intercâmbio acadêmico de excelência na área da comunicação e afins, na maioria das
vezes apresentando artigos que nasceram da vida acadêmica dos GPs. Um outro fruto dos GPs são
as redes de intercâmbio com outras instituições de pesquisa nacionais e internacionais. Como
resultado direto da ação dos GPs, tem-se uma produção bibliográfica qualificada publicada em
periódicos de referência, capítulos e livros autorais. Os docentes do PósCom têm uma relação
estreita com a vida acadêmica da graduação da Faculdade de Comunicação. Tal postura e observada
nas atividades que associam o ensino, a pesquisa e a qualificação profissional dos alunos de
graduação e dos egressos dessa área profissional. Dentre as atividades, estão: Observatório de
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Publicidade em Tecnologias Digitais e o Projeto Laboratório de Jornalismo Convergente
(CNPq/FAPESB no 0060/2011);
- A especialização lato sensu Comunicação Estratégica e Gestão da Marca prossegue com a
finalização da formação para a primeira turma e tem mais de 100 candidatos interessados em
fazerem parte da segunda turma do curso, que terá início em 2015;

3. Projetos de Pesquisa
“Velhice, humor e publicidade: análise de abordagens humorísticas sobre a velhice pela publicidade”.
Responsável: Annamaria Jatobá Palacios;
“A Comunicação das Coisas. Smart Cities, Internet das Coisas e Teoria Ator-Rede". Responsável: André
Lemos;
“Monitoramento da Qualidade de Exposição de Marcas na Mídia”. Responsável: Claudio Cardoso;
“Análise crítica da mídia e produtos midiáticos: novos cenários e novas perspectivas no contexto das mídias
interativas”. Responsável: Edson Dalmonte;
“Faces do Brasil: monitoramento de veículos de mídia impressa na reprodução das imagens de negros,
indígenas e ciganos”; e “Milton Santos do Brasil nas encruzilhadas do mundo – produção de biografia
autorizada”. Resposnável: Fernando Conceição;
“Paradigmas da Comunicação: da mensagem às práticas discursivas”. Responsável: Giovandro Ferreira;
“Gestão e Produção Cultural na Bahia”. Responsável: Gisele Marchiori Nussbaumer;
“O cinema musical na América Latina: ficção e documentário (apoio Edital FAPESB 11/2013) e O cinema
musical no Brasil: cinema e televisão” (apoio Edital Universal MCTI / CNPq No. 14/2013). Responsável:
Guilherme Maia;
“Metodologia de Análise de Telejornalismo (II): Um protocolo de análise de gênero televisivo como
categoria cultural”. Responsável: Itania Maria Mota Gomes;
“História cultural de talk shows brasileiros (II)”. Responsável: Juliana Gutmann;
“Cenas e circuitos culturais contemporâneos: produção cultural, memória e políticas”. Responsável: José
Roberto Severino;
“Belas palhaças: mulheres comediantes no cinema”. Responsável: Julio Lobo;
“A experiência da formação no curso de Comunicação com habilitação em Produção em Comunicação e
Cultura: reformulação do seu projeto pedagógico”. Responsável: Leonardo Costa;
“Critérios de Noticiabilidade no Jornalismo atual”. Responsável: Lia Seixas;
“Audiencias activas y periodismo: Análisis de la calidad y la regulación de los contenidos elaborados por los
usuários” e “A prática do Jornalismo Convergente na Web: avaliando padrões de qualidade e novas rotinas
no jornalismo na Internet”. Responsável: Marcos Palacios;
“Campo da teledramaturgia e autoria no Brasil. Análise dos modos de narrar de diretores de telenovelas
consagrados”. Responsável: Maria Carmem Jacob de Souza;
“Nas bordas da recepção: o efeito-paratexto no leitura/consumo dos filmes”. Responsável: Mahomed Bamba;
“Apropriações de mídias digitais com perspectiva de gênero”. Responsável: Graciela Natansohn;
“Jovens em tempo de convergência: estudo sobre o consumo de audiovisual e as apropriações de recursos
midiáticos por jovens de Salvador- EDITAL PROPCI/UFBA 05-2013”. Responsável: Regina Gomes;
“Públicos e mercados culturais de Salvador”. Responsável: Sérgio Sobreira;
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“El rigor científico de videos en youtube: la contaminación del aire en los países hispanoamericanos”.
Responsável: Simone Terezinha Bortoliero;

“Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD) e Convergência Jornalística em Cibermeios”. Responsável:
Suzana Barbosa;
“Projeto Laboratório de Jornalismo Convergente”. Responsável: Suzana Barbosa. Equipe: Marcos Palacios,
Lia Seixas; mestrandos e doutorandos do PósCom, bem como professores associados da Universidade da
Beira Interior/Portugal e da Université Rennes/França. O projeto esteve vigente de julho de 2011 a julho de
2014. Além da pesquisa teórico-conceitual e metodológica, o projeto também realizou etapa de pesquisa
aplicada a partir do desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis (smartphones e tablets), além da
web, denominado Academo – Busca de Fontes Direcionada sobre pesquisadores da Universidade Federal da
Bahia (http://www.academo.info/);
“A transformação da tecnologia: mudanças nas rotinas de edição da notícia nos telejornais de Brasil e
Portugal”. Responsável: Washington Souza Filho;
“Projeto Democracia Digital no Brasil”. Responsável: Wilson da Silva Gomes.

4. Projetos de Extensão
A Faculdade sedia alguns projetos de extensão de caráter temporário e permanente.
Entre os permanentes está o Programa Ciência, Agenda Arte e Cultura, cujo propósito é
divulgar ao público interno e externo da UFBA a produção acadêmico-cultural, científica e
tecnológica realizada no âmbito das unidades de ensino da instituição. Conta com 10
estagiários de graduação e 02 de pós-graduação;

5. Convênios, cooperações e parcerias, intercâmbios
- PósCom/UFBA - Universidade da Beira Interior, Portugal. Mediante Acordo de Cooperação
existente entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade da Beira Interior, em 2011 foi
firmado acordo de colaboração entre a Faculdade de Comunicação da UFBA e a Faculdade de Artes
e Letras da UBI. Dentre os objetivos: 1) estabelecer um Programa de Cooperação acadêmica e
científica na Área de Comunicação Social para realizar conjuntamente atividades de ensinoaprendizagem, pesquisa e extensão; 2) promover o intercâmbio de docentes, pesquisadores e
estudantes, assim como cooperar para a realização de ciclos de conferências, seminários, congressos
sobre temas de interesse comum, bem como para a publicação colaborativa de trabalhos científicodidáticos resultantes das atividades conjuntas; 3) estimular, impulsionar e auspiciar projetos de
investigação conjunta e atividades de graduação e pós-graduação que colaborem para o avanço
científico, técnico e profissional. O acordo, com vigência de cinco anos, e poderá ser renovado,
mediante interesse de ambas as partes. Cumpre ressaltar que as relações entre o PósCom e a UBI
são anteriores à implementação do acordo de cooperação;
- PósCOM/UFBA - Universidade Paris I, França. Acordo de cooperação com a Universidade Paris
I, estabelecendo entre outros o intercâmbio de professores e alunos de ambas as instituições. O
acordo com Paris I foi encaminhado pelo professor José Francisco Serafim (Pós-Com) e pela
professora Céline Scémama (Paris I);
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- PósCOM/UFBA - Geografia da Michigan State University. Gilberto W. Almeida é coordenador
local do projeto Capes-Fipse sobre Globalização, cuja coordenação geral é feita pela professora
doutora Cynthia Simmons, do Departamento de Geografia da Michigan State University. Este
projeto Capes-Fipse reúne as universidades MSU, UFBA e UFPA. A KSU – Kansas State
University está ainda em fase de adesão.
- Professores participam em redes de pesquisa nacionais e internacionais. Aqui citamos alguns: o
professor Marcos Palacios participa como pesquisador associado no projeto de pesquisa
internacional “Audiencias activas y periodismo: Análisis de la calidad y la regulación de los
contenidos elaborados por los usuários”, coordenado pelo professor Koldo Meso (da Universidad
Del Pais Vasco); o professor José Francisco Serafim participa do grupo de pesquisa da
Universidade Aberta de Lisboa, Centro de Estudos das Migrações e Relações
Internacionais/CEMRI; a professora Professora Itania Gomes participa como pesquisadora
convidada na École National Superièure des Sciences de l'Information et des Bibliothèque,
Université de Lyon; o professor André Lemos tem parceria com os seguintes grupos e instituições:
PUC-SP, Sociotramas, coordenado por Lucia Santaella; MediaLab – UFRJ, coordenado por
Fernanda Bruno; Space and Culture - University of Alberta, onde o docente foi visiting scholar;
CEAQ (Université Paris V), dentre outros; a professora Maria Carmem Jacob de Souza integra a
Rede de Pesquisadores de ficção televisiva no Brasil, da qual fazem parte a PUC/SP, ECA/USP,
UFRG/RS, UFPE/PE, UNICAP/PE, UFJF, UNIP/SP; já a professora Regina Gomes tem
participação na rede pesquisa “Brasil Conectado” que integra o projeto “Jovem, Consumo Midiático
e Convergência” conduzido pela professora Nilda Jacks (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul);

6. Eventos realizados
Em 2014, foram realizados eventos, como: Conferência – Mídia, Música e Memória, apresentada
pelos professores Fabricio Silveira (UNISINOS) e Herom Vargas (USCS); II Seminário de
Pesquisadores do CEADD; Conferência “O Princípio da Credibilidade na Cultura Contemporânea:
ameaças, desafios e novas configurações”, apresentada pelo professor Joaquim Paulo Serra, da
Universidade da Beira Interior. O docente em sua etapa de atividades na FACOM também realizou
o minicurso de extensão “Comunicação e Credibilidade na Cultura Contemporânea”. Conferência
“História(s) do cinema de Jean-Luc Godard: uma arte do caos e da cacofonia*”, apresentada por
Celine Scemama, da Université de Paris 1 – Pantheon-Sorbonne; Seminário Internacional Migração
e Cinema; o curso de extensão Estação do Drama – Programa de Formação de roteiristas na UFBA;
minicurso “Telas, coisas, wearables e a procura pelo conceito de ubiquidade midiática”, com
Eduardo Pellanda (PUC-RS); Palestra “Construindo o Parlamento Aberto Digital Projeto
Interseções discute o Parlamento Digital Aberto”, apresentada por Cristiano Ferri, diretor do
Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. De 24 a 28 de novembro, a Facom sediou o curso
“Introdução ao Jornalismo de Dados”, realizado em parceria entre a Escola de Dados e o Grupo de
Pesquisa em Jornalismo On-Line (GJOL) da Faculdade de Comunicação. Gratuito, o curso teve 30
participantes.
7. Outras informações (premiações)
- Renata Cristina Bento Cerqueira recebeu o Prêmio INTERCOM Francisco Morel –
1º lugar nível mestrado com o trabalho Práticas de assistir televisão: um olhar sobre a
série Game of Thrones na HBO. No mestrado, a aluna foi orientada pela professora Maria Carmem
Jacob de Souza e, atualmente, no doutorado, é orientada por Fábio Ferreira;
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- Tiago Canário recebeu o Premio HQ Mix 1º lugar nível mestrado. A dissertação premiada Entre
álbum e leitor: traços da vida comum e do homem ordinário no movimento da Nouvelle Manga foi
defendida em 2013 e teve como orientador o professor Mahomed Bamba. Atualmente, Tiago
Canário Faz doutorado na Korea University, Coreia do Sul.
 PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
- Finalizar o processo de reforma do projeto pedagógico e dos currículos do Curso de Comunicação
– Habilitações Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura;
- Prover estruturação adequada para o funcionamento do curso de Cinema e Audiovisual, área de
concentração do BI de Artes, que funciona desde 2010 de modo precário na Faculdade de
Comunicação. O que se pretende é que a proposta original encaminhada pela Unidade para a sua
inserção no programa REUNI ocorra de fato;
- Ampliação das atividades de extensão, ensino e pesquisa com parceiros nacionais e internacionais;
- Empreender esforços para estimular ações de internacionalização na Graduação em Comunicação,
buscando-se inserção em programa ora existente na PROGRAD/UFBA;
- Reestruturar o Setor Administrativo;
- Desenvolver e estimular ações para qualificação e capacitação dos servidores técnicosadministrativos;
- Criar o Núcleo de Comunicação Integrada da Unidade;
- Elaborar e encaminhar projeto para criação do Mestrado Profissional;
- Elaborar e encaminhar projetos para cursos de especialização em Fotografia e em Produção e
Planejamento Gráfico;
- Criar Redação de Jornalismo Convergente;
- Requalificar os espaços do Laboratório de TV e Vídeo e Cinema e Audiovisual.
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO

1 - ENSINO DE GRADUAÇÃO
 O Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia registrou a apresentação de 25
monografias, com 30 formaturas dos alunos, referentes ao semestre 2014.1. Os Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) versaram sobre variados temas na área da Educação. Referentes
a 2014.2, a previsão de 38 apresentações de monografias e formaturas 02 formaturas.
 O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física registrou em 2012.1, 16 em
2014.1 e em 2014.2, 22 formaturas.
 O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais registrou em 2014.1, 1
formatura e em 2014.2, 1 formatura.
 O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física em 2014.1, uma apresentação de
monografia e 17 formaturas, para o semestre 2014.2 uma previsão de 16 alunos para colação
de grau.
 Curso de Licenciatura em Pedagogia Noturno primeira turma em curso.
 Curso de Licenciatura em Pedagogia – PARFOR – 53 trabalhos de TCC apresentados e 53
formaturas.

2- ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
 O Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (PPGE), coordenado pela professora
Maria Helena Silveira Bonilla, registrou 39 defesas de mestrado e 43 de doutorado.
Registrou também a matrícula de 113 alunos no mestrado e 151 no doutorado. Seu conceito
na Capes é nota 4.
 O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento
(DMMDC), coordenado pelo professor Eduardo Davi Oliveira, registrou a matrícula de 22
alunos regulares registrou 13 defesas de doutorado. Seu conceito na Capes é nota 4.
 O Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC) é
um dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da Universidade
Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, registrou a matricula no
mestrado de 54 alunos regulares e no doutorado 80 alunos regulares, com 78 alunos
especiais. Registrou também 9 defesas de mestrado e 16 de doutorado 12. O programa
recebeu o conceito 05 cinco na avaliação da Capes.
 Mestrado Profissional em Educação: Currículo, Linguagens e Inovações pedagógicas,
registrou 20 matriculas de alunos regulares, atende ao território de Irecê - (Irecê, Lapão e
Ibititá), através das Prefeitura. Coordenado pela profa. Maria Inez Carvalho.
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PÓS-GRADUAÇÃO ( lato sensu)
 Curso de Especialização em Docência da Educação Infantil – 2ª edição, iniciado em
novembro de 2012 e termino em junho de 2014, coordenador pela Profa. Mary de Andrade
Arapiraca e na vice-coordenação professor Cleverson Suzart Silva, com 6 polos:
Alagoinhas, Dias D’Ávila, Salvador – duas turmas e Jacobina. 193 matriculados, 154
aprovados, 27 reprovados e 12 desistentes.
 Curso de Aperfeiçoamento em Docência da Educação Infantil, coordenado pela professora
Mary Arapiraca e na vice-coordenação Cleverson Suzart Silva, iniciado em novembro de
2012 e termino em junho de 2014, com dois polos, Feira de Santana e Vitória da Conquista.
50 matriculados, 50 aprovados.
 Escola de Gestores/Especialização em Gestão Escolar oferta da Especialização Escola de
Gestores em 2014, 4ª Edição, oferta de 482 vagas, matriculados 482.
 Curso de Especialização a Distância em Coordenação Pedagógica - EaD (Cecop2), 3 ª
Edição, em 2014, oferta de 480 vagas, 480 matriculados.
 Curso de Especialização em Currículo Escolar.
3. PROJETO DE EXTENSÃO/ PROJETO DE PESQUISA
Proposta Titulo

Coordenador

Período de realização

6412 Curso de Educação em Direitos Humanos
Curso de Fortalecimento dos Conselheiros
6444 Escolares
Serviço de Orientação Profissional e de
Aconselhamento Psicopedagógico para Jovens
6514 Universitários
Jornada de Pratica do Ensino e Estágio
6535 Esportivo no CEFE/UFBA na copa.
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação
6572 Infantil, Criança e Infância.

Rosângela Costa Araujo

10/08/14 a 20/12/14

Uilma Rodrigues de Matos

11/02/14 a 11/02/15

Paulo Roberto Holanda Gurgel

02/04/14 a 06/12/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

06/01/14 a 30/01/14

Marlene Oliveira dos Santos

02/12/13 a 02/12/14

6608 Curso de Tutoria Online- PACC-UFBA 2013
Café Científico e Cultural: Ambiente,
6611 educação, Corpo e Cultura.
Educação, Lazer e Ludicidade: Implicações em
6612 Espaços Formativos
III Encontro Estadual do Proinfância Bahia
6634 MEC-UFBA
Psicologia da Criança: uma abordagem
6658 comportamental

Rosileia Oliveira de Almeida

01/07/14 a 30/09/14

Maria Cecília de Paula Silva

10/10/13 a 13/03/14

Romilson Augusto dos Santos

29/01/14

Marlene Oliveira dos Santos

28/03/14

Paulo Roberto Holanda Gurgel

11/04/14 a 11/07/14

6679 Curso de Formação em Educação Integral
Ginástica Laboral para os servidores da
6697 FACED - UFBA
Semana de Debates sobre o Brasil nos Últimos
6736 50 anos
III Seminário Nacional CRIETHUS – Infância,
Juventude e Práxis Educativa: Desafios à
6741 formação docente.
IV CBEI - IV Congresso Baiano de Educação
Inclusiva e II SBEE Simpósio Brasileiro de
6744 Educação Especial.

Jose Wellington Marinho de Aragão

14/05/14 a 19/12/14

Maria Elisa Gomes Lemos

01/10/14 a 20/12/14

Jose Wellington Marinho de Aragão

24/03/14 a 29/03/14

Ana Kátia Alves dos Santos

29/05/14

Theresinha Guimarães Miranda

04/08/14 a 06/08/14

6807 Programa de Aconselhamento Inclusivo (PAI)

Paulo Roberto Holanda Gurgel

10/04/14 a 10/12/14

6916 Curso sobre Esporte Comunitário

Celi Nelza Zulke Taffarel

16/06/14 a 15/12/14

6917 Festival Cultura Corporal Alegria no Calabar

Celi Nelza Zulke Taffarel

16/06/14 a 15/12/14

6919 Projeto Vizinhança Esporte Alegria no Calabar

Celi Nelza Zulke Taffarel

16/06/14 a 15/12/14
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6957

Mosaico: Troca de saberes e tecnologia sociais
no campo da educação, comunicação, cultura,
esporte e lazer.
III Curso Intensivo de Biomecânica Aplicado à
Educação Física - Disciplina EDCD75 ?
Biomecânica Aplicada à Educação Física
Encontro Regional Nordeste e Estadual Bahia
da Anfope.
III (IN) FORMACCE: Encontro Internacional
de Estudos, Pesquisas e Intervenções em
Currículo e Formação
O Corpo e suas Metáforas: a cultura do corpo
no passado e no presente: é tudo nordeste?
ACCS – Infância e Juventude: Ética da
Preservação Humana, Cidadania e Educação no
Século XXI
ENLACE 2014: Encontros de Leitura em
Análise do Comportamento e Educação

Romilson Augusto dos Santos

02/06/14 a 30/11/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

19/05/14 a 21/05/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

22/05/14 a 23/05/14

Alessandra Santos de Assis

18/11/14 a 20/11/14

Maria Cecília de Paula Silva

23/07/14 a 25/07/14

Ana Kátia Alves dos Santos

25/08/14 a 22/12/14

Paulo Roberto Holanda Gurgel

05/09/14 a 12/12/14

7285 Conexões África - Brasil: Diálogos em imagens
Seminário de Estágio Supervisionado em
7305 Pedagogia
Projeto de Revitalização da Rede Municipal de
Ensino do Município de Macajuba: novos
7319 aportes educacionais
1º Seminário Interno PIBID UFBA - FACED
Integrando Saberes e Fazeres Históricos e
Pedagógicos na Iniciação à Docência:
7348 Propostas e Resultados.

Maria Cecília de Paula Silva

21/07/14 a 20/12/14

Liane Castro de Araujo

07/07/14 a 11/07/14

Roberto Luiz Machado

3/11/14 a 31/05/16

Maria Inês Correa Marques

03/09/14 a 04/09/14

7365 Oficina de Teatro para Educadores
Curso de Formação em Pedagogia Histórico
7404 Critica
IV Semana de Arte e Cultura de Imbassaí e I
7418 Semana de Economia Criativa

Roberto Sanches Rabêllo

27/09/14 a 13/12/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

30/08/14 a 13/12/14

Romilson Augusto dos Santos

12/09/14 a 21/09/14

7422 Oficinas Polilógicas de Criatividade

Maria Inês Correa Marques

7/10/14

7433 Crescimento com Saúde: a UFBA vai à escola

Francisco Jose Gondim Pitanga

01/09/14 a 19/12/14

7479 15º Seminário de Educação Física
Curso Intensivo de Educação Física: Formação
Continuada de Professores de Educação Física
7519 da Rede Pública de Ensino da Bahia.

Augusto Cesar Rios Leiro

27/11/14 a 29/11/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

16/09/14 a 11/10/14

7522 I Seminário Griô: Cultura Popular e Educação
Seminário Interativo e Festival de Cultura
Corporal MICHELI ESCOBAR – Ginástica
7523 Alegria na Escola.
Cultura, Criatividade, Economia Criativa e
Inovação: Ações Educativas e Memória
Quilombola do Sítio Histórico Cultural de
7545 Santiago.

Pedro Rodolpho Jungers Abib

9/10/14 a 11/10/14

Celi Nelza Zulke Taffarel

9/10/14 a 11/10/14

Maria Inês Correa Marques

03/11/14 a 31/10/15

7561 III Encontro de Leitura e Escrita do GELING
Construção de uma proposta didática para
7635 abordagem de genética no ensino fundamental

Dinea Maria Sobral Muniz

05/11/14 a 7/11/14

Rosileia Oliveira de Almeida

11/10/14 a 01/11/14

7694 Projeto Ações formativas na escola

Liane Castro de Araujo

15/10/14 a 18/12/15

7067
7077

7241
7251

7257
7274

Caracterização da Qualidade do Ar em Espaços
7716 Públicos Destinados a Pratica de Atividades
Francisco Jose Gondim Pitanga
Simpósio Diagnóstico Nacional do EsporteInfraestrutura Esportiva e Desenvolvimento
7730 Humano
Celi Nelza Zulke Taffarel
II Seminário sobre Eficácia e Equidade na
7737 Educação Superior
Silvia Maria Leite de Almeida

29/10/14 a 19/12/14

3/11/14 a 4/11/14
5/11/14 a 7/11/14

279

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

4. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCEIRAS, INCLUINDO INTERCÃMBIOS DE
NATUREZA ACADÊMICA
 Convênios para implementação do Programas a partir dos Ministérios do Esporte, do
Desenvolvimento Agrário, da Educação, SecadI/MEC/FNDE, SEB/MEC/FNDE, Capes,
CNPq, do Ministério da Cultura, Fapesb, Prefeituras Municipais – Salvador, Tapiramutá,
Irecê.
 Convênio da Pós-Graduação PPGE com IFBA/ Barrerias Minter e Dinter.
 Convênio da Pós-Graduação PPGE com IFBA/ Salvador Minter e Dinter.
 Convênio da Pós-Graduação PPGE com Timor Leste Minter.
 Convênio entre Prefeitura Municipal de Macajuba (Curso de Especialização)
 Convênio entre Prefeitura Municipal de Jeremoabo (Curso de Especialização)
5. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ ATENDIMENTOS
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO (TIPO DE SERVIÇO NÚMERO
DE ATENDIMENTO E ETC)
 Comissão de Diagnóstico do Espaço Físico da FACED que objetiva a reorganização da
ocupação do espaço interno e externo da FACED.
 Comissão de Biblioteca que objetiva a reorganização e reforma da biblioteca.
 Comissão de Projeto Político Pedagógico da FACED que objetiva reordenação das questões
pedagógicas na Faculdade.
 Comissão de Educação a Distancia que objetiva a discussão e construção de um documento
da FACED sobre a EAD.
 Comissão de Educação e Cultura que objetiva programação de atividades culturais na
FACED-UFBA.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES
EVENTOS
 Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Infantil, Criança e Infância.
 Memória, Cultura, Arte e Educação na comunidade Alto das Pombas (Salvador)..
 Criação e instituição do Fórum das Licenciaturas.
 Seminário discute a cultura da Não Violência
 O currículo da/na educação infantil e suas múltiplas linguagens
 Produtoras Culturais Colaborativas do Nordeste
 II Seminário sobre eficácia e equidade na educação superior.
 III Encontro de Leitura e Escrita do GELING.
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FACULDADE DE FARMÁCIA
1. APRESENTAÇÃO
A Gestão 2013 – 2017 da Faculdade de Farmácia teve início em Janeiro de 2013 e atribuiu como
meta o acompanhamento da reforma da FACFAR, ampliação do quadro docente e dos técnicos dos
laboratórios e área administrativa, atendimento da demanda de aquisição de material de consumo e
permanente, finalização do Regimento interno e apoio ao Núcleo Estruturante do Colegiado do
curso de Farmácia. O curso possui 53 professores, sendo 46 em regime de dedicação exclusiva, 07
professores em regime de 20 horas e 07 professores substitutos, distribuídos em 03 Departamentos.
2. ATIVIDADES
2.1 ÁREA ACADÊMICA
Alunos matriculados na graduação – turno Diurno

603 alunos

Alunos matriculados na graduação – turno Noturno

164 alunos

Alunos formados em 2014.1

31 alunos

Alunos formados em 2014.2

43 alunos

2.1.1 Classificação no ENADE 2013
Conforme indicador da qualidade do ensino superior 2013, o curso de Farmácia (Diurno e Noturno)
obteve a nota 4.0 (quatro), divulgada no ano de 2014.

2.1.2 Concurso Público para docente
Foram realizados dois concursos públicos para docente, através do edital 01/2013 para as seguintes
áreas do conhecimento:
a) Farmacocinética - 01 vaga
b) Gestão e Planejamento de Saúde - 01 vaga
Obs: Não houve candidato classificado para estes concursos realizados.
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2.1.3 Currículo do curso
O ajuste do currículo do curso foi encaminhado em 2013 ao Conselho Acadêmico de Ensino, o qual
se encontra em fase final de conclusão.
2.2 ÁREA ADMINISTRATIVA
2.2.1 Regimento Interno
O Regimento interno foi aprovado em reunião do Conselho Universitário em 15/08/2014.
2.2.2 Recursos Financeiros
Os recursos financeiros recebidos nesta Unidade foram aplicados da seguinte forma:
a) Aplicação em material de consumo da dotação orçamentária 2014, no total de R$ 97.500,00.
Dotação
Orçamentária
R$ 97.500,00

Serviços de
Terceiro
R$ 54.000,00

Material de
Consumo
R$ 42.499,93

Indenização e
Restituição
R$1.000,00

Total
R$ 97.499,93

b) Aplicação de material permanente dos recursos de extensão, incluindo cursos de
especialização, no total de R$12.871,11;
c) Foram realizados dispensa de licitação para reforma dos móveis antigos, no valor de R$
7.800,00;
d) Pedido de licença de licitação por inexigilibilidade para a desinstalação e reinstalação dos
cromatógrafos do LAPESCA, no valor de R$ 44.000,00;
e) Emenda Parlamentar da Deputada Federal Alice Portugal, no valor de R$300.000,00.
OBS: Este valor foi remanejado para uso desta Unidade no exercício de 2014, o qual ainda
não foi atendido.
2.2.3 Comissão de Biossegurança
Foi nomeada no dia 28/08/2014 para o biênio 2014-2015 a Comissão de Biossegurança, composta
pelos professores Clícia Capibaribe Leite, Junia Raquel Dutra Ferreira, Samuel Silva da Rocha Pita
e os técnicos administrativos Gerson Jeckson Calazans, Neilson Queiróz da Silva e Sérgio Soares
do Prado Oliveira.
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2.2.4. Comitê de Ética em Saúde
A Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, com base na Resolução
466 de 12 de Dezembro de 2012, constituiu o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de
Farmácia da UFBA, indicando para compor o referido Conselho, com base no item VII da
resolução os seguintes membros:
NOME

PROFISSÃO/INSTITUIÇÃO

Ajax Mercês Atta

Professor – Faculdade de Farmácia/UFBA

Ana Leonor Pardo Campos Godoy

Professora – Faculdade de Farmácia/UFBA

Aruzia de Oliveira Luna e Almeida

Arquiteta – Representante da Comunidade Religiosa

Josicélia Dumêt Fernandes

Enfermeira – Representante da Saúde

Marcelo Tavares Pereira

Farmacêutico – Faculdade de Farmácia/UFBA

Maria do Carmo Lessa Guimarães

Professora – Faculdade de Farmácia/UFBA

Mário Luis de Moura Ribeiro

Advogado

2.2.5 Reforma da Faculdade de Farmácia
Conclusão da área administrativa e salas dos professores da Faculdade de Farmácia e da recepção
do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas – LACTFAR e recebimento de todos os
móveis destinados a estes espaços.
2.2.5.1 Andamento da Reforma do prédio da Faculdade de Farmácia
Está em fase de conclusão a instalação do elevador e dos sanitários do primeiro e segundo piso da
Unidade, com previsão de término em 2015.1.
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3. DEPARTAMENTOS
A Unidade possui três departamentos, distribuídos por área de atuação do profissional Farmacêutico
em: Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Departamento de Análises Bromatológicas
e Departamento do Medicamento. Entre as atividades desenvolvidas, foram:

ORIENTAÇÕES
Monitorias
Bolsas
PIBIC/PIBIT/PIBEX
Bolsas Permanecer
TCC

PUBLICAÇÕES
Artigos
Resumo
Bolsista de
Produtividade
Parecerista ADHOC
Patentes
Bolsista Pós-doc
Capítulo de Livro

15

Departamento de
Análises Clínicas e
Toxicológicas
03

Departamento de
Análises
Bromatológicas
03

32

24

17

16
58

04
23

01
07

15
14

Departamento de
Análises Clínicas e
Toxicológicas
18
28

Departamento de
Análises
Bromatológicas
15
28

02

02

01

01
01

05
02
-

03
05
01
-

Departamento do
Medicamento

Departamento do
Medicamento

4. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.1 Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu
4.1.1 Mestrado em Ciência de Alimentos
Após o credenciamento e recredenciamento de docentes em 2013, fazem parte deste programa 12
(doze) professores com caráter permanente, dos quais 05 (cinco) do Departamento de Análises
Bromatológicas, 06 (seis) professores de outros Departamentos da UFBA e 01 (um) da UEFS. Tem
como Coordenadora a Profª Drª Janice Isabel Druzian e como Vice-coordenadora a Profª Drª Alaíse
Gil Guimarães. O número de docentes permanentes (mínimo de 10), e o percentual de docentes
colaboradores por docentes permanentes em 2014 é de 8,3%, que está no intervalo de 7-22%,
portanto, este critério de avaliação CAPES, é considerado Bom, e inserido no Conceito 4 na área de
Ciência e Tecnologia de Alimentos.
O programa possui em 2014, 39 (trinta e nove) alunos regularmente matriculados, o que perfaz um
percentual médio de 3,25 discentes por docente permanente/ano. Segundo os critérios de avaliação
da CAPES, este percentual também é superior ao intervalo de 1,4-2,2%, considerado Bom e
inserido no Conceito 4 na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos.
O Relatório Trienal 2010-2012 feito pela CAPES, indicou que os pontos fortes do PGALI são: a
proposta do Programa (todos os itens de avaliação) e a Inserção Social (todos os itens); porém o
Corpo Docente (item 2.4), Corpo discente, Dissertações (item 3.4) e principalmente Produção
Intelectual (item 4.1), são os pontos fracos do Programa.
284

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

4.1.2 Mestrado em Ciências Farmacêuticas

Fazem parte deste Programa 22 professores, sendo que 15 compõem o corpo permanente do
Programa e 02 professores não pertencem à Faculdade de Farmácia. Atualmente tem como
Coordenador o Prof. Dr. Eudes da Silva Velozo e como Vice-Coordenadora a Profª. Drª. Cristiane
Flora Villarreal. O Programa possui um total de 35 alunos, o que perfaz um percentual médio de
2,33% discentes por docente permanente/ano.
O Programa já encaminhou os dados referentes ao ano 2013 para avaliação da CAPES,
permanecendo com o conceito 03 até o ano de 2016, quando será feita a nova avaliação do
quadriênio (2013, 2014, 2015 e 2016), que estabelecerá um novo conceito para o Programa. Os
professores possuem hoje, no mínimo, cinco orientandos e são responsáveis por uma ou duas
disciplinas no Programa.
4.1.3 Mestrado Interinstitucional em Assistência Farmacêutica
Este mestrado trata-se de um convênio celebrado entre a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul e as demais Universidades Federais, entre elas a Universidade Federal da Bahia e tem como
objetivo formar rede de pesquisa em nível Regional na área de Assistência Farmacêutica. O
mestrado tem como Coordenadora a Profª Drª Lucia Noblat e se encontra na segunda turma. Em
2014 tiveram 03 alunos matriculados e houve 01 defesa de dissertação, sendo que 01 está agendada
para janeiro de 2015.

4.2 Cursos de Pós-graduação Lato Sensu

4.2.1 Os cursos de Especialização em Microbiologia e Segurança e Inspeção de
Alimentos, não abriram inscrições, fazendo a finalização e prestação de contas do ano de
2013/2014.

4.2.2 Produção de Medicamentos Alopáticos: Fitoterápicos e Fitocosméticos em
Escola Magistral - projeto nº 1817.

O curso teve como coordenadora a Professora Dra Lidércia Cavalcante Ribeiro Cerqueira e Silva,
com apoio de 03 professores e 01 técnico e obteve um público alvo de 20 participantes, durante o
período de 24/10/2014 a 07/12/2014, com uma carga horária mensal de aulas teóricas e práticas de
48 horas.
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4. PROJETOS DE PESQUISA
Os projetos de pesquisa possuem 11 laboratórios envolvidos e foram contemplados pelas
agências de fomento:
Órgão de Fomento
CNPq
CAPES
FAPESB
PRODOC/UFBA
Instituto Nacional de Energia
Ambiental
PROPATEC/ Parque
Tecnológico/UFBA

Em Andamento
17
02
22
03
01

Aprovados 2014
05
01
03
03
-

01

-

4.1 Serviços prestados ao público externo
Os serviços de extensão envolvem 12 laboratórios na área do profissional Farmacêutico, nas áreas
de Análises Clínicas, Alimentos e Medicamentos:
QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS AO
PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS PELA UNIDADE/ÓRGÃO.
Laboratórios
Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Produtos:
Alimentos, água, manipuladores,visitas técnicas e equipamentos
e utensílios, coordenado pela Profª Drª Clícia Capibaribe
Leite.
Laboratório de Análises e Controle de Qualidade de Alimentos,
coordenado pela Profª Drª Rosemary Duarte Sales Carvalho.
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACTFAR),
coordenado pela Profª Drª Neci Matos Soares.
Laboratório de Controle Microbiológico de Produtos
Farmacêuticos e Cosméticos, coordenado pela Profª Drª Maria
das Graças Valverde Mariani Passos.

Amostras

Pacientes
-

7702

1424
136.355
415

-

39.779
-

5.1.1 Farmácia Escola
Foi realizada uma nova proposta da transferência das atividades da Farmácia Escola, que funciona
atualmente no Campus do Canela para o prédio da Faculdade de Farmácia. A Farmácia Escola tem
como proposta ser modelo de farmácia e buscará também suprir demandas externas da manipulação
de medicamentos como as de hospitais, incluindo hospitais da região e o hospital veterinário da
UFBA, além de ser campo de aperfeiçoamento profissional. Ao mesmo tempo, servirá como
laboratório didático, atenderá à comunidade interna e externa com a prestação de informação e
serviços de qualidade e atenderá a todas as exigências legais para o seu funcionamento, sendo
cadastrada na ANVISA e Vigilância Sanitária Estadual, com respectivo Farmacêutico responsável.
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5. DEMAIS INFORMAÇÕES
5.1 Intercâmbios de natureza acadêmica
Nome
Cinara Vasconcelos da Silva
Leonardo Fonseca Maciel
Maria Eugênia de Oliveira Mamede

Função
Servidor
Servidor
Docente

Tipo
Doutorado
Doutorado
Pós-Doutorado

Período
12 meses
12 meses
12 meses

6.2 Convênios
. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB
. Cooperação com o Programa Nacional de Alimentação - PNAE
6.3 Prêmios
. V International Symposium on Tecnological Innvetion - realizado em 24 a 26 de
setembro na cidade de Aracaju –SE - Melhor trabalho apresentado pela aluna Ismara Santos
Rocha do curso de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, orientador Professor Sérgio
Eduardo Soares
. Prêmio Inventor – Núcleo de Inovação Tecnológico da UFBA 2014 6ª Edição - 08
trabalhos foram premiados com a participação de 03 professores e alunos de Iniciação Científica
e da Pós-Graduação.
6.4 Eventos
. XXXIII Semana de Farmácia - realizada durante o período de 10 a 14 de novembro de 2014.
Contou com a participação dos professores da Unidade e professores convidados.
. V SIMFAR - organizado pelos formandos 2014.2 e realizado no período de 27 a 28 de
novembro de 2014. Contou com a participação dos professores da Unidade e professores
convidados.
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FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Ensino de Graduação. 2014.1. Ciências Sociais – Sociologia - Introdução à Sociologia I (3
turmas); Introdução à Sociologia II(8) ; Sociologia I(2); Sociologia II(3); Sociologia III (2);
Sociologia IV; Sociologia Urbana; Sociologia do Desenvolvimento e Meio Ambiente; Técnicas de
Investigação e Análise em Sociologia; Formação da Sociedade Brasileira (3); Curso Monográfico
em Sociologia (5); Seminário em Ciências Sociais (3); Teoria Social Clássica; Epistemologia das
Ciências Sociais; Metodologia Quantitativa em Ciências Sociais; Estudo sobre Globalização;
Individuo e Sociedade; Max, Kracauer, Fromm e Bakhtin; Temas Especiais – Violência e
Sociologia; Estudo Social do Trabalho, Leitura sobre Religião Afro Brasileira, Leitura Orientada
em Sociologia Trabalho II, Etnográfico – limites; Cultura, Modernidade e a Cidade; Metodologia e
Expressão Técnica Científica; Identidade e Processos de Identidade e de Identificação; Estudos
Prisionais e Classe e Cidadania. 2014.2. Introdução à Sociologia I (4 turmas); Introdução à
Sociologia II(6); Sociologia I(2); Sociologia II(3); Sociologia III; Sociologia IV; Sociologia V;
Sociologia do Trabalho; Sociologia Rural; Sociologia da Arte; Sociologia da Desigualdade Social
(2); Sociologia Política. Técnicas de Investigação e Análise em Sociologia; Formação da Sociedade
Brasileira (3); Análise Teórica em Ciências Sociais; Curso Monográfico em Sociologia (4);
Seminário em Ciências Sociais (3); Teoria Social Contemporânea; Leitura sobre O Capital de Marx;
Epistemologia das Ciências Sociais; Metodologia Quantitativa em Ciências Sociais; Estudo sobre
Globalização; Individuo e Sociedade; Max, Kracauer e Fromm. Ciência Política 2014.1. História
das Ideias Políticas; Organização Política do Brasil; Curso Monográfico em Ciência Política;
Política III;Política IV; Técnica em Investigação e Análise em Ciência Política; Estado e Sociedade
no Brasil; Liberalismo e Estado; Política I-A (2); Política II-A (2); Seminários Avançados; Técnica
em Investigação e Análise em Ciências Sociais I; Teoria Política Contemporânea; Metodologia
Cientifica Aplicada; Introdução aos Estudos de Gênero (4). 2014.2 História das Ideias Políticas (2);
Organização Política do Brasil(2); Curso Monográfico em Ciência Política (2); Política III (2);
Política IV; Política V; Autoritarismo e Democracia; Pensamento Político no Brasil; Política I-A
(2); Política II-A (2); Análise de Políticas Públicas; Introdução aos Estudos de Gênero (4); Gênero
e Relações de Poder (2); Gênero e Linguagem (2); Ciência Política; Organização Política do Brasil
(2); Política III (2); Política IV; Política V; Autoritarismo e Democracia; Pensamento Político no
Brasil; Política I-A (2); Política II-A (2); Análise de Políticas Públicas; História das Mulheres e
Gênero (2); Gênero e Violência; Metodologia de Projetos e de Intervenção Social (2); Seminário,
Estado e Sociedade; Cidadania, Partidos e Movimentos Sociais; Gênero e Comunicação; Seminário
Temático Teorias Feministas; Tópico Especial; Globalização, Imperialismo e Dependência (2);
Gênero e Violência; Seminário, Estado e Sociedade; Cidadania, Partidos e Movimentos Sociais;
Gênero e Comunicação; Seminário Temático Teorias Feministas. Antropologia:Introdução à
Arqueologia; Antropologia I (7); Antropologia II (2); Curso Monográfico em Antropologia (2);
Antropologia III (2); Estudo do Sistema de Parentesco; Antropologia IV; Técnica de investigação e
análise em Antropologia; Antropologia do Negro no Brasil; Etnias e Cultura Africana;
Antropologia Urbana; Antropologia das Sociedades Indígenas; Pensamento em Antropologia
Clássica no Brasil; Etnografia (2); Metodologia Qualitativo em Ciências Sociais; Seminário em
Antropologia; Individuo e Cultura. 2014.2 . Introdução à Arqueologia; Arqueologia Brasileira;
Antropologia I (6); Antropologia II (2); Curso Monográfico e Antropologia Visual; Curso
Monográfico e Escrita de Textos em Antropologia; Antropologia III (2);Antropologia IV;
Antropologia V; Técnica de Investigação e Análise em Antropologia; Prática de Pesquisa;
Antropologia do Folclore; Antropologia do Negro no Brasil; Antropologia das Sociedades
Indígenas; Etnologia do Brasil; Antropologia Médica; Pensamento de Antropologia Clássica do
Brasil; Etnografia (2); Metodologia Qualitativa em Ciências Sociais; Seminário em Antropologia;
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Individuo e Cultura. Museologia: 2014.1 Pesquisa Museológica II; Museologia; Seminários
Temáticos I; Museologia Contemporânea; Pesquisa Museológica I; Ação Cultural e Educativa dos
Museus; Seminários Temáticos V; Laboratório de Cultura Material Africana; Ação Cultural e
Educativa Com Patrimônios; Laboratório de Documentação; Exposição Museológica; Laboratório
de Conservação; Estudo de Cultura Material; Arte Decorativa; Estagio Supervisionado; Trabalho de
Conclusão De Curso II; Seminários Temáticos III. 2014.2: Documentação Museológica; Gestão
Museológica; Seminários Temáticos II; Concepção e Espaços Museológicos; História dos Museus e
Coleções; Estágio Curricular II; Conservação de Acervos; História e Patrimônio na Bahia;
Seminários Temáticos IV; Trabalho de Conclusão de Curso I; Arte Sacra; Laboratório de
Expografia; Estagio Supervisionado; Estágio Curricular I; Trabalho de Conclusão de Curso III.
História 2014.1: História Antiga I (02 turmas); História Medieval I (02); História Moderna I (02);
História Contemporânea I (02); História Contemporânea II; Introdução ao Estudo da História (04);
História Econômica Política Social; Cultura Brasileira; História Econômica Geral e do Brasil (03);
História do Brasil I (02); História do Brasil III (02); História do Brasil IV, História da Civilização
Brasileira (03); História da Civilização Americana; História da Bahia I (02); Historiografia II (02);
História da Religiões; Pesquisa Histórica Supervisionada I (21); Pesquisa Histórica Supervisionada
II (21); História da América III (02); Técnicas de Elaboração de Projeto; História da América I-A
(02); Metodologia de Pesquisa (03); História Social; Práticas Sociais e Representações; Estudos
Monográficos I (23); Estudos Monográficos II (21); História da África I (02); História da África II;
História do Pensamento Econômico; Seminário Temático (02); Introdução ao Trabalho Acadêmico;
História Indígena e do Indigenismo (02), Seminário de História IV; 2014.2. História Antiga II (02
turmas); História Medieval II (02); História Moderna II (02); História Contemporânea II (02);
Introdução ao Estudo da História (02); Cultura Brasileira (02); História Econômica Geral e do
Brasil (02); Historiografia I (02); História da Civilização Grego Romana; História do Brasil II (02);
História da Civilização Brasileira (02); História da Civilização Americana; Historiografia II;
História da Bahia II (02); História das Religiões; História do Brasil IV (02), Pesquisa Histórica
Supervisionada I (07); Pesquisa Histórica Supervisionada II (11); História Ibérica (02); Técnicas de
Elaboração de Projetos; Tópicos Especiais de História (03); História da América II-A (02); África:
Ciência e Colonialismo; Riqueza e Elite na Bahia Colonial; África Negra: Colonialismo,
Modernidade (02); Estudos Monográficos I (18); Estudos Monográficos II (21); História da África
II (02); Teoria da História; História Antiga; História Indígenae do Indigenismo.Filosofia. 2014. 1.
Introdução à Filosofia (16); Estética I (4); Ética I (1); Ontologia I (1); Teoria do Conhecimento(1);
Estética – Filosofia das Artes (2); Estética II (1); Filosofia Política (1); História da Filosofia Antiga
I (1); História da Filosofia Medieval (1); História da Filosofia Moderna II (1); História da Filosofia
Contemporânea (1); Introdução à Filosofia I-A (1); Introdução à Lógica (1); Lógica e Linguagem
(1); Filosofia da Ciência (1); Tutoria I (9); Tutoria II (9); Tutoria III (10); Tutoria IV (4); Seminário
de Pesquisa (1); Monografia – Bacharelado (5); Tópicos Especiais em Filosofia da História (1);
Tópicos Especiais em Filosofia (1); Tópicos Especiais em Filosofia Antiga (1); Tópicos Especiais
em Filosofia Contemporânea (1); Tópicos Especiais em Ética (1); Monografia Final – Licenciatura
(7); 2014.2. Introdução à Filosofia (16): Estética I (6); Lógica I (2); Ética I (2); Teoria do
Conhecimento (1); Tópicos Especiais de Filosofia I (1); Estética – Filosofia das Artes (2); Estética
II (2); Filosofia da História I (1); Estética IA (1); História da Filosofia Antiga II (1); História da
Filosofia Moderna I (1); História da Filosofia Contemporânea (1); Leitura e Redação de Texto
Filosófico (1); Lógica e Linguagem (1); Filosofia da Ciência (1); Tutoria I (4); Tutoria II (7);
Tutoria III (7); Tutoria IV (8); Monografia –Bacharelado (7); Tópicos Especiais em Filosofia (1);
Tópicos Especiais em Filosofia Antiga (1); Tópicos Especiais em Filosofia Contemporânea (1);
Tópicos Especiais em Filosofia Moderna (1); Tópicos Especiais em Teoria do Conhecimento (1);
Ética I A (2); Monografia Final Licenciatura (5).2.Ensino de Pós Graduação. PPGAntropologia:
2014.1: Antropologia e Literatura; Epistemologia e Metodologia em Antropologia; Alimentação e
Religiosidade; Teoria Antropológica Contemporânea;Seminário Avançado em Teoria
Antropológica; Antropologia do Corpo; Etnografias de Violências nas Cidades Contemporâneas;
Seminário Avançado de Métodos, Produção e Análise de Dados Antropológicos; Pesquisa
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Orientada. 2014.2: Antropologia Urbana; Seminário de Leitura e Interpretação de Textos
Antropológicos; Antropologia e Direito; Seminário de Teoria Feminista; Métodos e Técnicas de
Investigação Antropológica; Seminário de Métodos, Produção e Análise de Dados em
Antropologia; África Negra: Colonialismo, Modernização, Raça e Racismo; Pesquisa
Orientada.PPGMuseologia: 2014.1. Teoria Museológica; Patrimônio e Poder; Gênero E
Patrimônio; Pesquisa Museológica; Tirocínio Docente. 2014.2. Patrimônio e Poder; Cidades e
Patrimônio; Pesquisa Orientada; Tirocínio Docente.
PPGH CISO 2014.1: Técnicas de
Investigação e Análise I; Teoria Política Contemporânea; Classe e Cidadania; Seminários
Avançados; Teoria Social Clássica; Pesquisa Orientada; Sociologia Ambiental; Leituras sobre
religiões Afro-Brasileiras; Sociologia Urbana; Estudos Prisionais; Estudos Sociais em Ciência e
Tecnologia; Sociologia do intelectual; Leitura Orientada em Sociologia do Trabalho II; Classe e
Cidadania; Violência e Sociedade; Estrutura social, trabalho e subjetividade: constituição e desafios
do vínculo humano; Cidade(s), Cultura(s) e Modernidade(s); Identidades e Processos de
Identificação; Marx, Kracauer, Fromm e Bakhtin e as Teorias para o Estudo da Subjetividade e da
Objetividade dos Processos Sociais. 2014.2. Teoria Social Contemporânea; Classe e
reconhecimento na teoria social contemporânea; Estado - Nação, Cultura e Identidades na África
Contemporânea; Técnicas de Investigação e Análise II; Metodologia; Leituras sobre "O Capital" de
Marx; Desigualdades, Estado de Bem-Estar e as Políticas Sociais; Arte, cultura e sociedade;
Sociologia da Prática; Sociologia do Trabalho I; Sociologia dos Direitos Humanos; Globalização,
Imperialismo e Dependência; Ciências Sociais e Geração; Classe e reconhecimento na teoria social
contemporânea; Tecnologia Aplicada a Ciências Sociais; Família(s) Negra(s): ontem e hoje;
Relações Étnicas e Raciais: uma perspectiva de comparação internacional; Arte e Saúde; Marx,
Kracauer, Fromm e Bakhtin e as Teorias para o Estudo da Subjetividade e da Objetividade dos
Processos Sociais; Análise de Políticas Públicas; PPGHistória. 2014.1: Partidos Políticos e
Movimentos Políticos na Bahia; História Social (2); Metodologia (3); Igrejas, Ditaduras e
Revoluções na América Latina (Séculos XIX e XX); História Política, Cultura e Memória; Práticas
Sociais e Representações Culturais. 2014.2: O Reinado de D. João V (1706-1750):História política
e cultural; Introdução ao Estudo da Heráldica; África Negra, Colonialismo, Modernização, Raça e
Gênero; Riqueza e Elite na Bahia Colonial; África: Ciência e Colonialismo – questões teóricas;
História Indígena e do Indigenismo; História e literatura; Religião e política no Ocidente Moderno;
Museus e coleções e estudos de cultura e sociedade; Raça e cidadania na historiografia
contemporânea; Pesquisa Orientada; Seminário de Tese; Estágio Docente. PPGFilosofia. 2014.1.
Seminário de Pesquisa I (01); Filosofia Social (1); Filosofia Política e Contemporânea (1);
Problemas de Filosofia Contemporânea (1); Seminário de Pesquisa III; Pesquisa Orientada (1);
2014.2. Seminário de Pesquisa II (1); Problemas Fenomenológicos e Hermenêuticos (1); Leituras
sobre “O Capital” de Marx (1); Kant, a Esfera Pública e a Formação de Juízo (1); Pesquisa
Orientada (1); Teoria do Conhecimento (1); Intencionalidade e Intuição Categorial (1); Leituras de
Wittgenstein (1); Leituras de Aristóteles (1); O prazer enquanto princípio de ação (1);
Existencialismo e Universalidade (1); Fenomenologia: Tempo de Diferença (1); Epistemologia:
Reflexão e Entendimento (1); Álgebra e Lógica: Aspectos Filosóficos (1); Filosofia Política:
Helvétius (1); Hermenêutica: Filosofia e Literatura (1); Cosmopolitismo (1). PPGNEIM; 2014.1
Gênero e História; Metodologia Científica; Seminário Teoria Feminista I; Linguagem e Gênero.
2014.2: Gênero e Poder; Seminário Teoria Feminista II; Tópicos Especiais de Gênero II – Música e
Feminismos; Gênero nas Ciências; Gênero e Sexualidades; Sociologia das Gerações; Seminário
Multidisciplinares de Pesquisa. PPGPOSAFRO. 2014.1. Teorias de Etnicidade; Seminários de
Pesquisa e Prática de Pesquisa; Estudos Comparados e Literatura Africana. 2014.2. Iconografia e
imagens da África e da diáspora; África: ciência e colonialismo: questões teóricas; Música,
Identidade, Etnicidade; A Integração Regional na África Ocidental: Desafios Econômicos, Políticos
e sociais; Identidade Étnica e Literatura; África Negra, colonialismo, modernização, raça e gênero.
3.Projetos de Pesquisa: A Dialética da Solidariedade e da Rivalidade: Os Trabalhadores Avulsos
dos Portos do Rio de Janeiro e Salvador; A Emigração Cabo-Verdiana para a Guiné-Bissau: um
Controverso Retorno às Origens; A Escravidão nos Tribunais: Costumes, Leis e Direito na Invenção
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da Liberdade e da Cidadania, Bahia Século XIX; A Longa Jornada das Gravações de Cânticos AfroBrasileiros Feitas por Melville e Frances Herskovits: Do Brasil aos Estados Unidos... E de volta,
Finalmente? ; Adesões Religiosas, Identidades e Redes Sociais: Africanos Libertos entre a Bahia e
o Daomé (1770-1890); Angola Beira Bahia: Africanos da Nação Angola na Cidade de Salvador da
Bahia no Século XVIII. 1700 1799; Arqueologia da Alimentação edo Vinho; Cartografias da
Plantation: Demografia, Cultura Material e Arqueologia da Escravidão edo Pós-Emancipação do
Brasil; Cativos ás Portas do Sertão: Fontes para a História da Escravidão edas Populações Negras
em Feira de Santana e Região ( 1830-1885); Classe, Etnicidadee Sindicatos na Beira do Cais:
Estudos Comparativos eos Casos Específicos do Rio de Janeiro e Salvador, 1850-1930;
Constituições Primeiras do Arcebispado Da Bahia; Construindo Públicos Sensíveis
(BuildingConstituencies); Costumes, Direitos e Cidadania: Dimensões da Experiência dos
Trabalhadores no Brasil (Séculos XVII a XIX); Criações Memorialísticas e Práticas Repressivas no
Brasil Contemporâneo; Devoção e Compromisso: Irmandades em Salvador (1855-1920);
Documentação Museológica: Organização e Tratamento da Informação para Coleções de Objetos
Científicos. Fase II; Duas Regiões: A Bahia e o Prata (1750-1889); Escravidão e Pós-Emancipação
nas Américas (Perspectivas Comparativas); Escrita, Oralidade e Gênero. Uma Proposta de
Abordagem de Textos Portugueses do Período Moderno; Estruturas do Enquadramento Religioso
na América Portuguesa: A Igreja Diocesana; Eu Ouvi os Clamores do meu Povo: Igreja, Política e
Profecia dos Bispos Nordestinos (1948-1990); Famílias Atlânticas: Redes de Sociabilidade entre
Bahia s Benim, Século XIX; Fantasias de Outros Mundos no Carnaval de Salvador (1945-1990);
Gênero, Instituição e Poder: MedievalísticaeMedievalidadeem Suportes Multiculturais; História dos
Partidos e Movimentos de Esquerda na Bahia; Heritage Dynamics: Politicsof Authenticationand
Aestheticsof Persuasion In Brazil, Ghana, South Africaand The Netherlands; História de uma
Devoção Impopular. São Francisco Xavier, Padroeiro de Salvador; História Indígena edo
Indigenismo; Inquirir da Honra: Comissários do Santo Ofício edas Ordens Militares em Portugal
(1570-1773); Inquisição de Lisboa: Os Inquisidores e o Procedimento Inquisitorial; Interações Entre
Religião E Etnicidade: uma Perspectiva Comparativa Transatlântica (Benim-Brasil); Leituras
Operárias: A Biblioteca da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café;
Matrizes do Pensamento Museológico na Bahia (1866-1959); Moralidade e Sexualidade no Brasil
Colonial e Atualidade; Narrativas Sobre Mulheres nas Américas; Nos Portais do Brasil: Africanos
nas Cidades de São Sebastião do Rio De Janeiro e São Salvador da Bahia no Século XVIII: Uma
Perspectiva Comparada. 1700-1799; Notáveis Bahinensesna Formação da Nação Brasiliense: 17961824; O Exercício do Poder na Bahia dos Setecentos: Esferas Administrativas, Política e Negócios,
1750-1823; O Federalismo entre as Províncias do Norte (1824-1850); O Processo de Crioulização:
Antecedentes Históricos da Identidade Negra na Bahia; Os Intelectuais Comunistas e a Organização
da Cultura no Brasil; Os Intelectuais Comunistas e a Organização da Cultura no Brasil; Otávio
Mangabeira, Getúlio Vargas e os Movimentos Sociais: Política e Sociedade em Salvador (Bahia,
1947-1950); Poder Local e Centralização Político-Administrativa: Os Conflitos de Famílias em
Pilão Arcado, em Meados do Século XIX; Processos de Construção de Identidades Subalternas nas
Sociedades Coloniais e Pós-Coloniais em que a Escravidão foi o Sistema de Produção. Abordagem
Comparativa nos Espaços Atlânticos, Épocas Moderna e Contemporânea; Produção Memorialística
e Historiográfica e as Imagens do Autoritarismo no Brasil (1964-1985); Raças, Classes e Etnias nos
Estudos sobre Cabo Verde; Religião, Política e Movimentos Sociais: As Esquerdas Cristãs na Bahia
(1960-1990);Rui Barbosa ea "Raça Emancipada: Leituras do Passado Escravista edas Relações
Raciais no Brasil (1870-1923); Senhores da Terra e Comerciantes na Bahia do Século XVIII;
Sociedade, Cultura e Resistência na Bahia no Século XIX; Trabalho, Memória e Identidade dos
Trabalhadores de Estiva, Salvador, 1850-1930; Tráfico Interprovincial da Crença; Travessias a
Caminho: O Tráfico de Escravos dos Sertoinsde Cima para Sam Paulo. Caetité-Ba, 1860-1880;
Trilhas do Empoderamento das Mulheres (Pathways Of Women Empowerment) Projeto
Tempo;Velhos Camaradas: História e Memória do PCBede Militantes Comunistas Baianos; A Ética
Prática do Candomblé; Ações afirmativas na educação superior pública: impacto na UFBA(20122014); As Novas Missões Científicas: as missões brasileiras de professores na África e a
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experiência de cooperação entre instituições de pesquisa; Leituras triangulares: memória colonial,
mestiçagem e relações étnicorraciais em literaturas luso-angolo-brasileiras; Licenciatura
Intercultural em Educação Escolar Indígena/LICEEI/UNEB; A história do contato entre Índios e
regionais, Estado e Missionários, na região centro-oeste da Bahia, no período 1839-1889; A mesa
dos estrangeiros na Bahia (Século XIX); A reconstituição das fronteiras étnico-histórica e
econômica do centro-oeste baiano ao longo do período 1839-1889; Escritoras/es afro-latinos;
Fontes estatísticas vitais contínuas na porção sul do Recôncavo Baiano (Diocese de Amargosa e seu
entorno); Imagens e imaginários da mestiçagem nas literaturas angolana e brasileira; Inovação e
formação em arquivos digitais: uma pareceria entre o Arquivo Histórico de Moçambique e o
Arquivo Digital da Memória Africana no Brasil; Medicina e Colonialismo: encontros e confrontos
em terras coloniais portuguesas (Angola e Moçambique); Museu Digital da Memória Africana na
Bahia; O perfil da Etnomusicologia brasileira e seus desafios sociais; O transito internacional das
ideias de 'raça' e do antiracismo; Observatório da Educação Escolar Indígena: Núcleo Local do
Território EtnoeducacionalNordeste I; Dinâmicas urbanas e mudanças nas práticas familiares e
comunitárias; Ressignificação de Práticas Familiares e Comunitárias; Metrópoles na Atualidade
Brasileira: a Região Metropolitana de Salvador; A Educação Contextualizada no Semiárido Baiano;
O trabalho docente na UFBA: o perfil e as condições de trabalho dos docentes; Indicadores de
Precarização Social do Trabalho e de Resistências no Brasil e na Bahia; A Reinvenção do
Desenvolvimento; Agências multilaterais e produção sociológica contemporânea; Camelôs globais
ou de tecnologia: tradição, resistência e modernização a serviço do capital; Construção de
Indicadores Qualitativos de precarização e resistência no Trabalho Docente nas Federais; As
Estratégias Múltiplas e participativas nos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA; A
flexibilização da legislação trabalhista e a regulação das condições de trabalho no âmbito da
Negociação Coletiva; Significados e sentidos do trabalho docente: o caso da Faculdade de Direito
da UFBA; A eficácia da legislação trabalhista e o caso do contrato por tempo determinado criado
pela lei 9.601/98; Significados e sentidos do trabalho docente: o caso da Faculdade de Odontologia
da UFBA; Perfil dos dirigentes sindicais da Região Metropolitana de Salvador; Sofrimentos da
Juventude da Cidade Baixa de Salvador; O trabalho dos professores substitutos e temporários nas
instituições de ensino superior: o caso da Faculdade de Educação da UFBA; Poder Executivo,
Governo e Coordenação de Políticas Públicas: a coordenação institucional do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e de Dilma Roussef
(2007-2012); A Bahia carlista e petista e a San Luis justicialista dos Saá: interação elites/partidos e
competitividade democrática em dois contextos subnacionais sul americanos.
4 – Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão:
Sociologia da Solidariedade; ProgramaVizinhanças; Ressignificações de Práticas Familiares e
Comunitárias; Formação para o Ensino de História e Cultura afro-brasileiras(educação para as
relações étnico-raciais);Patrimônios e Museus na Contemporaneidade; Representações da América
Portuguesa na Literatura dosSéculos XVIII e XIX; Disputa em torno do Espaço Urbano: Processo
de Produção/Construção e Apropriação da Cidade; Impacto de Implantação do Programa Casa
Legal e da Base Comunitária de Segurança no Bairro da Paz; Jornada de Estudos: Manifestação de
Gênero, Sexualidade, Raça e Religião nas Eleições Presidenciais de 2014; Discutindo Gênero,
Sexualidades, Raça e Religião com Comunidades de Salvador/Ba; Abrindo a Roda: Espaços para
Diversidade na escola; Feira da Diversidade:um Espaço Interativo que visa Promover Debates e
Reflexões acerca do Cotidiano da Escola, Relações e Cidadania; Sobre o Corpo; Paisagens e
Sonoridades: Destruindo Estereótipos de Nordeste com Moda e Música; Cooperativismo e
Cidadania; História e Memória das Lutas Populares na Bahia. As Comunidades do Calabar e Alto
das Pombas; IIIColóquio Justiça, Virtude e Democracia: Representação Política; Seminário História
e Memória das Lutas Populares do Alto das Pombas e do Calabar; Curso: Formas de Habitar em
Salvador; Produção e Publicação de Jornal Comunitário do Alto das Pombas e do Calabar;
Produção e Publicação do Blog dos Centros de Memória das Comunidades Populares de Salvador;
Transformando a Gente e Vizinhança; OMafro em diálogo com sua Vizinhança; Relato de
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Experiências; Ana Dudu- Fruição do Corpo Negro no Mafro; Oficina Ler e Pensar; Mini Curso
Introdução àMetafisica de Aristóteles; “Bahia nu tempo” Núcleo Baiano de História do Tempo
Presente; Mini Curso o Egito Antigo:entre a Arte,a Religião e o Ensino; IEncontro de Pesquisadores
em Ditadura – 50anos do Golpe: Violência, Ditadura e Memória; Módulos de Estudos
Aprofundados; Projeto Sociologia da Sociedade; Seminário Novas Tecnologias de Informação: na
sala de aula, na Ufba e na Sociedade; XVIII Simpósio Baiano de Pesquisadores(as) sobre Mulher e
Relação de Gênero; Territorialidades: Dimensões de Gênero, Desenvolvimento e Empoderamento
das Mulheres; Ex-votos, um estudo em Salvador; Língua e Civilização Iorubá; Língua e Civilização
Árabe; Língua: Japonês; Mandarim Instrumental; Curso: Japão pós-guerra através do Cinema;
Seminário Nacional: A Cena tá Preta; Introdução ao pensamento de Santo Agostinho de Hipona;
Alguns Aspectos Metodológicos da História do Marxismo no Século XX.
5 Convênios, cooperação e parcerias incluindo intercâmbios de natureza acadêmica:
Fundação Palmares; Bando de Teatro Olodum; Universidade de Estudos Estrangeiros deTóquio;
Universidade de Salamanca; Centro de Memória Social do Trabalho;Department for
InternationalDevelopment da Grã- Bretanha, InstituteofDevelopmentStudies, Inglaterra; Centre
for GenderStudiesandAdvocacy; Universidade da Gana; Social Research Centre, American
University in Cairo, Egito; The DevelopmentStudiesProgramme, Univeristy, Bangladesh;
Fundo das Nações Unidas para as Mulheres; Fapesb; Ford Foundation; Arquivo Histórico de
Moçambique; Universidade Católica de Salvador; Fundação Konrad Adenauer; Centro de
Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» – CITCEM, da Universidade do
Porto – Portugal; Centro de História de Além-Mar – CHAM, da Universidade Nova de Lisboa;
CAPES-COFECUB (Cooperação Brasil – França); CAPES - Dirección General de
Universidades (Cooperação Brasil – España); CAPES – UDELAR (Cooperação Brasil –
Uruguai); CAPES - Secretaría de Políticas Universitarias (Cooperação Brasil- Argentina);
Fundação Carlos Chagas; Petrobrás e Insituto Patrimônio e Artístico Nacional; Câmara dos
Deputados; Superintendência de Política para as Mulheres; Instituto de Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia; Museu Nacional de Astronomia e Ciências Afins.
6 – quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno
e/ou externo oferecido:
7 – outras informações consideradas relevantes (eventos/prêmios)Seminários e eventos: I
Colóquio Internacional: disputas em torno do espaço urbano: Processos de produção/construção e
apropriação da cidade; Palestra e Workshop com a Antropóloga Visual, Profa. Dra. Alejandra
Navarro-Smith, CIESAS-Occidente/CONACYT, México; Encontro Internacional: Associação
Internacional dos Trabalhadores: 150 anos depois; "Honneth em diálogo com as teorias feministas";
Encontro sobre Democracia Virtual; Wo r k s h o p Desenhos de projeto de; Seminário de Pesquisa
do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade;
Seminário “Estado, movimentos
contestatórios e comportamento político”; Max Weber e a racionalização da vida: Palestra "As
Raizes Angolanas da Capoeira: Apresentação dos resultados de uma pesquisa no sul de Angola"
Palestra "Espaços, mercados, controles: campos de tensão e cartografias políticas da cidade"; XIII
Seminário da RedIberoamericana de Investigadores sobre GlobalizaciónTerritorio (RII); I Encontro
de Pesquisadores sobre Ditaduras. Tema Principal: 50 Anos do Golpe: Violência, Ditadura e
Memória; V Encontro do GT História das Religiões e das Religiosidades; III Seminário
Internacional/VII Jornada Nacional de História do Trabalho; Seminário 1964: Golpe e Ditadura: 50
Anos de lutas por democracia; Representações da América Portuguesa na literatura de viagens do
século XVIII-XIX, com a Prof. Dra Ângela Maria Vieira Domingues; Seminário Cidades-Museu e
a Museologia: que contribuição tal relação pode oferecer à preservação dinâmica de cidadesmuseu? II Seminario PPG Museu.
Concursos realizados: História Contemporânea; História da América; História do Brasil Colonial:
Economia e Sociedade e Teoria da História; Teoria Antropológica com ênfase em estudos sobre
Gênero e Sexualidade; Patrimônio Antropológico com ênfase em Patrimônio e Cultura Material;
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Teorias Feministas com concentração em Estudos Étnicos Raciais; Teorias Feminista com
concentração em Metodologias de Pesquisa e Intervenção; Teoria Política e Instituições Políticas;
Evidência, Verdade e Representações em Husserl; VI Semana de História; Sociologia Ambiental
em Comunidade Pesqueira.
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FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
1. INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão pretende sistematizar e divulgar os resultados das ações desenvolvidas pela
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia no ano de 2014,
possibilitando o acompanhamento e avaliação da gestão desta Unidade. Os instrumentos que
orientaram a elaboração deste documento foram: a Agenda de Compromissos da Diretoria 20112015, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação de Medicina o Regimento Interno da
FMB e o Regimento Geral e Estatuto da UFBA e o Regimento da FMB.
A diretoria da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da UFBA, Profª Lorene Louise Silva Pinto
(diretora) e Prof º Luis Fernando Fernandes Adan (vice-diretor), assumiu o mandato em 13 de julho
de 2011 com compromissos definidos para com o ensino de graduação, em especial a consolidação
do novo currículo, com a integração dos programas de pós-graduação, com a organização dos
programas de residência médica, a pesquisa, a extensão e a integração universidade/comunidade.
2. INFRAESTRUTURA
As instalações da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) ocupam dois prédios. No primeiro, sua
sede mater situado no Largo do Terreiro de Jesus (Centro Histórico), estão localizados: a
Diretoria, a sede dos 9 Departamentos, do Colegiado de Graduação; o Programa de Pósgraduação
Saúde Ambiente e Trabalho PPgSAT e o Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde –
PPgCS, Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho – CIUCP (unidade de
atenção primária à saúde, conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador), o Instituto
de História da Medicina e Ciências afins (IBHMCA), A Academia de Medicina da Bahia, o Centro
de Atenção Psicossocial-CAPSad para atenção aos portadores de dependência química e dois
museus da UFBA, o MAFRO e o MAE. E um escritório da Escola Oficina Salvador vinculada à
Faculdade de Arquitetura da UFBA, já em processo de conclusão dos trabalhos nesta sede.
O prédio da FMB localizado no campus Canela, ANEXO I Rita Lobato Velho Lopes, próximo ao
Complexo Hospitalar Universitário (COM-HUPES) e ao Instituto de Ciências da Saúde (ICS), teve
seu projeto de reforma iniciado em março de 2012 e concluído em agosto de 2013 para adequações
ao novo desenho do currículo da graduação e qualificação geral do espaço para atender aos
requisitos de acessibilidade, questões sanitárias e de segurança. A nova estrutura permite o
funcionamento de 23 salas de aulas e espaços para a coordenação administrativa do espaço, salas
para Laboratórios de Habilidades, Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico (NAPP), do Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI), Núcleo de Pesquisa experimental (NUPE), Programa Educação
para o Trabalho-PET Medicina, Núcleo de Estudos sobre Adolescência (NEMA), espaços para
estudos destinados aos estudantes, Diretório Acadêmico, Espaço cultural e de convivência Sérgio
Cardoso, cantina, reprografia, sala de reunião de uso comum e sala coletiva de apoio aos docentes.
Durante 2014 a FMB recebeu apoio importante do IPHAN que viabilizou a reforma e ampliação do
Centro de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho (CIUCP) que passou a contar com
18 consultórios, (2 específicos para atendimento ginecológico e Pré- Natal) espaço específico para
atendimento de crianças e adolescentes, espaço para marcação de consultas pelo SUS, sanitários,
sala de vacinas, sala de reuniões, central de esterilização de materiais, almoxarifado, farmácia, sala
de curativos.
O IPHAN também fez estudos e comunicou formalmente à Direção da FMB e à Reitoria da UFBA
a inclusão do complexo da FMB no Programa de Aceleração do Crescimento para Cidades
Históricas (PAC-CH) com previsão de investimentos da ordem de 38 milhões de reais concluindo
desta forma todo o processo de restauração, reformas e adequações desse espaço.
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3. GESTÃO E PLANEJAMENTO
Uma prioridade da gestão da FMB tem sido a reorganização dos processos de trabalho e
consolidação dos espaços coletivos de decisão. Neste sentido, a diretoria mantem os espaços de
escuta com encontros periódicos, com os servidores técnico-administrativos para avaliação das
atividades desenvolvidas, necessidades de capacitação e propostas de mudanças na organização. Em
2014, a estrutura administrativa definida foi consolidada em núcleos: de infraestrutura e
manutenção, núcleo de apoio aos departamentos, núcleo de apoio ao colegiado de graduação e
secretaria geral, com vistas a maior interação entre os setores da Faculdade de Medicina,
constituídos pelos Colegiados de Graduação, de Pós-Graduação, Diretoria e os Departamentos.
O funcionamento de toda a FMB sob forma de turnos contínuos das 7 às 18:30, com registro de
frequência, tem nos permitido atender a todos, reduzindo substancialmente queixas e reclamações
pela ausência de servidores nos horários em que alunos e professores necessitavam de atendimento.
Esta reorganização pactuada entre diretoria, chefes de departamentos e trabalhadores
administrativos, demandou remanejamentos e redimensionamento de equipes sem necessidade de
ampliação do número de trabalhadores, nem sobrecarga de todos que assumiram as funções.
Estabelecemos desde 2011 um encontro mensal das chefias dos 9 departamentos e coordenação de
curso com a Diretoria. Espaço que tem se consolidado como de gestão compartilhada e importantes
deliberações, homologadas pela congregação e colegiados com ênfase no aperfeiçoamento do curso
de graduação, a saber: estratégias para maior envolvimento dos docentes no curso de graduação,
disponibilizar PIT e RIT e atas da congregação no site da FMB, discussão sobre programas e
projetos de extensão, organização dos Fóruns Pedagógicos no início de cada semestre, dentre
outros.
Importante avanço tem se obtido na relação com os estudantes e o acompanhamento das
necessidades do curso no que se refere à participação e desempenho de docentes, campos de
práticas e aperfeiçoamento do projeto pedagógico.
Foram estabelecidas rotinas e responsáveis pela solicitação e compra de materiais, planejamento das
aquisições e solicitações de serviços pelo SIPAC.
4. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Em 2014 a FMB registrou um total de 275 servidores ativos. Destes 225 Docentes do quadro
permanente, 47 Servidores técnico-administrativos e 34 professores substitutos conforme tabelas
disponíveis no site.
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=152
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=153
Novos colegas docentes, técnicos e administrativos concursados para as vagas de aposentadorias
disponibilizadas se incorporaram ao quadro: Secretária Executiva, assistentes em administração,
assistente social e técnico em contabilidade.
Iniciou-se um processo de delimitação e dimensionamento do perfil técnico e administrativo da
unidade, aliado à busca por uma adequada estrutura de gestão e identificação de necessidades de
capacitação para aperfeiçoamento ou aquisição de habilidades, com apoio do CDH-UFBA.
Desde a implantação da reforma curricular em 2007 torna-se cada vez mais evidente e necessária
uma programação para formação pedagógica dos docentes. Nesse sentido, nos últimos 4 anos temse buscado identificar melhor a demanda para responder de forma adequada. Um estudo (TCC de
graduação) vem sendo conduzido com objetivo de identificar necessidades e subsidiar a referida
programação.
Um princípio adotado pela gestão, de incentivar a qualificação dos trabalhadores, permitiu que
vários (docentes e administrativos) ingressassem em cursos de língua estrangeira, programas de
informática, legislação pública, habilidades para docência dentre outros.
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5. ENSINO DE GRADUAÇÃO
A Faculdade de Medicina contou com a média de 982 alunos regularmente matriculados no curso
de graduação em 2014. O Colegiado de curso continuou em 2014 o trabalho com objetivo de
aperfeiçoar e consolidar as mudanças previstas no Projeto Pedagógico de 2007 e implantar as
necessárias para atendimento às diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina no
Brasil, que foram atualizadas em 2014, a saber:
Consolidação dos Fóruns Pedagógicos no início de cada semestre (2 por ano letivo),
como espaço para reflexão sobre o curso, identificar problemas e propor soluções,
compartilhar as experiências exitosas e bem avaliadas de ensino aprendizagem já
presentes no curso;
Atualização de todas as ementas e programas de curso para disponibilizar no site da
FMB, junto com a matriz do curso disponível em http://www.fameb.ufba.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=509&Itemid=251
Implantação da coordenação de semestre, como instrumento facilitador e estimulador
do planejamento e integração dos componentes, com reuniões específicas dos grupos
de todos os semestres sob coordenação de um docente integrante;
Identificação de instrumento para avaliação das distintas dimensões do internato (5º e
6º anos);
Consolidação dos núcleos compostos por docentes de distintos departamentos, que se
responsabilizam pelos eixos longitudinais do curso: ético-humanístico e de formação
em pesquisa, cada um com 8 (oito) componentes curriculares, disponível em
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=293
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_docman&Itemid=320
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=301
Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Diretoria em 2014, para elaboração do projeto
para o EIXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA do curso, caracterizado como eixo
longitudinal, com conhecimentos e habilidades para distintos momentos do curso, com
implantação dos componentes do internato, estabelecimento das parcerias com os
serviços públicos de referência para as práticas e seleção de profissionais dos serviços
para preceptoria;
O GT permanente de avaliação, instituído em 2013, definiu as dimensões da avaliação
a serem enfatizadas no ano, realizou o primeiro teste de progresso, por adesão e
disponível para todos os alunos matriculados em 2014, que contou com a participação
de 314 estudantes. Com apoio da Pedagoga o tema avaliação do discente e do docente
será tratado no próximo Fórum Pedagógico (2015.1), com referências e metodologia
definidas, com objetivo de revisão das avaliações previstas atualmente e avaliação das
possibilidades de avaliações integradas pelos componentes do semestre;
Consolidação da parceria com o PET Medicina desde 2011, na realização da avaliação
do curso pelos discentes, com questionários aplicados ao final de cada semestre, para
todos os componentes cursados, considerando distintas dimensões. Os resultados são
apresentados nos Fóruns e levados pelas chefias às plenárias dos departamentos para
discussão. Este olhar crítico dos estudantes sobre o curso tem contribuído de forma
importante para revisões e mudanças. Material disponível no site.
http://petmedicinaufba.blogspot.com.br/p/avalia-fmb.html
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Núcleo de Apoio Psicopedagógico
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) da Faculdade de Medicina da Bahia é designado
como uma instância de apoio psicopedagógico, ligada diretamente à Diretoria da FMB, sendo
oficialmente constituído através da Portaria FMB18/2012. O NAPP é constituído por um núcleo
fixo com uma psicóloga, uma médica psicanalista, uma assistente social e conta com apoio da
pedagoga que compõe equipe do colegiado de curso. Conta ainda com professores/preceptores
convidados, estando projetado para atendimento às demandas psicopedagógicas dos estudantes de
medicina da FMB, seja, por oferta programada, encaminhamentos (Colegas, Professores, Chefes de
Departamentos ou Colegiado) ou por demanda espontânea. O objetivo do NAPP é auxiliar na
identificação de estratégias resolutivas, diante de situações vinculadas à instância pedagógica, na
promoção da saúde mental do estudante de medicina e na prevenção de possíveis agravos
desenvolvidos durante o curso.
Em 2014 passou a funcionar no 5º piso do ANEXO I da FMB no Vale do Canela, em espaço
adequado para a atividade, de forma a facilitar o acesso dos estudantes e professores. Funciona de
segunda a sexta feira das 7 às 18:30, além dos atendimentos e acompanhamentos agendados.
O NAPP tem sido importante na relação dos estudantes com outros serviços da UFBA
principalmente SMURB e PROAE, além de participar de todos os Fóruns pedagógicos e
reuniões do colegiado de curso.
6. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Faculdade de Medicina mantém quatro programas de Pós-Graduação, credenciados pela CAPES,
sendo o colegiado destes cursos constituídos predominantemente pelos doutores da própria
faculdade com participação de docentes de outras Unidades da UFBA, em 2013 após a avaliação as
notas concedidas foram: Pós Graduação em Medicina e Saúde (M/D 5 CAPES)
www.ppgms.ufba.br; Pós-Graduação em Ciências da Saúde – (M/D 5 CAPES) www.possaude.ufba.br; Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (M 3 CAPES) www.sat.ufba.br ; e Pós-Graduação em Patologia Humana e Experimental em convênio com a
Fiocruz (M/D 6 CAPES) – www.pgpat.bahia.fiocruz.br.
Desde 2013 foi implantado o Núcleo de Pós Graduação da FMB, composto pelos coordenadores
dos 4 programas com objetivo de pensar os rumos da pós-graduação na FMB de forma
compartilhada e solidária.
A partir desses encontros tem sido identificadas atividades que podem ser comuns aos programas e
algumas já compartilhadas.
ATIVIDADES DE PESQUISA
7.1. Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos-CEP FMB
Após submissão à congregação, foi aprovada a constituição do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA (CEP-FMB), instalado no dia 05 de junho de 2012,
consolidado e autorizado pela CONEP em 2013, se consolidou como importante espaço de
orientação aos professores e estudantes. O CEP mantem reuniões mensais regulares e analisou em
2014 uma média de 10 projetos por reunião. O Coordenador junto com a Diretoria da FMB
promoveram um encontro dos CEPs da área de saúde da UFBA (ICS, ODONTO, ISC, FAR,
HUPES, MCO, NUTRI, ENF) com objetivo de compartilhar experiências, organizar fluxos e
orientações aos estudantes e professores. Está prevista a continuidade dos encontros com um
seminário no início do semestre 2015.1
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=310
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7.2. Projetos de Pesquisa, Artigos completos e Capítulos de livros publicados em
2014
Considerando a diversidade e multiplicidade de formas de financiamento da pesquisa no país, a
Diretoria da FMB tem discutido com outras instâncias e dirigentes da UFBA, a necessidade de
termo um sistema que viabilize o registro e acompanhamento de todos os projetos desenvolvidos no
âmbito da Universidade, para permitir o conhecimento pelos dirigentes e toda a comunidade
universitária do que se pesquisa e produz na UFBA. Os esforços de muitos e a pouca visibilidade
dos projetos e seus resultados tem deixado uma importante lacuna nos relatórios de toda a
Universidade.
Este aspecto também tem sido registrado nas reuniões do CONSUNI quando das dificuldades de
contemplar nos relatórios, o volume de recursos captados para este fim, assim como os produtos da
sua aplicação.
8. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
A Faculdade de Medicina da Bahia manteve em 2014 181 atividades de extensão registradas
no SIATEX, distribuídas em seminários, cursos, Ligas Acadêmicas, atividades assistenciais, com
destaque para as principais atividades permanentes.
8.1 Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti
A Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti (ARD-FC) é um serviço de extensão
permanente do Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA. Sob
a coordenação do professor Tarcísio Matos de Andrade, a ARD-FC foi criada em novembro de
2004, constituindo-se no primeiro Programa de Redução de Danos do Brasil a implementar, em
larga escala, ações de prevenção de HIV, Hepatites, outras DST’S e Tuberculose relacionados ao
uso/abuso de álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde.
A ARD-FC conta com parceiros importantes, sobretudo, nos setores governamentais, a
exemplo da Coordenação Nacional de Saúde Mental; da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB),
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), em particular da Coordenação de DST/AIDS
responsável pela provisão de todo contingente de preservativos distribuído pela ARD-FC; da
Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH); Secretaria Estadual de
Educação (SEE) e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Em 2014, a ARD-FC
manteve a execução dos seguintes projetos:
Projeto

Centros Regionais de Referência da Aliança de Redução de Danos Fátima
Cavalcanti - Financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), tem como
objetivo capacitar os profissionais da Rede SUS e SUAS através de um Curso de Formação na
atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, com ênfase para o uso de crack, à luz do
referencial da Redução de Danos, para profissionais de nível médio e superior do Estado da Bahia.
Projeto

Prevenção do Uso Abusivo de Drogas em Ambientes Escolares do Estado
da Bahia - tem como objetivo fornecer os subsídios necessários à construção de uma Política
Pública de enfrentamento das questões relativas ao consumo de substâncias psicoativas em
ambientes escolares do Estado da Bahia em consonância com o Programa Pacto Pela Vida, com
tempo de vigência de quatro (04) anos, alcançando as Unidades Escolares dos municípios de
Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus, Camaçari,
Candeias, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Valença, Eunápolis, Porto Seguro,
Juazeiro, Casa Nova, Barreiras, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Jequié e Paulo Afonso,
totalizando (22) vinte e duas cidades. Municípios estes identificados como territórios onde se
concentram 80% dos Crimes Violentos Letais
Intencionais (CVLI) registrados no Estado da Bahia no ano de 2010. No ano de 2012 foram
realizados os dois primeiros componentes do projeto: Curso de Formação com frequência média às
aulas de 170 Gestores escolares e Supervisão em serviço com participação de 148 gestores.
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de Supervisão de CAPS na Região Nordeste - consiste em um estudo
multicêntrico de avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) existentes nos
estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Financiado pelo Ministério da Saúde
tem como intuito de traçar o perfil do funcionamento dos CAPS nestas regiões, em suas
múltiplas dimensões, apontando suas principais características, forças, fraquezas,
desafios e possibilidades. Visa propor recomendações e ações que possam proporcionar
crescimento, aperfeiçoamento e ampliação dos serviços prestados, recomendando ações
locais ou até nacionais que repercutam na transformação destes dispositivos de saúde
mental consonantes com a Reforma Psiquiátrica e a Legislação Brasileira de Saúde
Mental em vigência.
de Especialização em Saúde Mental e Uso de Sustâncias Psicoativas – conta
com o financiamento do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Pretende fornecer
certificação de especialista para 50 profissionais de diferentes formações para o atendimento em
saúde mental e uso prejudicial de substâncias psicoativas, por meio da integração de teoria e
práticas, com repercussão direta na qualificação da rede de cuidados em Saúde Mental e Álcool e
outras Drogas.
Curso

Programa

de Educação pelo Trabalho (PROSAUDE) - financiado pelo Ministério
daSaúde e Ministério da Educação tem como o objetivo de capacitar alunos dos cursos de
graduação em saúde da Universidade Federal da Bahia, para a atenção em saúde mental a pessoas
que usam álcool e outras drogas, com ênfase para o uso de crack, a partir de atividades práticas,
fundamentadas nos princípios da Redução de Danos.
Atividade

Curricular em Comunidade (ACC) “Redução de Danos” - tem por finalidade
prover aos alunos da Universidade Federal da Bahia o conhecimento do cotidiano das pessoas que
usam drogas, vivendo em bairros pobres da cidade de Salvador e expostas aos riscos de correntes
desta prática, através da participação em atividades de Redução de Danos sociais e à Saúde.
Oferecida para 12 alunos da UFBA de diferentes cursos\semestre.
Disciplina

MEDB53 - oferecida pelo Departamento de Saúde da Família e ofertada aos alunos
do curso de graduação em medicina da UFBA, promove o contato dos estudantes com os princípios
e práticas da Redução de Danos e com o cotidiano das pessoas que usam drogas, através de
dispositivos de uma clínica ampliada, tendo como referencial a singularidade do sujeito/usuário, a
partir do trabalho de campo realizado pela Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti.
Oferecida para 80 alunos de Medicina por semestre.
Projeto

Trabalhando com Familiares de Usuários de saúde Mental, Álcool e outras
Drogas (Distrito Sanitário do Centro Histórico de Salvador) - financiado pelo Ministério
da Saúde, tem como objetivo informar, socializar experiência, capacitar e promover interação e
desenvolvimento de consciência cidadã e social sobre álcool, drogas e saúde mental, entre
familiares de usuários ou potenciais usuários dos serviços de saúde mental no Estado da Bahia, com
ênfase para o Distrito Sanitário do Centro Histórico de Salvador.
Ambulatório

ARD-FC - serviço que disponibiliza tratamento clínico, psiquiátrico e psicológico
para usuários de substâncias psicoativas e\ou seus familiares, na modalidade não intensiva.
Funciona como porta de entrada e também como retaguarda para encaminhamentos oriundos do
CAPS-AD Gregório de Matos, e do trabalho em campo do Projeto Integração das Ações de
Redução de Danos Decorrentes do Uso de Drogas à Atenção Básica de Saúde do Município de
Salvador. Além de disponibilizar tratamento, o Ambulatório ARD-FC trabalha com capacitação e
docência, visando formar profissionais aptos a lidar, ética e tecnicamente, no campo da atenção ao
consumo de drogas.
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Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD)
O Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) é um programa de extensão
permanente do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da
Bahia/UFBA e conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia - através das Secretarias de
Saúde, Justiça Cidadania e Direitos Humanos e Educação - da Prefeitura Municipal do
Salvador/Secretaria de Saúde, do Serviço Social da Indústria (SESI) e da Associação Baiana de
Apoio ao Estudo e Pesquisa do Abuso de Drogas (ABAPEQ). Em 17 de fevereiro de 2000, através
da Portaria nº 01, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) reconheceu o CETAD
como Centro de Excelência nas áreas de prevenção, tratamento e/ou pesquisa, integrando-o ao
Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD), considerando o elevado padrão das
atividades técnico-científicas desenvolvidas na Instituição. O CETAD, hoje, é constituido por uma
equipe experiente de médicos (nas especialidades de psiquiatria, medicina social), psicólogos,
psicanalistas, assistentes sociais, sociólogos, antropólogos, pedagogos e bibliotecária, contribuindo,
ao longo dos anos, para a assistência à saúde dos usuários de substâncias psicoativas e seus
familiares e a formação de recursos humanos para todo o Estado da Bahia e Região Nordeste.
Atualmente, o CETAD tem como missão promover ações que contemplem a atenção aos usuários
de substâncias psicoativas e seus familiares, a prevenção e a redução de riscos e danos, com o
propósito de fomentar a produção e a difusão do conhecimento sobre as múltiplas dimensões do
consumo das substâncias psicoativas, mantendo-se articulado com outras instituições
representativas da sociedade. Promove ações relacionadas à educação para a saúde, à pesquisa e ao
ensino, com vistas a estabelecer um padrão de referência para a comunidade baiana, nas suas
inquietações com relação às substâncias psicoativas e em atenção à dignidade humana, tendo como
princípios básicos em suas atividades: a ética, o respeito à cidadania e aos direitos humanos, o
sigilo, a gratuidade e a busca e/ou permanência espontânea no tratamento.
Em 2014, o CETAD deu continuidade ao desenvolvimento de ações que fazem do Centro uma das
mais importantes referências nacionais em estudos, pesquisas e assistência à saúde, na área do
consumo de álcool e outras drogas. Mais informações disponíveis no site:
https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CetadObserva/WebHome

Núcleo de Pesquisa Experimental
A programação do Núcleo de Pesquisa Experimental (NUPE) é organizada a partir de planejamento
didático contínuo, com sessões semanais de atualização, aulas do curso de graduação de pesquisa e
extensão, sendo ministradas as aulas práticas da Disciplina do Curso de Graduação da FMB-UFBA,
MED 103 - Técnica Operatória e Cirurgia Experimental.
Em 2013, o NUPE teve aprovado pela Congregação, projeto de expansão de suas atividades através
da implantação do Laboratório de Microcirurgia e Cirurgia Experimental, Pretende desta forma,
incentivar a investigação científica; estimular a publicação científica e apresentação de trabalhos;
possibilitar o aprendizado e desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas; criação da monitoria de
técnica em microcirurgia experimental; capacitação de cirurgiões, residentes e estudantes de
medicina; constituir-se em referência Norte-Nordeste como Centro de Formação de
Microcirurgiões. Em 2014 formalizou parcerias com o Hospital e Escola de Medicina Veterinária e
Instituto de Ciências da Saúde para projetos de pesquisa e implantou rotinas para tratamento e
destino de resíduos com apoio da SAD\PROAD\UFBA.
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8.4 Núcleo de Estudo em Medicina da Adolescência
O Núcleo de Estudo em Medicina da Adolescência (NEMA) foi criado em 2004 com o objetivo de
desenvolver atividades de assistência, ensino e pesquisa na área da Medicina da Adolescência.
Vinculado ao departamento de Pediatria da Faculdade mantém grupo de pesquisa junto ao CNPQ,
constituído pelas professoras Déa Mascarenhas Cardozo (líder) e Isabel Carmen Fonseca Freitas.
Realiza atividades assitenciais na CIUCP.
Centro de Atenção Psicossocial Gregório de Matos ( CAPSad GM)
O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Gregorio de Matos - CAPSad GM é um serviço
Docente – Assistencial, especializado em saúde mental, voltado para a tenção a pessoas com
problemas relacionados ao uso ou abuso de álcool e outras drogas em diferentes níveis de cuidado.
Inaugurado em Janeiro de 2012, fruto de uma parceria entre a Faculdade de Medicina da Bahia
(FMB) e a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (SESAB), o CAPSad GM funciona na sede da
FMB no Largo do Terreiro de Jesus - Pelourinho. A FMB, através do seu Serviço de Extensão
Permanente, Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti – ARD-FC (ALIANÇA) do
Departamento de Saúde da Família (DSF), é a responsável pela gestão técnica e administrativa do
Centro, que tem gestão financeira da Fundação de apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX. O
CAPSad GM, funciona como Centro de Capacitação e treinamento para profissionais da Atenção
Básica e da Rede CAPS de todo o Estado da Bahia; na docência, está voltado para alunos de
graduação e Pós-graduação da UFBA e de outras Instituições de Ensino. O Centro desenvolve,
ainda, pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa no campo da atenção ao uso de drogas e
participa junto a outras instituições locais e nacionais da formulação de Políticas Públicas. Mais
informações disponíveis no site:
https://docs.google.com/file/d/0B-D1DXTEX6TIZ095czdoUW80WXM/edit
Centro

de Integração Universidade Comunidade do Pelourinho

Dentre as atividades de extensão permanente, o Centro de Integração Universidade
Comunidade do Pelourinho (CIUCP), se constitui em uma Unidade Básica de Saúde,
inaugurado no dia 10 de agosto de 2007, mantida em cooperação técnica com a Secretaria
Municipal de Saúde de Salvador, permitindo disponibilizar uma equipe de Saúde da
Família para a comunidade do Centro Histórico e garantindo oferta de consultas,
procedimentos e atividades educativas tanto pela equipe quanto por docentes dos
Departamentos de Pediatria e Saúde da Família que desenvolvem atividades
curriculares da graduação na Unidade.
Módulo de Pediatria (B44) antiga disciplina Pediatria Preventiva e Social (MED 204),
sendo esta disciplina a razão ou mola propulsora do projeto, quando foi anunciada a
suspensão das atividades de assistência básica à saúde na área de Pediatria no
Complexo HUPES, o que deixaria o alunado sem campo de prática em puericultura.
Internato I e II (MED 231 e 245, quinto e sexto anos do curso médico).
MED B53 (Saúde da Família) componente obrigatório para o curso de graduação
MED242 Internato em Medicina Social
Residência de Medicina de Família e Comunidade da EESP\SESAB
A Unidade acolhe os residentes do Programa de Residência Médica em Pediatria do C-HUPES que
necessitam cumprir carga horária em atividades de Puericultura, fundamentais para formação do
novo médico pediatra.
A ampliação reforma das instalações físicas realizadas em 2014 com apoio do IPHAN estão
relatadas no item 2.
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Durante 2014 foram produzidos:
973 procedimentos odontológicos
1.189 consultas de Enfermagem
4.094 consultas médicas
6.084 procedimentos de enfermagem

9. CONVÊNIOS E COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (nacionais e
internacionais)
A FMB mantém através da UFBA, convênios assinados com o município de Salvador, Vitória da
Conquista e com a Secretaria Estadual da Saúde/SESAB que garante cooperação científica,
tecnológica e pedagógica para implantação de melhores práticas no SUS e inserção na rede de
atenção especializada e hospitalar do estado.
O convênio com a SMS de Salvador viabiliza os campos de práticas nas Unidades de Saúde da
Família do Distrito Barra Rio Vermelho e do Subúrbio Ferroviário e parcerias com os programas
permanentes de extensão da FMB: CETAD, CAPS Gregório de Matos, o PROAR e a CIUCP.
A integração com a SESAB é evidenciada na ampla oferta de serviços prestados por todos os
equipamentos de saúde próprios ou gerenciados pela UFBA, incluídos no Sistema de Regulação do
SUS. O nível secundário e o terciário de atenção e atendimentos especializados, ocorrem no
Complexo HUPES incluindo o Ambulatório Magalhães Neto, o Hospital Universitário Professor
Edgar Santos, Maternidade Climério de Oliveira. São utilizados ainda os espaços do Hospital do
Subúrbio, do Hospital Roberto Santos incluindo a UPA, Hospital Geral do Estado e Maternidade de
Referência José Maria de Magalhães Netto, unidades não subordinadas à FMB, mas que se
constituem nos principais espaços de práticas do curso de graduação e Programas de Residência
Médica.
10. PRÊMIOS E HOMENAGENS
A FMB possui premiação para os alunos que se destacam em cada turma de formandos e que
atendem aos requisitos de cada prêmio. O Prêmio Prof. Jessé Accioly é oferecido ao concluinte
de MED-B60 (Monografia IV) com trabalho monográfico de maior destaque. O Prêmio
Professor Alfredo Britto foi instituído no início do século passado, e é oferecido ao formando
com maior destaque na área de pesquisa científica durante o curso médico. O Prêmio Professor
Juliano Moreira foi instituído no final de 2002, sendo oferecido ao formando com maior destaque
nas atividades acadêmicas de extensão universitária, durante o curso médico. O Prêmio
Professor Nina Rodrigues é oferecido ao formando com maior destaque no conjunto de
atividades do curso médico. O Prêmio Professor Manoel Victorino, instituído no século
passado, é oferecido ao formando com maior média global nas disciplinas e atividades durante o
curso médico.
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O quadro abaixo apresenta os laureados no ano de 2014.
Alunos laureados com prêmios em 2014.
ANO DATA PRÊMIO LAUREADO (A)
2014
2014.1
Prof. Manoel Victorino Pereira Anselmo Alves Boa Sorte Júnior
Prof. Alfredo Thomé de Britto João Pedro Lins de Carvalho
Prof. Juliano Moreira Juliana Borges Casqueiro
Jessé Accioly Daniela Conceição Santos de Campos
2014.2
Prof. Manoel Victorino Pereira Patrícia Santiago Liberato de Matos
Prof. Alfredo Thomé de Britto Yuri Costa Sarno Neves
Prof. Juliano Moreira Maryanna Dias Novaes
Prof. Raymundo Nina Rodrigues Yuri Costa Sarno Neves
Jessé Accioly Renata Conceição Pereira Coelho
Fonte: Diretoria FMB, 2014

11. ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO
11.1. A Diretoria da FMB, além da participação regimental como membro permanente no Conselho
Universitário da UFBA (CONSUNI) participou de comissões e grupos de trabalho, a saber:
Comissão de Gestão de Pessoas do CONSUNI
Suplente no Conselho de Curadores da UFBA
Comissão para elaboração e acompanhamento do projeto do Curso de Medicina no
IMS-UFBA em Vitória da Conquista
Comissões de avaliação de servidores
Comissões para avaliação e progressão de docentes
Bancas examinadoras de TCC, Mestrado e Doutorado
Bancas de concursos docentes em outras universidades.
11.2. Participação no FORMED, fórum de dirigentes das Faculdades Federais de Medicina como
Vice-coordenadora e atual Coordenadora até março de 2015.
11.3 Representação da Faculdade de Medicina em diversos eventos e reuniões.
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13. EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014
1.MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- TOTAL 177,00
NE 801847 - Perkata Com. e Serv. Ltda (100 pct açúcar) 177,00
DESPESAS COM MAT. EXPEDIENTE- TOTAL 7.934,62
NE 801680 – Keynes Comercio e Serviços Ltda (2 cxas de caneta) 23,64
NE 801683 – Alea Comercial Ltda EPP. ( 10 envelopes brancos 109,20
NE 801684 – Alea Comercial Ltda EPP. (Mat. exp. Diversos) 202,50
NE 801681 – SODINE – Soc. Dist. do Nordeste Ltda (50 pcts papel almaço) 225,00
NE 801682 – Printe Comercio para Impressão Ltda (Mat. exp. Diversos) 380,28
NE 800322 – Printer Informática Ltda – ME (Confecção de Crachás 2.080,00
NE 800323 – Printer Informática Ltda – ME (Confecção de Crachás) 4.914,00
DESPESAS COM MAT. INFORMÁTICA- TOTAL 1.494,60
NE 801302 – Inforshop Suprimentos Ltda (10 cartuchos) 734,80
NE 801303 – Inforshop Suprimentos Ltda (20 cartuchos) 759,80
DESPESAS COM MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA- TOTAL 62,50
NE 803710 – AMDA – Security Importadora Ltda ( 5 cx de luvas) 62,50
DESPESAS COM MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS- TOTAL 594,00
NE 803715 – Martins Ferragens Ltda ( 30 assentos sanitários) 594,00
DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO- TOTAL 3.716,10
NE 803453 – NCK Comercio de Equipamentos Ltda ( 15 saboneteiras) 427,50
NE 803716 – Equilíbrio Com. De Desc. Ltda (15 sab e 15 disp.) 925,50
NE 801848 – Master Papelaria e Mat. De Limp. Ltda (100 toalhas de papel) 1.326,00
NE 801853 – Ello Atacadão de Produtos Ltda (Mat. Divers. De limpeza) 1.037,10
TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO 13.978,82
2.MATERIAL PERMANENTE
APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS- TOTAL 24.512,00
NE - 803253 – Eletrolux da Amazonia Ltda ( 9 – Ar condicionados) 9.549,00
NE - 803254 – Termocenter Sist. Termicos Ltda ( 4 – Ar condicionados) 4.760,00
NE - 801081 – Repremig Rep. e Com. de Minas Gerais Ltda ( 6 – Televisor) 9.828,00
NE - 801959 – Romulo Nonato da Silva Junior – ( 1 – Cafeteira) 375,00
TOTAL DAS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE 24.512,00
3.SERVIÇOS – P. JURÍDICA
DESPESAS COM ANUIDADE- TOTAL 3.467,00
NE 1174 – ABEM (Anuidade) 3.467,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS P. JURÍDICA 3.467,00
4.PESSOA FÍSICA
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- TOTAL 1.200,00
NE 1878 – INSS – Richard Gordon 1.200,00
DESPESAS COM RESSARCIMENTO- TOTAL 801,57
NE 1197 - Ressarcimento Dr. Adan 205,50
NE 1380 - Ressarcimento Clara Barros 152,96
NE 1780 - Ressarcimento Clara Barros 146,95
NE 1525 - Ressarcimento Marcelo Chastinet 296,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 2.001,57

RECEITAS
Recursos UFBA (Consumo e Serviços) R$ 41.555,33
Recursos recebidos de Projetos de docentes (Permanente) R$ 14.867,96
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS R$ 56.423,29
TOTAL GASTO R$ 43.959,39
SALDO R$ 12.463,90
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Ressalta-se a grande dificuldade de execução dos recursos financeiros para atender as necessidades
da unidade por distintas razões: as unidades não são gestoras plenas dos recursos e dependem
da administração central da UFBA para execução de todos os procedimentos, com prazos muito
longos para atendimento, novas rotinas pouco conhecidas pelos servidores, aliadas às resistências
para assumi-las e ausência de pregões ou contratos que atendam às reais necessidades da unidade.
Além dos valores referidos a unidade tem executado as solicitações de descentralização de recursos
do convênio UFBA|SESAB da UFBA para FAPEX para manutenção do CAPS Gregório de Matos.
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos avanços apresentados neste período, os desafios ainda são muitos.
Para 2015 continuaremos trabalhando para:
consolidar os avanços no curso de graduação;
constituir o Núcleo de extensão, com os coordenadores dos programas permanentes de
extensão, de forma a criar espaços solidários e de cooperação entre os programas e
projetos;
garantir a realização dos concurso para cada aposentadoria ocorrida
cooperar com a administração central da UFBA para melhorias nos processos de
execução administrativos, financeiros e de gestão de pessoas
estruturar com a SUMAI-UFBA, equipe residente para garantir manutenção predial às
instalações da FMB nas sedes do Terreiro de Jesus e Canela;
consolidar a reestruturação e os processos de trabalho dos 3 (três) núcleos de apoio à
gestão da FMB
garantir junto ao IPHAN, os recursos financeiros para viabilizar a restauração dos anexos ainda
em ruínas, para ocupação com atividades hoje deslocadas e sem espaço adequado. Para isso
enviamos ao IPHAN em setembro de 2013, solicitação para inclusão das demandas de projetos e
obras da FMB para o Edital do PAC Cidades Históricas, com resposta satisfatória em 2014 e
previsão de inicio em 2015.
aperfeiçoar os instrumentos e mecanismos para melhoria do planejamento e do relatório de gestão
da FMB.
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA
I. INTRODUÇÃO
A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia mantém-se como principal
referência para o ensino odontológico em todo estado, bem como para exames e tratamentos de
difícil acesso na rede de serviços públicos de saúde. Neste ano, os alunos de sua graduação
lograram nota máxima no ENADE evidenciando que a complexa estrutura, que articula de forma
indissociável o ensino e a assistência, propicia o que há de melhor na formação acadêmica.
A quase totalidade das disciplinas clínicas do curso desenvolve as suas atividades práticas na
Faculdade, e para tanto, a FOUFBA conta com uma capacidade ambulatorial de grande porte,
comparável à rede municipal de serviços de saúde bucal de Salvador. No complexo de ambulatórios
da instituição são atendidos usuários de todas as macrorregiões baianas, mas a grande maioria é
constituída por usuários munícipes da capital.

II. OBJETIVOS, METAS E ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS / AÇÕES
DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE PÓSGRADUAÇÃO / DESTAQUES
Após dois anos de gestão da diretoria eleita para o período de 2013/2016 há consenso que as
dificuldades são muitas mas os esforços para enfrentá-las têm sido proporcionais. As prioridades
identificadas no início da gestão continuam sendo alcançadas e os objetivos que dependiam de
esforço interno atingidos. Entretanto, a concretização de objetivos que dependiam de soluções
externas à unidade, principalmente no âmbito da estrutura física, ainda não se efetivaram, apesar do
reconhecimento do apoio permanente da administração central da UFBA e a cooperação das PróReitorias.
No plano de reorganização dos processos de trabalho: Projeto Segurança – todos os objetivos
propostos para a área de segurança patrimonial foram atingidos e um número elevado de
ocorrências policiais deu lugar a somente um registro no início do ano de 2014, mostrando que a
reorganização do processo de trabalho com substituição dos vigilantes e porteiros e nova definição
dos postos de observação funcionaram; Central de Esterilização – apontado inicialmente pelo
corpo discente como o maior problema da unidade, pode-se considerar aqui também os objetivos
foram plenamente atingidos. À nova rotina de procedimentos e organização do setor, que conta
agora com maior número de Auxiliares em Sáude Bucal, resultou em um serviço mais eficaz e
eficiente. A possibilidade de cooperação deste pessoal deveu-se a colaboração efetiva da Pró
Reitoria de Administração –PROAD. Registra-se que a falta de manutenção rotineira nas
autoclaves, que servem para a esterilização do instrumental utilizado nas clínicas, não permitiu a
perfeita operação do sistema, que quebrou em várias ocasiões e a retomada do atendimento só foi
possível graças à intervenção da SUMAI, que viabilizou o conserto. Duas novas autoclaves foram
compradas, com a imprescindível colaboração da Pró Reitoria de Planejamento -PROPLAM, e
assim espera-se melhorar ainda mais o fluxo de esterilização; Continuidade da Implementação do
Regimento Interno da FOUFBA- em 2013 e no ano de 2014 prossegui-se com a consolidação de
sua impalntação, principalmente que no concerne as estruturação do Sistema Integrado de Atenção
à Saúde Bucal - SIASB, que é órgão executivo subordinado à Diretoria da Unidade, que conta agora
com um profissional docente na coordenação e o Núcleo de Acolhimento e Gestão (NAGE), que
passou a receber a imprescindível colaboração de três Auxiliares em Saúde Bucal para ajudar no
acolhimento ao usuário, recepção, organização da
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oferta, agendamento, arquivo odontológico, processamento da informação, monitoramento e
avaliação e gestão dos serviços. Também foi iniciado a implementação dos órgãos de
assessoramento da Direção que são os Núcleo de Extensão e Núcleo de Pesquisa e Inovação. A
Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira, apesar de fazer parte da estrutura básica da
unidade, somente começou a ser organizada neste ano com a vinda de um servidor capacitado
profissionalmente e concursado para a função, o adminstrador da FOUFBA; Secretaria
Acadêmica- preconizada pelo novo regimento, neste ano a secretaria foi organizada, com a
transferência de servidores que estavam lotados em outros setores e foi estabelecida uma rotina de
fluxos de documentos, impactando positivamente na organização da unidade; Biossegurança –
apesar da enorme dedicação da Comissão de Biossegurança que atuou proximamente à direção
fornecendo consultoria em momentos importantes, ocorreram diversos registros em que discentes se
acidentaram com pérfuro-cortantes e o protocolo indicado foi seguido pela unidade, mas, na
sequência, o que era atribuído ao HUPES inúmeros problemas foram registrados. O gerenciamento
de resíduos potencialmente infectantes da unidade continua em andamento necessitando para o
próximo ano um incremento nos aspectos de melhor difusão e aprimoramento na utilização dos
acondicionadores.
No plano físico–estrutural: Reforma da Fachada da FOUFBA – também este ano não houve
qualquer intervenção na área externa/fachada da FOUFBA, que se encontra com a obra de reforma
paralisada, causando infiltrações de água na parede lateral da faculdade que ainda não foi revestida,
constantes quedas de pastilhas mal adpatadas e transtornos relacionados aos vidros das janelas e
portas que foram danificados. Reforma do Setor de Radiologia – foi iniciada em 2013 e durante
todo o ano de 2014 caminhou muito lentamente. Após um roubo de fiação e de ductos de ar
condicionado (2013) houve demora na reposição do material e não aceitação da obra, por parte da
direção da unidade, devido a qualidade. O serviço de substituição da Laje que cobre o setor da
Radiologia e parte do hall de entrada da unidade também não foi aceito, depois de refeito e de
vários concertos, pois apresentava infiltrações no andar de baixo, evidenciando a necesidade de
outro tipo de solução. Ambulatório 1A- após a inauguração da reforma em 2012, este local de
prática utilizado para práticas de aendimento por cinco componentes curriculares, diversos
problemas relacionados à obra, como o piso, e drenagem dos equipamentos apresentaram graves
problemas causando sua interdição. Novo projeto e início do conserto foi providenciado, entretanto
já no final, houve paralisação da obra por falta de recursos da UFBA para cumprimento dos acordos
com a empresa contratada trazendo como consequência a prorrogação da solução paliativa para que
os componentes curriculares pudessem ser ministrados. Elevador- este equipamento é essencial
para o funcionamento de diversos componentes curriculares e serviços oferecidos à população que
se distribuem nos dez andares da unidade. Com o único elevador em atividade, mesmo que
precariamente, aulas e serviços de atendimento foram rotineiramente cancelados ou tiveram seu
funcionamento debilitado. Foi comum durante o ano observar deficientes físicos sendo carregados
aos diversos andares e, gestantes, idosos e crianças que por vezes dependem do único serviço
oferecido no estado, se locomoverem com dificuldade escada acima. Aguarda-se solução definitiva
com a compra de um novo equipamento e uma reforma no atual, bem como revisão do contrato com
a empresa de manutenção. No quesito estrutura predial, o ano pôde ser considerado difícil, com
poucos progressos e muita energia dispendida em reuniões e tentativas de solução.
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No plano acadêmico/ ensino Em 2014 cursaram regularmente 616 alunos ativos, sendo que
desses, 104 ingressantes entre 2014.1 e 2014.2. O ingresso se deu via Vestibular- SISU (n= 84); via
Bacharelado Interdisciplinar (n=19) e um discente via decisão judicial. Concluíram o curso 108
alunos, com apenas 08 desistências e um (01) por jubilamento. Em cada início de semestre com a
proposta de fomentar decisões junto à comunidade FOUFBA e acolher os alunos ingressantes do
semestre, a Direção, Colegiado, Diretório Acadêmico e PET-Odonto realizaram a IV e V Semana
Acadêmica da Faculdade de Odontologia, fazendo destas semanas um momento ímpar para
construção do semestre e da vida acadêmica. Pela primeira vez estes órgãos internos promoveram o
Treinamento Inicial em Biossegurança para todos os alunos que tem o contato inicial com
práticas odontológicas e que pela primeira vez teriam suas aulas práticas em ambulatórios e
atendimento à paciente. Espera-se que se torne rotina semestral. Também promoveram nos dois
semestres a SemanAÇÃO que representa um avanço na cultura avaliativa da comunidade
acadêmica, constituindo-se de importante ferramenta para avaliação docente e de estrutura da
Faculdade, colaborando com a gestão no sentido de identificar lacunas, pontos a serem melhorados
e experiências exitosas, entre os diversos componentes curriculares e corpo técnico. Essas ações
foram importantes e contribuíram na elevação do conceito do Curso no ENADE, o qual obteve nota
máxima na avaliação dos discentes e docentes (Conceito 5). O Conceito de Qualidade do Curso
(CQR) obteve a nota 4, sendo que o Curso recebeu renovação do reconhecimento pelo MEC,
resultado que representa um esforço coletivo de toda a Comunidade da FOUFBA na busca da
qualidade acadêmica. De fundamental importância, deve ser registrada a colaboração da Pró
Reitoria de Assistência Estudantil -PROAE que garantiu a manutenção em sala de aula dos alunos
inscritos nos programas sociais, fornecendo cem por cento do instrumental utilizado nas disciplinas
para cem por cento dos alunos inscritos e que cursam disciplinas práticas (58). A FOUFBA por sua
vez organizou um minuscioso controle do instrumental que deveria ser devolvido e têm conseguido
êxitos no processo de devolução para utilização de outros estudantes. A unidade passou a contar
com mais dois professores titulares, Antônio Fernando Pereira Falcão e Gisela Estela Rapp que
defenderam memorial e tese, respectivamente. A FOUFBA recebeu para o setor de radiologia, em
regime de comodato pela Dabi Atlante, o Tomógrafo (EAGLE 3D) o mais moderno da indústria de
ponta nacional e que certamente contribuirá para a melhoria da assistência e aumento da produção
científica do setor de radiologia. O site da Faculdade, após anos inativado, foi relançado bem como
uma Fan Page, ferramentas para melhorar a comunicação com o público externo e interno. Quanto
ao binômio Ensino/Assistência ressalta-se que as disciplinas clínicas do curso de graduação
desenvolvem as suas atividades práticas nos ambulatórios e/ou serviços da Faculdade, sendo
executadas ações de promoção da saúde e de prevenção das doenças bucais, bem como
procedimentos cirúrgicos, restauradores e de reabilitação oral (Tabela 1). Prestação de serviços ao
Sistema Único de Saúde - SUS –Com vistas à mudança do modelo de atenção na Faculdade, deuse continuidade à implementação do Sistema Integrado de Atenção à Saúde Bucal – SIASB.
Algumas alterações também foram realizadas no Núcleo de Acolhimento e Gestão – NAGE que é
composto pela anteriormente denominada Central de Atendimento ao Paciente - CAP, pelo setor de
urgência e pelo Serviço de Acolhimento ao Usuário – SAU. Continuam sendo realizadas reuniões
como os professores das disciplinas clínicas e servidores principalmente no que se refere ao projeto
de humanização da atenção e transformação dos processos de acolhimento, triagem, agendamento,
referência e contra-referência.
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Tabela 1 – Procedimentos realizados na FOUFBA em 2014.
Grupos/ procedimentos
Primeira consulta odontológica programática
Procedimentos de urgência
Radiografia
Biopsias
Odontologia preventiva
Odontologia cirúrgica básica
Odontologia cirúrgica especializada
Dentística básica
Procedimentos de reabilitação oral
Outros
Total
Fonte: SISB - FOUFBA

Quantidade
4500
1837
1550
458
1430
1550
3631
2260
1684
4228
23.128

Os procedimentos clínicos e laboratoriais da graduação/pós-graduação e pelos serviços de
diagnóstico e atenção odontológica são oferecidos na estrutura dos ambulatórios da FOUFBA. A
Faculdade mantém-se enquanto referência para tratamento odontológico em todo estado da Bahia,
realizando exames de difícil acesso na rede de serviços públicos de saúde, a exemplo da radiografia
panorâmica. Particularmente no ano de 2014, houve uma redução no número de procedimentos
radiográficos devido a reforma do setor de Radiologia Odontológica. O advento da Copa do Mundo
no Brasil e os diversos atos de manifestação ocorridos na capital certamente interferiram na
produção de serviços oferecidos à população. Por outro lado, houve um incremento significativo na
quantidade de procedimentos de reabilitação oral e biópsias quando comparados a 2013. Nesta
Unidade são realizados grande número de procedimentos do grupo de cirurgia especializada e
dentística básica, bem como urgências, reabilitação oral, procedimentos de odontologia preventiva,
radiografias, dentre outros. Ressalta-se que em 2014, após a atualização do convênio com a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, realizou-se o monitoramento mensal da
produção de média complexidade junto a órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador.

III. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
Os vários projetos de pesquisa realizados na FOUFBA evidenciam o esforço institucional para o
crescimento de sua produção científica. Projetos foram contemplados com financiamento através da
FAPESB, CNPq ou outras agências. Na FOUFBA existem vários grupos de pesquisa cadastrados
no CNPq além dos projetos desenvolvidos e registrados nos respectivos Departamentos. A
coordenação do Programa de Pós-graduação em Odontologia e Saúde, único stricto sensu ativo na
Faculdade de Odontologia, não forneceu informações para composição do presente relatório. Desta
forma, seguem os principais projetos desenvolvidos na graduação: Águida Cristina Gomes
Henriques Leitão: Imunodetecção de fatores osteoclastogênicos em lesões periapicais
inflamatórias crônicas humanas/ EDITAL PROPCI-PROPG/UFBA 02/2013; Projeto Universal
(CNPq): Papel de fatores estimuladores e inibidores da osteoclastogênese na imunopatogenia de
lesões periapicais crônicas humanas. Andréia Cristina Leal Figueiredo: Qualidade de vida e
fatores em pacientes HIV-AIDS; Condições de saúde bucal de crianças e adolescentes da
Associação Criança e Família/Salvador-Bahia: Relação sóciodemográfica e outros fatores
associados. Denise Cruz Nogueira: Urgência e emergência do Hospital Geral Roberto Santos:
avaliação de indicadores assistenciais e perfil dos usuários; Gênese e Consolidação da Política de
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Saúde Bucal em dois municípios baianos; A gênese da Política de Saúde bucal nos âmbitos nacional
e municipal. Emilena Maria Xisto Castor: Avaliação do grau de adaptação marginal de materiais
restauradores protéticos provisórios. Erica Del Peloso Ribeiro: Avaliação de três métodos na
determinação do biótipo gengival na região anterior da maxila. Clarissa Araújo Rocha Gurgel:
Estudo multidisciplinar de Carcinomas Primários de Fígado do Estado da Bahia. 2-Expressão de
Genes da Via de Sinalização Sonic Hedgehog em Linhagens de Células Tumorais e Identificação de
Potenciais Moléculas Inibidoras. Fabíola Bastos de Carvalho: Avaliação da área de cimento e guta
percha em caninos obturados com diferentes técnicas; Avaliação por meio da diafanização do
preparo de canais radiculares achatados. Flávia Caló de Aquino Xavier: Edital Fapesb 017/2013
Jovem Cientista Baiano: Efeito Da Modulação Da Cavéola Na Transição Epitélio-Mesenquinal Em
Linhagem Celular De Carcinoma Epidermóide De Boca. (2013/ atual). Cnpq: Estudo De MicroRnas Relacionados Com A Ativação De Mastócitos e Angiogênese em Tumores de Glândula
Salivar. (2013/atual). Cnpq: Papel de Fatores Estimuladores e Inibidores da Osteoclastogênese na
Imunopatogenia de Lesões Periapicais Crônicas Humanas. (2013/atual). Gisela Estela Rapp: Sulco
palato-radicular associado à periodontite crônica na Universidade Federal da Bahia; Ocorrência,
severidade e extensão da doença periodontal na comunidade de Oitis Esplanada BA; Avaliação do
perfil periodontal utilizando PSR em alunos da disciplina de Periodontia da FOUFBA. Ieda
Margarida Crusoé Rocha Rebello: Avaliação clínica, nutricional, imaginológica e anátomopatológica de indivíduos portadores de lesões intra-ósseas benignas dos maxilares; Acurácia do
diagnóstico da ausência de cobertura óssea por meio de imagem tomográfica de feixe cônico;
Influência de assimetrias incisais dos incisivos centrais superiores na estética dentolabial: uma
análise dinâmica. Jean Nunes dos Santos: Cnpq - Estudo de Micro-Rnas Relacionados com a
Ativação de Mastócitos e Angiogênese em Tumores de Glândula Salivar; Cnpq -Avaliação da
Expressão Gênica e Imuno-Histoquímica do Stat3 Em Tumores Odontogênico Queratocísticos e
Ameloblastomas. Lana Bleicher: O trabalho dos professores substitutos e temporários nas
instituições de ensino superior: o caso na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da
Bahia. Luciana Ramalho: Avaliação dos efeitos da cirurgia bariátrica na condição periodontal e
expressão quantitativa de citocinas pró-inflamatórias e MMP-8 na saliva de indivíduos
gastroplastizados. Maria Beatriz Cabral: Cárie dentária na primeira infância: um estudo
longitudinal; Prevalência de alterações estomatognáticas em portadores de MPS; Condições de
saúde bucal de crianças e adolescentes da Associação Criança e Família/Salvador-Bahia: Relação
sóciodemográfica e outros fatores associados. Maria Cristina Cangussu: Fatores associados à
ocorrência de cárie dentária em escolares; Impacto do Programa de saúde Bucal na Empresa e
Odontologia Ocupacional sobre indicadores de saúde bucal no SESI- Bahia. Mariangela Silva
Matos: Condições de saúde bucal de crianças e adolescentes da Associação Criança e
Família/Salvador-Bahia:
Relação sóciodemográfica e outros fatores associados. Maria das
Graças Alonso de Oliveira: Avaliação das Doenças Periodontais e Alterações Bucleares das
Células da Mucosa Bucal em Dependentes Químicos de Crack e Cocaína: Estudo Caso-Control.
Patrícia Leite Ribeiro: Alterações Bucais das Pessoas com Doença Falciforme e Correlações em
Análise Cefalométrica; Avaliação Estomatológica, do Fluxo Salivar e Capacidade Tampão da
Saliva de Pacientes Psiquiátricos em Uso de Agentes Psicotrópicos. Patrícia Ramos Cury:
Avaliação da prevalência e fatores de risco para doenças bucais em usuários de crack e cocaína;
Estudo das doenças bucais no povo indígena de etnia Kiriri da Bahia: Prevalência e fatores de risco
para periimplantite em pacientes atendidos na FOUFBA. Sandra Garrido: Estratégia Saúde da
Família – Inovação Tecnológica para Ampliação do Acesso, da Qualidade e Promoção de Saúde
Bucal na Atenção Básica; A gênese da política de saúde bucal nos âmbitos nacional e municipal.
Sonia Cristina Lima Chaves: Promoção da Saúde Bucal no âmbito hospitalar: a odontologia no
Hospital Ana Nery.
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IV. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO
A FOUFBA apresenta um número de atividades de extensão expressivo. Dentre eventos; cursos de
curta duração; programas preventivos e educativos de caráter eventual ou permanente em escolas e
creches; além de atendimento ambulatorial na instituição. Destacamos os 6 (seis) cursos de pósgraduação lato sensu (especializações em Ortodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia,
Implantodontia, Prótese Dentária e Radiologia). A seguir a lista das principais atividades de
extensão desenvolvidas: Seminário internacional : O papel da Odontologia no Contexto da Atenção
Integral à Doença Falciforme realizado pela disciplina de Odontopediatria/FOUFBA e ABRAEX Associação Brasiliense de Ex-Bolsistas Brasil-Japão com o apoio da JICA - Japan Internaticional
Cooperation Agency; também registra-se: Internato em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial,
Curso de extensão em Endodontia, ACC Prevenção da violência: abordagem interdisciplinar, ações
de promoção de saúde bucal com crianças de escolas municipais de educação infantil em
Salvador/Ba; Promoção de saúde bucal na primeira infância; Pacientes Especiais e Gestantes; Curso
de Extensão do Laboratório de Patologia; Curso de Extensão do Centro de Oclusão e Articulação
temporomandibular- COAT.
V. PRÊMIOS RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES VINCULADOS À
UNIDADE
Águida Cristina Gomes H. Leitão: Tumor de Kuttner x Sialolitíase: relato de casos. 2º lugar no
IX Encontro Norte Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial. Recife-PE, 2014.
Viviane Maia Barreto de Oliveira: 2o Lugar na qualidade de Mesa ‘Demonstrativa do trabalho
intitulado “Tecnologias assistivas: garantia do sucesso no atendimento odontológico” apresentado
na XIII JOBA- mai - 2014
VI. PERSPECTIVAS PARA O EXÉRCÍCIO 2015
Mais uma vez a paciência e a superação foram marcas registradas da comunidade FOUFBA, que
continua propiciando ensino e atendimento à população de qualidade, mesmo com os inúmeros
problemas de ordem de estrutura predial enfrentados durante o ano de 2014. Apesar de toda
dificuldade, o estado de ânimo da comunidade e dos gestores continua elevado pois espera-se que se
possa contar novamente para a superação dos desafios com o imprescindível apoio da
Administração Central da UFBA. Continuam necessários investimentos em infra-estrutura para a
conclusão de obras inacabadas e início de outras imprescindíveis, resolução definitiva para a
insuficiência e instabilidade dos recursos de custeio para que o curso não sofra solução de
continuidade.
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INSTITUTO DE BIOLOGIA
Relatório de Gestão do exercício de 2014, apresentado à PROPLAN como prestação de contas
anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de
acordo com as disposições da DN TCU nº 127/2013 e das orientações dos órgãos de controle
interno. Este Relatório foi consolidado com base nos dados e informações constantes nos Relatórios
Anuais de Trabalho (RAT) dos Departamentos de Biologia Geral, de Botânica e de Zoologia, dos
Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento, em Genética e Biodiversidade, e
em Diversidade Animal, além do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Biológicas.
Os dados apresentados evidenciam o investimento do Instituto em ações visando a melhoria do
ensino de graduação e de pós-graduação e a consolidação da pesquisa e da extensão. A aprovação
deste relatório e de metas e ações para o ano de 2015 possibilitarão definir indicadores que
subsidiarão a avaliação do desempenho da Unidade e também estabelecer as condições mínimas
necessárias para a sua execução.
1.

ENSINO DE GRADUAÇÃO

Conforme registrado na tabela 1, foram ofertadas 135 vagas (90 vagas diurno + 45 vagas noturno)
no curso de Ciências Biológicas em 2014, contabilizando um total de 100 matriculados e 57
diplomados.
Tabela 1 Síntese dos dados relativos ao Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Instituto de Biologia/UFBA, 2014
(fonte: RAT do respectivo colegiado).
Nº
de
vagas/ Nº de vagas/ Matriculados
Nº de Diplomados Nº de Diplomados Noturno
Matriculados
Noturno
Diurno
Diurno
90 / 71
45 / 29
51
06

A Unidade atendeu à demanda de 64 Colegiados, tendo ofertado 6.238 vagas em componentes
curriculares ministrados para os alunos de Biologia e de outros cursos, contribuindo especialmente
na formação inicial dos graduandos da área 02.
Foi realizada a revisão das ementas de componentes curriculares oferecidos pelos Departamentos
aos estudantes de Biologia e de outros cursos, visando a atualização das disciplinas e a abordagem
direcionada ao curso de graduação a que se destina, qualificando a formação profissional dos
estudantes envolvidos.
A ampliação da oferta de monitoria para os alunos dos cursos de Ciências Biológicas e para os
alunos das disciplinas ofertadas pela Unidade para outros cursos, possibilitou a concessão de 60
bolsas vinculadas à PROGRAD (Programa Bolsas de Monitoria), cinco à PROEXT (ACCS), além
das vinculadas ao Programa Permanecer e ao Programa de Formação de Professores da Rede
Pública (PARFOR), e ao incentivo à monitoria voluntária. Além das monitorias os estudantes de
Biologia foram contemplados com 10 bolsas do Programa Institucional de Iniciação à Extensão
(PIBIEX/UFBA), 92 do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/UFBA). Também
foram 12 bolsas vinculadas ao Programa Proext-MEC/Sesu. Cabe destacar ainda que em 2014, o
PIBID/Biologia/UFBA contou com a participação de 21 bolsistas, estudantes da Licenciatura em
Ciências Biológicas, 09 Professores-orientadores do Instituto de Biologia e 04 Supervisoras de sete
escolas de Salvador. A produção do Programa constou de 12 resumos, 37 posteres de apresentações
orais, 09 vídeos e 15 jogos didáticos, além de outros produtos diversos.
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Em relação ao estágio curricular, o curso de Ciências Biológicas conta com 30 parcerias de
instituições públicas e privadas da área ambiental e de ensino, viabilizando o encaminhamento de
13 bacharelandos para estágio curricular, sob supervisão técnica do órgão acolhedor
Devem-se registrar os esforços que vêm sendo empreendidos, visando a reavaliação do Curso de
Bacharelado em Ciências Biológicas pelo MEC, o qual obteve conceito 02 na avaliação/2012,
devido à inconsistência dos dados inseridos no E-MEC pela UFBA. Desta forma, destaca-se a
melhoria da infraestrutura didática, incluindo a aquisição de mobiliário, equipamentos ópticos e de
materiais e reagentes para a realização de aulas teórico-práticas.
2.

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Unidade possui 05 cursos de pós-graduação stricto sensu, com expressiva participação do seu
corpo docente no núcleo permanente e no núcleo colaborador dos mesmos. Além de fazerem parte
do corpo docente dos cursos de pós-graduação da Unidade, diversos professores participam de
programas de pós-graduação de outras Unidades da UFBA ou IES. Os dados sobre o ensino de pósgraduação no IBIO estão sumarizados na Tabela 2.
Tabela 2 Síntese dos dados relativos aos Cursos de Pós-Graduação, Instituto de Biologia/UFBA, 2014 (fonte: RATs dos
respectivos colegiados).
Curso de Pós-Graduação
Nº de alunos N° de
Nº de docentes Percentual de docentes
matriculados dissertações ou
da Unidade
credenciados em
teses defendidas credenciados
relação ao total da
Unidade
Mestrado
em
Ecologia
e
18
28,1
Biomonitoramento
37
11
Doutorado
em
Ecologia
e
18
28,1
Biomonitoramento
40
08
Mestrado Profissional em Ecologia
17
26,6
Aplicada à Gestão Ambiental
46
0
Mestrado
em
Genética
e
16
25,0
Biodiversidade
20
8
Mestrado em Diversidade Animal
32,8
33
10
21
Dentre as ações de internacionalização da pós-graduação temos a publicação de 21 artigos com pesquisadores
estrangeiros, oriundos dos seguintes países: Estados Unidos (11 publicações), Nova Zelândia, (8), Reino Unido (7),
Alemanha e Australia (5). Além disso, foram enviados para o exterior 02 discentes do Programa de Pós-Graduação em
Ecologia e Biomonitoramento (PPGECOBIO) no programa de doutorado Sanduiche, além de mais dois que foram
contemplados.

A busca de um padrão de qualidade internacional dos cursos de pós-graduação da Unidade está
refletida nos resultados obtidos desde a avaliação trienal da CAPES 2013, que atribuiu, aos
Programas de Pós-Graduação em Diversidade Animal (PPGDA), em Genética e Biodiversidade
(PPGGENBIO) e Mestrado Profissional em Ecologia os conceitos 4, 3 e 3, respectivamente. O
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento (PPGECOBIO) obteve conceito 6,
tornando-se o único programa com esta nota na área de biodiversidade no Nordeste.
Os Programas de Pós-Graduação em Diversidade Animal (PPGDA) e Genética e Biodiversidade
(PPGGENBIO) captaram recursos do Edital Pró-equipamentos CAPES 2014 visando a aquisição de
equipamentos para a implementação do Laboratório Multiusuário de Sistemática Molecular Animal,
repercutindo na melhoria da infraestrutura e do incremento da produção científica.
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Deve-se destacar o investimento na integração entre o ensino de graduação e de pós-graduação
mediante a elaboração do projeto Laboratório Didático de Pesquisa em Ensino de Biologia
(LADPEB), associando o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID/UFBA/CAPES – Biologia), o ensino de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas
e de pós-graduação em Diversidade Animal (PPGDA), Ecologia e Monitoramento (PPGECOBIO),
Genética e Biodiversidade (PPGGENBIO), à pesquisa em Educação em Biologia e à extensão
universitária com a rede pública da educação básica. Outra atividade com este objetivo é o
“Seminário Novos e Velhos Saberes”, projeto de extensão de caráter permanente promovido pelos
Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento, em Genética e Biodiversidade e
em Diversidade Animal.
Os Programas têm investido na melhoria contínua dos cursos mediante a realização de workshops
de autoavaliação com a participação de avaliadores externos, subsidiando a elaboração de
projetos de reforma curricular. Cabe destacar a elaboração da proposta de curso de doutorado em
Diversidade Animal a qual foi aprovada em dezembro de 2014.
No que tange ao Ensino a Distância, foi aprovado pelo MEC o Curso de Pós-Graduação lato sensu
– Especialização em Educação Ambiental a Distância, com carga horária de 420h, 100 vagas para
professores e gestores que atuam na área, e cuja oferta será em 2015.

3.

PROJETOS DE PESQUISA

O Instituto de Biologia registrou um elevado quantitativo de projetos de pesquisa, sendo alguns com
financiamento de agências de fomento e ampla rede de colaboração com instituições do governo
federal, estadual, municipal, de empresas públicas e privadas e instituções internacionais de renome
como: Universidade do Uruguai, MCT, EMBRAPA, FAPESB, CNPq, CAPES,
PROPCI/PROPG/UFBA/PRODOC, PETROBRAS, FAPERJ, MICHELIN, além de financiamento
da própria UFBA.
É expressivo o envolvimento dos docentes na orientação de alunos, alcançando um patamar de 92
orientandos de Iniciação Científica, 136 mestrandos e 40 doutorandos, em sua grande maioria
bolsistas vinculados a Programas Institucionais e a agências de fomento, além de Estagiários
Voluntários. A Unidade também recebeu 03 bolsistas de Pós-Doutorado.
Outra informação relevante diz respeito à produção científica da unidade, que atingiu o total de 92
artigos publicados em periódicos indexados, três livros, cinco capítulos de livros, 31
teses/dissertações e 22 monografias, 172 resumos em eventos, bem como outras produções,
incluindo textos em jornal e palestras, seminários ou conferências.
Cabe destacar a ação importante desenvolvida pelo Museu de História Natural da Universidade
Federal da Bahia (MHNBA), cujo acervo científico do Museu de Zoologia com mais de 120 mil
espécimes e do Herbário Alexandre Leal Costa com mais de 106 mil exsicatas de espécimes
botânicas além de mais de 800 amostras de madeiras e mais de 500 amostras de fungos, constitui
referência da biodiversidade regional. Os trabalhos de pesquisa em torno do MHNBA contam com
a contribuição de 25 docentes do Instituto envolvidos nas Curadorias das Coleções do referido
Museu.
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Outro dado a registrar é a participação de docentes da Unidade como membros de Conselhos
Editoriais e/ou consultores ad hoc de agências de fomento e de periódicos científicos nacionais e
internacionais, como: Investigações em Ensino de Ciências (Online); Revista Brasileira de Pesquisa
em Educação em Ciências; Ciência e Educação (UNESP); Scientiae Studia (USP); Arquivos do
Instituto Vital Brasil; Revista de Divulgação Científica Jovens Cientistas; Revista da Sociedade
Brasileira de História da Ciência; Organização e Sociedade (UFBA); Ideação (UEFS); Boletim do
Instituto de Pesca; Educação em Revista (UFMG); Biotemas (UFSC); Plant phisiology and
biochemistry (PPB); Journal of Species List and Distribution; International Studies in the
Philosophy of Science; Science & Education (Dordrecht); Semiotica (Berlin); Genetics and
Molecular Biology; Journal of Biosemiotics; Triple C (Viena); Asclepio (Madrid); Zootaxa
(Auckland); Brazilian Journal of Microbiology; Bulletin de l´Acadèmie Vétérinaire de France.

4.
PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES
DE EXTENSÃO
Dentre as ações de Extensão desenvolvidas na Unidade registra-se um programa vinculado ao
Programa de Extensão Universitária do MEC/Sesu (PROEXT 2014-MEC/Sesu); sete projetos
vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária/PIBIEX, dois ao
PROUFBA e seis à Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade – ACCS ofertada como
componente curricular.
Também foram desenvolvidos atividades e eventos diversos tais como cursos, Workshops, Sessões
Científicas, Seminários, Forum Científico, Colóquio Científico, resultantes de projetos de Extensão
registrados no Siatex que contaram com financiamentos e parcerias com diversas instituições. A IX
Semana de Biologia - Além das fronteiras da Ciência, evento permanente do calendário academico
do Instituto, organizada prioritariamente por estudantes sob a coordenação de docentes da Unidade,
promoveu a integração entre 462 participantes, dentre estudantes do ensino básico, graduandos,
pós-graduandos e profissionais das Ciências Biológicas.
Devem-se ressaltar os serviços prestados pelo Laboratório de Genética Humana e Mutagênese
(LGHM), o qual atende à demanda de todo o Estado da Bahia e do Nordeste, sendo o único
laboratório da região Norte/Nordeste a realizar o diagnóstico molecular para a Síndrome do Xfrágil. No ano de 2014 foram realizados 40 consultas e 111 exames laboratoriais genéticos,
distribuídos em 37 cariótipos, 39 diagnósticos moleculares para a Síndrome do X-frágil, 15
diagnósticos moleculares para a Fibrose Cística e 20 hibridações in Situ por Fluorescência.
Outra ação relevante de extensão são as Exposições temporárias, intinerantes ou virtuais, do Museu
de História Natural da Universidade Federal da Bahia (MHNBA), cujo acervo é organizado pelos
docentes responsáveis pela Curadoria das Coleções do referido Museu, atendendo à visitação
pública especialmente de escolas de ensino fundamental e médio além da oferta de cursos de
extensão.
Outro destaque foi a criação da REVISTA JOVENS CIENTISTAS e publicação dos 04 primeiros
volumes, destinada a professores e estudantes da educação básica, num projeto coordenado pela
Profa. Rejâne Maria Lira da Silva, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Diversidade
Animal (PPGDA) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências
(PPGEFHC).

316

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Além disso, a Unidade conta com docentes que representam a UFBA no Comitê Estadual do
Projeto Orla do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro; as Universidades baianas no
Conselho Estadual de Meio Ambiente; e que representam a UFBA em Conselhos de Unidades de
Conservação do Estado.
5.
CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS
DE NATUREZA ACADÊMICA
A formalização de convênios, cooperações, parcerias e intercâmbios de natureza acadêmica com
universidades e instituições de pesquisa brasileiras e estrangeiras tem propiciado o intercâmbio
entre alunos, professores e pesquisadores. Constituem fortes parceiras do Instituto de Biologia: a
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a EMBRAPA e a Empresa Baiana de
Desenvovolvimento Agrícola S.A (EBDA).
Além dessas parcerias, os docentes da Unidade estão envolvidos no desenvolvimento de projeto de
pesquisa e/ou extensão com uma das seguintes universidades e instituições de pesquisa brasileiras e
estrangeiras: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)/Salvador; Agência de Defesa Agropecuária da
Bahia (ADAB); CENARGEN; Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES); Universidade
Federal de Porto Alegre; UFMG; UFPR; UFPE; UFPA; Universidad Politécnica de Madrid; Institut
Pasteur/Uruguai; Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa/Portugal;
Natural History Museum of the University of Kansas,USA; University of Guelph, Canadá;
Universidad de Sevilla; Swedish Museum of Natural History; USP/ City University of New York;
Marine Institute Plymouth University; United Kingdom School of Biological Sciences; Victoria
University of Wellington, New Zealand; National Institute of Water and Atmospheric Research,
New Zealand; College of Marine Science, University of South Florida, USA.
Destaque para o Projeto Rede Vital para o Brasil - Nacional de Diálogo e Cooperação sobre
Animais Peçonhentos, desenvolvido em parceria com várias instituições de ensino e pesquisa na
área, a saber: UFES; Casa Vital Brasil; Centro de Produção e Pesquisas de Imunobiológicos do
Paraná; Centro de Estudos e Venenos Animais/UNESP/Botucatu; FIOCRUZ/RJ; Fundação
Ezequiel Dias; Instituto Butantan; Instituto Vital Brazil; Museu Paraense Emílio Goeldi.
6.
QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS
PRESTADOS AO PUBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS
Serviços prestados pelo Laboratório de Genética Humana e Mutagênese (LGHM), o qual atende à
demanda de todo o Estado da Bahia e do Nordeste.
Tipo de serviço
Consultas
Cariótipos
Diagnósticos moleculares para a Síndrome do X-frágil (único
laboratório a realizar esse serviço no Norte e Nordeste)
Diagnósticos moleculares para a Fibrose Cística
Hibridações in Situ por Fluorescência

nº de atendimentos
40
37
39
15
20
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7.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Unidade foi agraciada com 01 premiação do Premio Inventor UFBA 2014 – 6ª Edição, pelo
desenvolvimento da Patente Nº BR 102013 0327352 “Proteínas de Choque Térmico (Hsp) como
Marcadoras de Leveduras Starter de Saccharomyces Cerevisiae mais Resistentes ao Estresse em
Processos Fermentativo", de autoria da Profa. Suzana Cunha juntamente com os estudantes Edgard
Freitas de Siqueira Junior Antônio Ferreira da Silva e Celso Duarte Carvalho Filho.
Destaque para a premiação da Profa. Rejane Lira agraciada com a medalha Vital Brazil, pela Casa
de Vital Brazil, a qual fez jus pelos 27 anos de trabalhos desenvolvidos sobre animais peçonhentos.
A excelência acadêmica de 05 trabalhos apresentados pelos docentes e/ou discentes da Unidade foi
premiada no 2º Encontro Internacional Vital para o Brasil sobre Animais, MG.
Os docentes do Instituto de Biologia participaram da organização do XI Congreso Latinoamericano
de Botánica, 65º Congresso Nacional de Botânica, Sixth International Rubiaceae and Gentianales
Conference e XXXIV Encontro Regional de Botânicos de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo
(ERBOT), realizados de 19 a 24 de outubro de 2014, em Salvador, Bahia.
A indicação de professores da unidade como representantes do Brasil em eventos - Prof. Charbel
El-Hani, no encontro de especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC)/ONU, e comissões internacionais - Profa. Blandina Felipe Viana, na Plataforma
Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES)/ONU, demonstram,
inequivocamente, o reconhecimento pelo trabalho realizado por estes docentes.
8. PERPECTIVAS METAS FUTURAS:
A conclusão do anexo do prédio do IBIO previsto para maio de 2015 e o início das reformas do
prédio antigo abrem perspectivas para consolidar e modernizar ainda mais as ações de ensino,
pesquisa e extensão do Instituto. No anexo, o IBIO passará a contar com 13 novos laboratórios de
ensino com instalações modernas, atendendo às normas de ergonomia, biossegurança e
principalmente princípios pedagógicos. Também incluirá novas instalações do Herbário que
ampliará o espaço do seu acervo, oferecendo condições adequadas para os pesquisadores que o
consultam. Com a reforma do prédio antigo serão resolvidas as deficiências atuais de acessibilidade,
biossegurança, abastecimento de energia elétrica, e também de drenagem e saneamento, além de
promover melhoria nas condições de trabalho dos servidores docentes e técnico-administrativos.
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INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
1) ENSINO DE GRADUAÇÃO:
Quanto às atividades ligadas ao ensino de graduação nos Cursos de Arquivologia diurno e noturno
e Biblioteconomia e Documentação, bem como a oferta de disciplinas para os Bacharelados
Interdisciplinares das áreas de Saúde, Humanidades e Artes, destaca-se que:
a) todo corpo docente do Departamento de Documentação e Informação (DDI) e do
Departamento de Fundamentos e Processos de Informação (DFPI) ministraram disciplinas.
As disciplinas foram ministradas em aulas teóricas e práticas, para as quais os docentes têm
procurando permanentemente aprimorar suas abordagens e metodologias;
b) os RIT dos docentes DDI e DFPI revelam que a maioria empreendeu esforços e
competências no desenvolvimento de atividades para suprir carências de laboratórios para as
aulas práticas, como também o limite do acervo bibliográfico disponibilizado pela biblioteca
do ICI;
c) além de empreendimentos por parte dos docentes em prol da melhoria do ensino,
destacaram-se ações pró-ativas voltadas à excelência de resultados no aprendizado e
renovação de conhecimento, incluindo a intensificação de atividades de pesquisa interligadas
ao ensino da graduação, envolvendo alunos da graduação como bolsistas e voluntários do
PIBIC. Assim, verificou-se o empenho dos docentes do DDI e do DFPI na melhoria do
ensino por meio da revisão dos componentes curriculares, da ampliação de referencial
bibliográfico das disciplinas e das pesquisas de iniciação científica;
d) também deve-se destacar uma experiência interessante quanto ao ensino de graduação
relacionada à co-orientação de monografia de conclusão de curso de graduação em
Direito/UFBA, do servidor técnico-administrativo Avelino Pereira dos Santos Neto, por uma
docente do DDI, que também coordena o Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação (PPGCI). A monografia foi defendida no semestre de 2013.1, e seguiu dando
frutos ao PPGCI / Ufba neste ano de 2014. Artigos desenvolvidos a partir desse trabalho
foram aprovados para apresentação no II Congresso Mundial de Comunicação
Iberoamericana – Confibercom (Universidade do Minho - Braga – Portugal), no IX
Workshop Internacional em Ciência da Informação (UnB - Brasília) e para publicação no
periódico eletrônico Jus Navigandi. Essa experiência aponta um caminho de atividades que
podem favorecer a integração entre o ensino de graduação e de pós-graduação.
2) ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO:
Os RIT evidenciam a participação dos docentes no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação e em cursos de especialização. Indicam também a participação em bancas de mestrado e
doutorado no ICI e em IES no âmbito nacional, evidenciam ainda as publicações geradas a partir
dos resultados das pesquisas realizadas pelo corpo docente, assim como das pesquisas orientadas
(em coautoria com mestrandos e doutorandos). Foram publicados artigos científicos, livros,
capítulos de livros, trabalhos em anais de eventos nacionais e internacionais, merecendo menção a
publicação de 17 trabalhos de docentes e discentes em coautoria no ENANCIB 2014, o mais
importante evento científico da área da Ciência da Informação no Brasil.
A produção científica dos docentes e discentes do PPGCI/Ufba cresceu em 2014, em publicações
qualificadas pela Capes. Tal produção encontra-se devidamente cadastrada na Plataforma Sucupira,
por meio da qual a Capes realiza a avaliação da pós-graduação brasileira. Tais informações podem,
portanto, ser identificadas, tanto nos currículos lattes de cada docente e na plataforma Sucupira,
disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf>.
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O PPGCI / Ufba realizou uma seleção para alunos regulares e duas para alunos especiais para
ocupação de vagas definidas em seu regimento interno. Em novembro, realizou o IV Seminário de
Pesquisa do PPGCI / Ufba: integrando graduação com pós-graduação. Planejou e assegurou a oferta
de disciplinas, de modo que todos os docentes do Programa ministrassem disciplinas ao longo do
ano; assegurou a distribuição de orientações entre os docentes; ofertou disciplinas optativas nos dois
semestres, com professores do programa e outros convidados de outros programas da área, em nível
nacional e internacional.
O Programa assegurou ainda a realização das defesas públicas das dissertações dos alunos
concluintes do mestrado, cujo prazo de finalização do curso estava previsto para o ano de 2014.
Também titulou 02 doutores em CI que concluíram o curso em três anos e mais 01doutora através
do Programa de Doutoramento Especial da Ufba. Acolheu como pesquisador em estágio pósdoutoral, o Prof. Dr. Sérgio Lopes Maravilhas, da Universidade do Porto - Portugal. Continuou nas
atividades de doutorado em cotutela com a Universidade de Lausanne – Suíça, iniciadas em maio de
2013 com a aluna Mylène Tanferri. Destaca-se também a realização pelo PPGCI/Ufba de 02
grandes congressos internacionais: o III Colóquio Internacional “A Medicina na Era da Informação”
e o III Colóquio Internacional da Rede MUSSI: As Transformações do Documento no Espaço –
Tempo do Conhecimento. Soma-se a isto a já tradicional participação de docentes e discentes do
Programa em eventos nacionais e internacionais, tais como: Enancib, ISKO, EDICIC, Sinforgeds,
CNA, SNBU, WICI, Confibercom, dentre outros. Mestrandos e doutorandos do PPGCI/Ufba
participaram de importantes eventos nacionais e internacionais apresentando trabalhos em coautoria
com seus orientadores. No âmbito internacional o PPGCI/UFBA recebeu como alunos regulares,
por meio do Programa PAEC da Organização dos Estados Americanos (OEA), 02 doutorandos e 01
mestrando, provenientes do México, Colômbia e Haiti. Para ingresso em 2015, já foram
selecionados 01 mestrando e 01 doutorando respectivamente da República Dominicana e da
Nicarágua.
3) PROJETOS DE PESQUISA:
Projetos DDI:
a) Cultura e poder na política da memória: Arquivo Público do Estado da Bahia (como parte do
projeto macro intitulado “Desenvolvimento da leitura e o ambiente cultural; difusão e
mediação de saberes”;
b) Disseminação e Uso da Informação;
c) Mecanismos de difusão de conhecimentos gerenciais entre os sistemas e redes de atenção à
saúde: gestão de documentos bases para a aprendizagem e inovação organizacional em
hospitais;
d) Mecanismos de difusão de conhecimentos gerenciais entre os sistemas e redes de atenção à
saúde: gestão de documentos bases para a aprendizagem e inovação organizacional em
hospitais federais;
e) Mediação da Informação em Bibliotecas Universitárias: desafios na busca de indicadores para
o aperfeiçoamento de metodologias;
f) Editoração e publicação de uma revista eletrônica: em pauta a ponto de acesso;
g) Difusão do conhecimento e apropriação de saberes: acesso e uso da informação na sociedade;
h) Os médicos e a cultura: estudo crítico e guia geral dos arquivos de médicos escritores, artistas
e pensadores de Portugal e Bahia – Brasil (1808 / 2013);
i) Os médicos e a cultura em Portugal e Brasil: olhar(es) introspectivo e analítico sobre o “modo
de ser e de estar” médico-cultural: pesquisa em acervos arquivísticos, bibliográficos e
museológicos;
j) Potencialidades da Web na Ciência da Informação;
k) Biblioteca Pública acesso, uso e difusão da informação: convergências e divergências;
l) Competências infocomunicacionais: desenvolvimento do conceito;
m) Políticas de arquivo nas universidades federais brasileiras;
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n) Análise conceitual e cognitiva: um método/modelo dinâmico para auxiliar a construção de
Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC).
Projetos DFPI:
a) Potencialidades Humanas e Tecnológicas na Promoção da Disponibilidade e
Acessibilidade da Informação mais Bibliotecas Universitárias;
b) A investigação dos Sistemas de informação na Perspectiva da Arquivistica;
c) Elaboração e aprovação de projeto de pesquisa;
d) A Conversão Digital de Documentos Especiais de Acervos Públicos;
e) Desafios e alternativas digitais para a salvaguarda e difusão do patrimônio documental
arquivístico e audiovisual;
f) Projeto de Digitalização da Documentação Reunida pela Comissão Milton Santos de
Memória e Verdade;
g) A Produção Cientifica Brasileira em Oncologia: Um estudo a partir das citações nas
teses;
h) Editoração de Revista Eletrônica;
i) Avaliação de Bibliotecas Universitárias.
4) PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO:
Em relação às atividades de extensão, os docentes do DDI desenvolveram e atuaram nos seguintes
projetos e ações:
a) Organização e realização do III Medinfor;
b) Organização e realização do III Colóquio Internacional da Rede Rede Mussi;
c) Organização e realização do Seminário Leitura para Todos;
d) Organização e realização da 7ª Lavagem da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB);
e) PRADIME;
f) Especialização em Gestão Escolar;
g) Curso de Especialização em Acervos de Música; (elaboração do projeto e processo de
inscrição);
h) IV Seminário de Pesquisa do PPGCI/UFBA: integrando graduação e pós-graduação;
i) Escrita de artigos científicos.
Em relação às atividades de extensão, os docentes do DFPI desenvolveram e atuaram nos seguintes
projetos e ações:
a) Curso de GED;
b) ACTA 15;
c) SINPRED;
d) Rede Cariniana;
e) ANCIB;
f) 10º CineOP;
g) V SBA;
h) IV Seminário de Pesquisa do PPGCI/UFBA: integrando graduação e pós-graduação;
i) III SECRIDI;
j) Simpósio ICIA58;
k) CTCM;
l) Projeto de Digitalização de acervo fotográfico ICI/UFBA;
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Atividades de extensão PPGCI:
a) II SECRIDI - Seminário CRIDI de Pesquisa;
b) Oficina de Escrita de Artigos Científicos;
c) III Colóquio Internacional A Medicina na Era da Informação;
d) III Colóquio Internacional da Rede Franco Brasileira de pesquisadores em mediação e usos
sociais de saberes e informação - Rede Mussi;
e) IV Seminário de Pesquisa do PPGCI/UFBA: integrando graduação e pós-graduação.
5) CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS DE
NATUREZA ACADÊMICA:
Os docentes do DDI e DFPI têm dado continuidade a projetos em convênio, cooperação e parceria
que visam o fortalecimento de intercâmbios científicos e culturais com universidades do Brasil, de
Portugal e da França. Atividades de ensino, pesquisa e extensão têm sido realizadas em parceria
com doutorandos, com instituições da Ciência da Informação e de outras áreas, como a medicina, a
museologia e as engenharias, nos mencionados países.
A revista Ponto de Acesso do ICI manteve contatos com a Profa. Viviane Couzinet – Lerass/Univ.
Paul Sabatier, Toulouse 3, França (coordenadora científica da Rede Mussi pela França) e a profa.
Kátia Carvalho do PPGCI/Ufba, assegurando a publicação do número especial sobre Leitura e
mediação (v.8, n.2, 2014). Além disso, o periódico do ICI manteve a sua periodicidade e qualidade,
estando classificado no Qualis de Periódicos da Capes no estrato B1.
Quanto ao PPGCI, permaneceram as cooperações e intercâmbios científicos com os PPGs da
UFPB, UNESP de Marília, IBICT, UFRGS, UFS, UFF, UFES, UNEB, IFBA, UNIFACS, ECA,
UFSC, UnB, USP, UFMG, UEL, UNIRIO, UFC, UFCE, UFMA, FIOCRUZ, UNIVASF, entre
outros, para realização de eventos em parceria, com participação de docentes e discentes dos
mencionados programas. Em âmbito internacional, o PPGCI vem interagindo com professores
pesquisadores e docentes, por meio do desenvolvimento de pesquisas (em pós-doutoramentos de
docentes, em estágios de doutorandos e realização de eventos científicos) dos seguintes países:
Colombia, Equador, México, Haiti, Estados Unidos, Canadá. Portugal, Espanha, Moçambique,
França, Itália, Alemanha, Nigéria, Confederação Helvética, destacadamente a Suíça, Nigéria, dentre
outros. Essas ações ressaltam o avanço do PPGCI/Ufba na busca da sua consolidação e da conquista
de excelência na área da Ciência da Informação. Dentre as universidades e organismos científicos
internacionais com os quais o PPGCI / Ufba tem tido uma constante interlocução, pode-se relatar:
Confederação Ibero-Americana das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação
(CONFIBERCOM), International Society for Knowledge Organization (ISKO), Asociación de
Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC),
Réseau Franco-Brésilien de Chercheurs en Médiations et Usages Sociaux des Savoirs et de l'
Information (Rede Mussi), Université Paul Sabatier – Toulouse III (França), Università della
Calabria – UNICAL (Itália), Universidade do Porto (Portugal), Universidade de Coimbra
(Portugal), Universidad de Salamanca – USAL (Espanha), Universidad Carlos III de Madrid
(Espanha), Université de Lausanne – UNIL (Suíça). Destaca-se também o prosseguimento da
parceria com a Organização dos Estados Americanos, por meio do Programa de Alianças para a
Educação e Capacitação (PAEC OEA/GCUB), conforme já explicitado no item 2 deste RAT. Em
2014, o Programa obteve novo intercâmbio internacional: o Acordo de Cooperação Acadêmica
entre a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Instituto Politécnico do Porto (IPP) – Portugal,
assinado pelas citadas instituições, possibilitando aditivo a ser incorporado sobre ações de pósgraduação.
Além das cooperações e intercâmbios em níveis nacional e internacional, também ocorreram
inúmeras ações intramuros com instituições acadêmicas da própria Ufba, a exemplo da Faculdade
de Comunicação, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Educação, Escola de
Administração, Instituto de Letras, Instituto de Matemática, IHAC, Instituto de Saúde Coletiva,
Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania e Mestrado Profissional em Saúde
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Coletiva, Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) e o Programa de
Pós-Graduação em Museologia.
6) QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS
PRESTADOS AO PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS (TIPO DE
SERVIÇO, Nº DE ATENDIMENTOS, ETC.):
Serviços público interno

Número
atendimento

Colegiados: Arquivologia e Biblioteconomia
Orientação acadêmica para cursar disciplinas
internas e externas e atividades complementares.

Orientação
profissão.

legal

quanto

ao

exercício

Serviços público externo

Número
atendimento

Orientação sobre atividades
técnicas dos cursos,
principalmente referente à
escolha de profissional.
Informações sobre os cursos
(vestibular, atividades
profissionais, campo de
atuação).

da

Informações sobre transferência interna e externa.

Informações transferência
externa e vagas residuais
Orientações para estágio

Informações sobre intercâmbio no exterior.
Departamentos DDI e DFPI
Alimentação do Sistema Acadêmico.

Consultas às normas da UFBA e
legislação
federal
para
orientação a candidatos a vagas
de professor efetivo, substituto
ou temporário.
Elaboração e divulgação de
editais de concursos públicos
para seleção de docentes.

Contatos com a SUPAC, CPPD, Reitoria, PróReitorias, SPE, SMURB e outras instâncias da
UFBA
sobre
trâmites
acadêmicos
e
administrativos para orientação das atividades e
orientações aos docentes.
Elaboração de pautas, agendamento e realização
de reuniões plenárias, emissão de convocações,
elaboração e exposição das atas para exame e
aprovação pelos docentes.
Emissão de portarias.
Formação, abertura e acompanhamento de
processos
docentes
(progressão,
estágios
probatórios,
afastamentos
temporários;
afastamentos para qualificação; afastamentos de
saúde; licenças, contratação, etc.).
Programação do uso das salas para realização das
aulas das disciplinas

Realização
de
concursos
públicos para ingresso de
docentes
de
dedicação
exclusiva.

04

Realização
de
concursos
públicos (seleção simplificada)
para ingresso de docentes
substitutos e temporários.
Núcleo de estágio
Orientação do núcleo de estágio sobre
documentação referente a estágio (Termo de
compromisso / Termo aditivo / Relatórios /
Termo de finalização de contrato)
Verificação do núcleo de estágio da situação do
aluno para liberação da assinatura do Termo de
compromisso de estágio
PPGCI
Atendimento a solicitações da PROPG / Ufba e
da CARE / Ufba

75

37

Abertura e efetivação de
processo seletivo para alunos
regulares e especiais.
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Informações acadêmicas ao público interno
referente aos cursos de mestrado e doutorado em
Ciência da Informação.
Matrículas e Inscrições semestrais em
componentes curriculares

Informações acadêmicas ao
público externo referente aos
cursos de mestrado e doutorado
em Ciência da Informação.
Reuniões da Associação
Nacional de Pesquisa de PósGraduação em Ciência da
Informação (Ancib)

7) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES (EVENTOS, PRÊMIOS,
ETC)
Em 2014 docentes do DDI e DFPI foram pareceristas e colaboradores ad hoc de periódicos
científicos da área e de agências de fomento à pesquisa como CAPES, CNPq, FAPESB, etc.
Também do PIBIC, sendo uma docente vice-líder do Subcomitê PIBIC das Ciências Sociais
Aplicadas.
Os trabalhos de três docentes do DDI e de uma docente do DFPI foram premiados como os
melhores trabalhos em importantes eventos da área; dois foram apresentados no GT3 e um do GT6
do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) de 2014 e outro no VI
Congresso Nacional de Arquivologia no EIXO Gestão Documental, sendo que neste último também
foi premiado um pôster apresentado por um desses docentes.
Destaca-se ainda a premiação do trabalho produzido pelo Prof. Dr. Sergio Maravilhas Lopes,
em estágio de pós-doutoramento no PPGCI/Ufba, a partir do projeto intitulado “Modelo para
disseminar informação de patentes usando médias sociais”, já apresentado em 3 conferências
internacionais.
A inserção relevante dos docentes do DDI e DFPI, e de discentes, na organização de eventos
tais como o III Colóquio Internacional da Rede Mussi, do III Medinfor e do IV Seminário de
Pesquisa do PPGCI, o qual objetiva integrar a graduação e a pós-graduação do ICI.
A vice-coordenadora do Colegiado do Curso de Biblioteconomia, Profa. Maria Isabel de J. S.
Barreira participou do Fórum de Discussão: A Formação do Profissional da Informação: desfio
contemporâneo, promovido pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São
Paulo (USP), nos dias 26, 27 e 28/05/2014. Posteriormente, socializou as informações acerca do
evento proferindo uma palestra aberta no ICI.
Os coordenadores dos Cursos de Graduação (Arquivologia e Biblioteconomia) participaram do
primeiro encontro da PROGRAD e unidades da Ufba sobre reforma curricular e modelos de
desenho curricular, para atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e estabelecer
estratégias de ensino-aprendizagem por monitorias e cursos de reforço.
O curso de Arquivologia Noturno passou por avaliação, obtendo a manutenção da nota 3 para
prosseguimento, estando em avaliação pelo MEC as adaptações em andamento para acessibilidade
universal, ponto colocado como exigência para renovação do reconhecimento do Curso.
A revista Ponto de Acesso do ICI realizou em 2014 uma reavaliação do Conselho Editorial; sua
atualização gráfica, criando-se um novo lay-out, que será desenvolvido em parceria com a Escola de
Belas Artes; e criação de novas seções (Resumos de dissertações e teses / Ensaios); a ampliação da
sua indexação por bases de dados qualificadas, estando em andamento estudo para inserção em
novos indexadores, com o objetivo de avançar em estratos superiores no Qualis de Periódicos da
Capes. Seus editores também participaram de eventos da área, tendo ocorrido a ampliação da sua
divulgação. Encontra-se em andamento ações para o crescimento dos seus recursos humanos e da
sua estrutura logistica (equipamentos e sala).
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) está estruturado em 5 Departamentos - Biomorfologia, Bioregulação, Biofunção, Biointeração e Fonoaudiologia - e possui 5 Programas de Pós graduação
(Biotecnologia, Imunologia, Processos Interativos de Órgãos e Sistemas, Núcleo RENORBIO e
Programa Multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular). O corpo funcional do ICS está
constituído por 71 servidores técnico-administrativos, 139 docentes permanentes e 33 docentes de
contrato temporário da Universidade Federal da Bahia – UFBA (www.spe.ufba.br; acessado em
20.01.2015).
As metas estabelecidas para 2014 foram:
Plano de Qualificação docente para o período 2014-2016; Elaboração do regimento interno do ICS
UFBA; impalantação do Núcleo de Apoio para Ações de Extensão e Pesquisa; elaboração do
projeto de pós-graduação de fonoaudiologia; finalização do projeto político-pedagógico da clínicaescola de fonoaudiologia e fisioterapia; credenciamento e funcionamento da clínica-escola de
fonoaudiologia e fisioterapia; contratação de técnicos fonoaudiólogos (03) e fisioterapeutas (03)
para assistir as atividades nas clínicas-escolas; finalização do processo de ajustes do currículo atual
do Curso de Fonoaudiologia e iniciação do processo de reforma curricular; realização de concursos
públicos para docentes do magistério superior para suprir as demandas dos Departamentos;
incentivo à produção científica e participação de docentes e servidores em atividades de
atualização; reforma e estruturação do espaço da clinica escola de fisioterapia da UFBA; aquisição
de equipamentos para laboratórios de graduação; aquisição de equipamentos de fisioterapia para o
ensino da graduação; estabelecimento de atividades acadêmicas interdisciplinares; estímulo para
criação de projetos de extensão e pesquisa com a participação de docentes e discentes da graduação
e pós-graduação; implantação do Comitê de Ética em Pesquisa no ICS. criação da homepage do
curso de Fonoaudiologia e CEP ICS. Finalização das obras estruturais de telhado e fachada do
prédio. Inicio do projeto do prédio anexo 1 para os cursos de Biotecnologia, Fisioterapia e
Fonoaudiologia.
1. ENSINO DE GRADUAÇÃO
Os Departamentos ofereceram componentes curriculares para cursos de graduação da área de
Ciências da Saúde, incluindo o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e 3 cursos próprios:
Fonoaudiologia, Biotecnologia e Fisioterapia (Tabela 1). O Departamento de Biofunção e
Biointeração abrigam respectivamente os Cursos de Fisioterapia e Biotecnologia. Em 2014, o
Colegiado de Biotecnologia registrou 632 (trezentos e oito) alunos com matrícula ativa.Docentes de
todos os Departamentos orientaram Trabalhos interdisciplinares de Conclusão de Curso (TCC; =56)
e participaram de programas de monitoria.

Tabela 1. Quantitativo de disciplinas e vagas ofertadas pelo ICS no ano de 2014.
Departamento
Disciplinas ofertadas (n)
Vagas ofertadas (n)
2014.1
2014.2
2014.1
2014.2
Biomorfologia
22
20
1.866
1.700
Biofunção
75
74
3.695
3.848
Biointeração
81
56
3.119
3.086
Biorregulação
24
24
1.280
1.329
Fonoaudiologia
47
53
1.392
1.526
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Projetos de Monitoria, Iniciação Científica e Bolsas PERMANECER
Os professores dos Departamentos orientaram diversos alunos em atividades de monitoria
monitoria/iniciação científica/trabalhos de monografia e extensão; o ICS obteve 50 (2014.1) e 64
(2014.2) bolsas de monitoria, distribuídas em componentes curriculares/disciplinas listados a seguir.

Monitorias. Código da Disciplina-Componente Curricular:
Biofunção. ICSB050 Bioquímica I e Biologia Oral; ICS002 Biofísica II; ICS054 Bioquímica V
ICS071 Bioquímica Metabólica para Farmácia ; ICS076 Biofísica aplicada a Fonoaudiologia;
ICSA13 Bioquímica para Biotecnologia;ICSC36 Bioquímica e Fisiologia Molecular Vegetal;
ICSA30 Biotecnologia Vegetal; ICSA82 Ciências Naturais para o Ensino Fundamental; ICSB87
Cinesiologia I; ICSB97 Cinesioterapia; ICS070 Bioquímica Fundamental; ICSB88 Envolvimento
Pratico Orientado; ICS055 Bioquímica Veterinária; ICS056 Bioquimica Veterinária II; ICS058
Bioquímica Medica; ICS067 Bioquímica Aplicada à Nutrição; ICSC58 Bioquímica Básica
p/Ciências Biológicas ; ICSC11 Fisioterapia em neurologia; ICSB61 Bioquímica aplicada à
Fisioterapia;ICSB93 Cinesionologia II;ICSC04 Recursos terapêuticos Manuais; ICSB96 Bases,
métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia I; ICSC06/ICSC Fisioterapia Aplicada a
Dermatofuncional/ Fisioterapia aplicadaa Cirurgia Plástica; ICSC08/ICSC18 Fisioterapia Aplicada
à Ginecologia/Fisioterapia aplicada a Obstetrícia; ICSC22 Fisioterapia Aplicada á Geriatria e
Gerontologia; ICSC23 Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia. Biointeracão ICSA97
Microbiologia II; ICSB83 Interação Microrganismo Hospedeiro;ICSA03 Biologia Celular
Animal;ICS028 Microbiologia I;ICSA19 Embriologia e Células Tronco 1 34 1;ICSB23
Parasitologia Humana; ICS031 Microbiologia III ;ICS035 Microbiologia Veterinária; ICSA35
Cultura de Células de Tecidos; ICS018 Parasitologia Veterinária ; ICSA05 Bioestatística e
Planejamento Experimental Biorregulação ICS040 Fisiologia III-A; ICS048 Fisiologia do
Exercício para Educação Física; ICS048 Fisiologia do Exercício para Fisioterapia; ICSB85
Fisiologia Humana Básica 2 68 1; ICSA99 Fisiologia Básica; ICSB85 Fisiologia Humana Básica;
ICSA14 Fisiologia comparada. Biomorfologia. Anatomia I - ICS007, Anatomia II-A - ICS062,
Neuroanatomia - ICSA83, Anatomia de Sistemas - ICSA86, Anatomia da Cabeça e do Pescoço ICS009, Neuroanatomia Aplicada à Fisioterapia - ICSB81, Anatomia Aplicada à Fonoaudiologia ICSA95, Histologia I - ICS026, Histologia I-A - ICSA44 e Histologia Humana Aplicada à
Enfermagem - ICSB06, Histologia II - ICS038, Histologia III - ICSA84 e Histologia IV - ICSA88,
Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos - ICS043.Fonoaudiologia. ICS085 Surdez e
Linguagem; ICSB08 Saúde Vocal; ICSB18 Audiologia Clinica; ICSB20/ICSB21 Avaliação
Objetiva da Audição/Processamento Auditivo e tecnologia de Reabilitação; ICSB24 Clinica em
Audiologia; ICSB28 Voz Profissional; ICSB36 Praticas em Fonoaudiologia; ICSB38 Estagio em
Saúde Coletiva I; ICSB39 Estagio em Saúde Coletiva II ; ICSB42 Estagio em Linguagem I;
ICSB45 Estagio em Motricidade Orofacial I ; ICSB34 Motricidade Orofacial na neuropatias em
adultos; ICSB43 Estagio em Linguagem.
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2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
 O Programa de Mestrado em Biotecnologia destina-se à formação de profissionais com
elevada qualificação para o exercício de atividades acadêmicas, científicas e tecnológicas
nas suas áreas de concentração, objetivando o aprofundamento do conhecimento técnico,
científico e ético, visando à qualificação supracitada. O Programa visa capacitar seus alunos
estimulando-os a manter autonomia na busca do conhecimento, na atualização constante em
suas áreas de formação, com base na resolução de problemas e na análise crítica da
produção científica e tecnológica mundial em suas áreas específicas. Dissertações de
mestrado (M) concluídas (n=12).
 Programa de Pós-graduação em Imunologia - PPgIm, tem como objetivo a formação de
recursos humanos de excelência, capacitados para as atividades de ensino e pesquisa no
campo da Imunologia e áreas afins, de modo que possam vir a integrar e fortalecer
Instituições de Ensino e de Pesquisa, além de atuar na prestação especializada de Serviços
de Atenção à Saúde.
 Núcleo de Pós-Graduação da RENORBIO tem como objetivo formar pesquisadores, em
nível de doutorado, com base técnico-científica sólida, aptos a atuar em mercados distintos,
como ensino, pesquisa, prestação de serviços e indústria. Teses de doutorado (D) concluídas
(n=5).
 Programa de Pós-Graduação Processos Interativos de Órgãos e Sistemas (PIOS).
Multidisciplinar. No ano de 2014 o PIOS contou com alunos 93 (noventa e três) alunos
regularmente matriculados (38 matriculados no curso de mestrado e 55 no curso de
doutorado), dos quais 33 (trinta e três) ingressos no ano de 2013 (19 ingressos no mestrado e
14 ingressos no doutorado). Projetos de mestrado (M) = 34 e doutorado (D)= 66.
 Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. visa
estabelecer uma associação produtiva entre pesquisadores competentes dispersos
geograficamente em instituições públicas do país, onde a implantação de programas
independentes ainda não é possível (denominadas Instituições Associadas) e pesquisadores
de programas de pós-graduação consolidados (denominadas Instituições Nucleadoras).
Mestrado/Doutorado. Vagas preenchidas em 2014.1 (n=45) e 2014.2 (n=78).
3. PROJETOS DE PESQUISA
Os projetos de pesquisas desenvolvidos por cada Departamento estão diretamente relacionados às
suas áreas de atuação e inserção de seus professores. Foram registrados pelos Departamentos 143
projetos de pesquisa por professores e pesquisadores do ICS e 72 trabalhos publicados na íntegra
em periódicos nacionais e internacionais.
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4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO
Biorregulação (n=7), Biofunção (n=24), Biointeração (n=12),
Fonoaudiologia (n=25).

Biomorfologia (n=11);

Quadro 1. Principais projetos registrados nominalmente em relatórios de cada um dos
Departamentos do ICS UFBA.
 Vivenciando a Parasitologia.
 Mini-Curso Engenheirando Antígenos Recombinantes: Métodos e Aplicações.
 I Simpósio de Genômica Funcional e Biologia Sistêmica de Microrganismos.
 Atendimento especializado em fisioterapia. Tecendo o Corpo Humano - Uma Proposta
Pedagógica Inovadora para Deficientes Visuais e Cadeirantes.
 Curso de Metodologia Científica Aplicada à Pesquisa em Saúde.


Expansão do Programa de Controle de Asma e Rinite Alérgica na Bahia para rede de
atenção básica de saúde. Educação em dor para profissionais de saúde e pacientes do
Município de Salvador.

 V Simpósio de atualização em farmacologia da UFBA.
 II Workshop de Bioinformática da UFBA com o tema: Genômica Comparada: avanços,
desafios e aplicações.
 Simpósio de Ciência, Saúde e Esporte.
 Ambulatório de Anomalias do Desenvolvimento Sexual.
 Ética na Pesquisa com Animais: II curso de cálculo amostral para uso de animais em
experimentação (ACTA 2014).
 Ações Multidisciplinares Para Melhoria da Qualidade de Vida de Idosos Residentes em
Asilos ou Lares da Região Metropolitana de Salvador.
 Abordagem Experimental e de Coleta de Dados.
 NASF e Programa Saúde na Escola.
Rede de cuidados à pessoa com Deficiência Auditiva na atenção básica no Distrito do
Subúrbio Ferroviário de Salvador/BA.
 Estratégias para a prevenção de Disfonias em professores: aquecimento vocal.
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5. INTERCÂMBIOS DE NATUREZA ACADÊMICA
 Pós doutorado Profa. Luciana Mattos Barros Oliveira. Harvard Reproductive Endocrine
Sciences Center do Massachusetts General Hospital na cidade de Boston – MA – EUA, sob
a supervisão do Professor William F. Crowley Jr.(Biorregulação).
 Jamary Oliveita Filho. Estágio pós doutoral no Massachusetts General Hospital – Estados
Unidos, Abrahão Fontes Baptista University of Western Sydney – Austrália.
 Patrícia Shirley de Almeida Prado The University of Edinburgh – Escócia (Biomorfologia).
6. QUADRO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS AO
PÚBLICO INTERNO E/OU EXTERNO OFERECIDOS PELA UNIDADE/ÓRGÃO
 O Laboratório de Imunologia desenvolve atividades de assistência, ensino e pesquisa desde
1982. Atende a rede publica SUS para realização de exames especializados.
 A clínica-escola do Curso de Graduação em Fonoaudiologia (CEDAF) desenvolve
atividades de assistência, ensino e pesquisa e atendimentos à comunidade SUS. Foram
realizados 3.553 procedimentos na área de fonoterapia e 1.998 procedimentos na área de
diagnóstico da audição.
 Clínica Escola do Curso de graduação em Fisioterapia realiza atendimentos gratuitos para a
rede SUS e desenvolve atividades de ensino e pesquisa.
7. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES
UNIDADE/ÓRGÃO.

E

PARCERIAS

DE

QUE

PARTICIPE

A

 Departamento de Biointeração: Banco do Nordeste, CNPq, FAPESB, EBDA,
EMBRAPA, Hospital Aliança, Hospital São Rafael.
 Departamento de Biofunção: Grupo de Ensaios Clínicos em Hepatologia, HUPES,
UFBA: Grupo de Pesquisa Saúde Ambiental e do Trabalhador, ISC-UFBA, Laboratório
de Pesquisa em Matéria Médica, Faculdade de Farmácia, UFBA; Programa de PósGraduação em Saúde Pública, ISC, Grupo de Pesquisa Tecnologias Inteligentes e
Educação/TECINTED,
UNEB:
Laboratório
de
Engenharia
Tecidual
e
Imunofarmacologia, Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, Programa de PósGraduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, Centro de Pesquisas
Gonçalo Moniz, FIOCRUZ, Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, UNIME. Departamento de Histologia e
Embriologia, Instituto de Ciências Biomédicas, UFRJ, Instituto de Ciências Biomédicas,
Programa de Bioengenharia, UFRJ: Laboratório de Patologia Molecular do Câncer,
UnB: Desenvolvimento de projeto de pesquisa, Centro de Estudio para las
Investigaciones y Evaluaciones Biológicas, Instituto de Farmacia y Alimentos,
Universidad de La Habana (Cuba), Departamento de Nutrición y Bioquímica, Facultad
de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana (Colômbia), Instituto de Ciencias y
Tecnología de los Alimentos y Nutrición, CSIC (Espanha), Neuroscience Institute,
Trinity College (Irlanda), Wageningen Seed Lab, Laboratory of Plant Physiology,
Wageningen University (Holanda).
 Departamento de Fonoaudiologia: Prefeitura Municipal de Salvador, Governo do Estado
da Bahia (escolas da rede estadual de ensino), Centro Estadual de Reabilitação da
Pessoa com Deficiência - CEPRED, Fundação José Silveira - IBR, Complexo HUPES
UFBA, Maternidade Climério de Oliveira, Hospital Roberto Santos e Escola Estadual de
Saúde Pública.
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 Departamento de Biomorfologia: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública –
EBMSP,
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ,
IMAGO IT Solutions,
Leiden University - Holanda, National Institutes of Health – Estados Unidos,
Universidade de São Paulo – USP, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Portugal, Universidade de Campinas – UNICAMP e Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ.
 Departamento de Biorregulação: Núcleo de Excelência em Asma da UFBA – PROAR,
Centro de Excelência na América Latina (Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA UNIDADE/ÓRGÃO (EX: PRÊMIOS
RECEBIDOS POR DISCENTES E/OU DOCENTES, PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA
EM EVENTOS, ETC.)
A professora Camila Alexandrina Figueiredo atuou como membro afiliado da Academia Brasileira
de Ciências. A professora Tania Tavares Rodriguez participou como coordenadora da Comissão de
Ética no Uso de Animais do ICS, A professora Neuza Maria Gusmão Souza Ramos participou
como membro da equipe da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD da UFBA. O
Trabalho “Quem são os trabalhadores informais expostos ao ruído?” recebeu premiação de
Excelência em Fonoaudiologia -Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia no 22º Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia, SBFa (Joinville/SC). O Trabalho “Formação e PET-Saúde:
experiências de estudantes de Fonoaudiologia na Bahia” Menção Honrosa no I Congresso de
Fonoaudiologia da UFMG, FMUFMG. Celebração dos 15 anos do Curso de Fonoaudiologia da
UFBA. A Profa. Maria Lucia Vaz Masson recebeu prêmio em reconhecimento a sua excelente
performance no Curso “Principal and Practice of Clinical Research” promovido pela Havard
Medical School.
8.1. Produção científica
Produção científica. Trabalhos publicados em periódicos científicos nacionais e
internacionais/capítulos de livros. Biofunção=30; Biointeração=59; Biomorfologia=19;
Fonoaudiologia=24; Biorregulação=26.
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INSTITUTO DE FÍSICA
No ano de 2014, as atividades acadêmicas do Instituto de Física da UFBA (IF-UFBA)
seguiram regularmente, apesar das dificuldades devido às obras de infraestrutura. Neste sentido, foi
rescindido, no início do ano, o contrato com a empresa responsável pela obra, resultando numa
paralisação total da obra durante todo o ano de 2014. Vale frisar, também, que a obra da biblioteca
setorial da área de ciências exatas – Biblioteca Prof. Omar Catunda –, praticamente, esteve
paralisada ao longo do ano e não foi concluída.
Em relação ao quadro de pessoal IF, em 2014 houve apenas nomeação de um servidor
docente.

Principais atividades realizadas em 2014
Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no período merecem destaque:

Ensino de Graduação


Na Graduação, foram diplomados 18 licenciados e 11 bacharéis.



O Curso de Licenciatura Especial em Física, relativo ao Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica (PARFOR) sofreu uma redução significativa de
participantes, contando apenas com 01 turma de 10 participantes no segundo semestre de
2014.



O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) contou com um total de
40 bolsistas. Em novembro deste ano foi realizado o Primeiro Seminário Interno do PIBID Física.



No Programa de Monitoria da UFBA, o IF foi contemplado com 29 e 34 bolsas no primeiro e
segundo semestres, respectivamente, distribuídas nas disciplinas Físicas Gerais e
Experimentais I, II, III e IV.



Modernização dos laboratórios didáticos: com os equipamentos adquiridos em 2013 foram
implementados novos experimentos – principalmente de física moderna – e reformulados
experimentos já existentes.

Ensino de Pós-Graduação


No Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) foram defendidas 6 dissertações de
mestrado e 6 teses de doutorado.



No Programa de Pós-Graduação em Geofísica e Geologia (PPGG), programa conjunto dos
Institutos de Geociências e Física, e sediado no Instituto de Geociências, foram defendidas
08 dissertações de mestrado e 04 teses de doutorado.



No Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (PPGEFHC),
programa conjunto com o Instituto de Biologia, o Instituto de Química, a Faculdade de
Educação da UFBA e a Universidade Estadual de Feira de Santana, e sediado no IF, foram
defendidas 16 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado.
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Atividades de Extensão
 No período de 22 a 31 de outubro de 2014, foi realizado o curso de extensão “Olhares
Filosóficos sobre a Universidade e a Educação” com a participação do Professor Fernando
Juan García Masip (Professor e pesquisador Titular do Departamento de Educación y
Comunicación da Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, Cidade de
México) com a participação de discentes e docentes da UFBA e UEFS.

 XIII Curso de Extensão em Astronomia, realizado em janeiro de 2014, com 144
participantes.
 Organização da Olimpíada Brasileira de Física na Bahia, que teve a participação de 28.000
alunos de 150 escolas de 60 cidades do Estado da Bahia.
 Organização da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas na Bahia, que teve a
participação de 24.500 alunos de 125 escolas públicas de 80 cidades do Estado da Bahia.
 Projeto de extensão “Ciência em Pauta”. Público alvo: estudantes secundaristas da Escola
Estadual Evaristo da Veiga.

Atividades de Pesquisa e Inovação
 Instalação de equipamentos do Laboratório de Espectroscopia Molecular e Filmes Finos.
 Instalação e entrada em operação dos equipamentos do Laboratório de Materiais.
 Afastamento de 03 professores do IF para estágio pós-doutoral.
 Premiação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFBA: “Prêmio Inventor 2014”.
 Seminários regulares dos Programas de Pós-Graduação em Física e em Ensino, Filosofia e
História das Ciências.
 Atividades regulares no programa de iniciação científica (PIBIC).

Projetos aprovados e em andamento
 Sub-projetos LIMCET’s I, II, III, IV e V de Chamadas Públicas MCTI/FINEP/CT-INFRAPRO-INFRA de 2009 a 2013, num valor total de R$15.722.858,00, elaborado
conjuntamente com os Institutos de Geociências, Química e Matemática. É importante
registrar a existência de atraso na realização dos sub-projetos anteriores devido à demora no
repasse de verbas associadas a estes.
 Projetos de Infraestrutura da Pós-Graduação em Física:
o Edital Pró-Equipamentos CAPES 2013 – Título: Laboratórios Integrados e Multifuncionais em Física
III – LIMF III – Valor aprovado: R$124.310,62;
o Edital Pró-Equipamentos CAPES 2014 – Título: Laboratórios Integrados e Multifuncionais em Física
IV – LIMF IV– Valor aprovado: R$130.000,00;
o Edital de Infra-estrutura FAPESB Nº10/2013 – Título: Fortalecimento da infra-estrutura do Programa
de Pós-Graduação em Física do IF-UFBA III – Valor aprovado: R$ 187.056,22.
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 Termo de cooperação acadêmica entre o Instituto Federal de Educação (IFBA) , Ciência e
Tecnologia da Bahia e a Universidade Federal da Bahia com o objeto de apoiar a
participação de docentes do IFBA no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e
História das Ciências.
 Chamada Pública 003/2014 CAPES/FAPESB. Programa de Pós-Graduação em Ensino,
Filosofia e História das Ciências. Título do projeto: Crítica e Difusão da Ciência. Objetivo:
financiamento de missões de trabalho internacionais.
 Inúmeros projetos de pesquisa de professores do IF, financiados pelas agências CNPQ,
CAPES e FAPESB, nas diversas áreas do conhecimento em Física, Geofísica e
Oceanografia.

Convênios, cooperações e parcerias
 Rede Estadual de Pesquisa – FAPESB.
Estudos Teórico – Experimental dos Mecanismos de Dissociação e Ionização de Sistemas
Moleculares, em colaboração com a UEFS e a UFRB.
 Participação nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT´s)
o INCT de Sistemas Complexos.
Instituições envolvidas: CBPF, UFAM, UFBA, UFC, UnB, UFMG, UFV, UEM,
PUC-RJ, UFRJ, UFF, UFRN, UFRGS, USP e UFS.
o INCT de Energia e Ambiente.
Instituições envolvidas: UFBA, UNEB, UEFS, UESB, UEL, UFRGS, UFRJ, UFSC
e USP.
o INCT em Saúde (CITECS)
Instituições envolvidas: UFBA, IFBA e Hospital São Rafael.
 PROCAD’s
o Campos, Partículas e suas Interações: Aspectos Teóricos e Computacionais.
Instituições envolvidas: UFBA, UnB e UFCG.
o Excitação, Dissociação e Ionização de Moléculas de Interesse Biológico por Fótons,
Elétrons e Íons. Instituições envolvidas: UFBA, UNICAMP, UFRJ e PUC-RJ.
 PRONEX’s
o Núcleo de Pesquisa em Materiais Nanoestruturados para Energia e Sensoriamento –
II. Instituições envolvidas: IF-UFBA, IQ-UFBA, IF-UFPR, DF-UFPE, DF-UEFS e
DCET-UNEB.
o Dengue: novas estratégias de vigilância epidemiológica e definição de fatores
prognósticos de severidade com vistas à redução da morbimortalidade. (PRONEX –
CNPQ do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA).
o Integrando Niveis de Organização em Modelos Ecológicos Preditivos (PRONEX –
FAPESB do Instituto de Biologia da UFBA).
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o Red iberoamericana de Vigilancia Epidemiológica para el Controle de Enfermedades
Infecciosas Emergentes e Re-emergentes (Mexico, Brasil, Portugal).
Instituições envolvidas: Universidad Autonoma do Mexico, Instituto Gulbenkian de
Ciência – Portugal).
o Núcleo de Modelagem Computacional de Sistemas Físicos e Biológicos. Instituições
envolvidas: IF-UFBA, EP-UFBA, IF-USP e DF-UEFS.
 Projeto: Controlling Properties of High Dielectric Constant Oxide Films Deposited by Ion
Beam Assisted Method. Instituições envolvidas: UFBA, USP, UFPR e Office of Naval
Research-Washington, USA.
 Projeto: Multiscale design of lowdimensional materials for applications in optical
nanodevices and nano-electronics. Instituições envolvidas: IF-UFBA e Universidade de
Linköping (Suécia). Este projeto foi aprovado em 2014 e terá início em 2015.
 Bolsa Pesquisador Visitante Especial - Ciências Sem Fronteiras (CAPES/CNPq/FAPs /
Linha 2). Projeto: Espectroscopia de perda de energia de fotoelétrons para o estudo de
novos materiais na energia solar e na eletrônica (Photoelectron Energy Loss Spectroscopy
PEELS). Pesquisador: Christian Godet (Institut de Physique de Rennes, França), iniciado
em 2012.
 Bolsa Pesquisador Visitante Especial - Ciências Sem Fronteiras (CAPES/CNPq/FAPs /
Linha 1). Projeto: Estudo experimental e teórico de processos envolvendo a interação de
fótons, elétrons, íons e átomos com moléculas. Pesquisador: Vincenzo Aquilanti
(Universidade de Perúgia, Itália), iniciado em 2013.
 Bolsa Pesquisador Visitante Especial - Ciências Sem Fronteiras (CAPES/CNPq/FAPs /
Linha 1). Pesquisador: Jesus Gomez Gardenes (Universidade de Zaragoza, Espanha).
 Colaboração internacional J-PASS (dedicado ao mapeamento do Universo observável).
Instituições envolvidas: diversas instituições nacionais e internacionais.
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
As informações, em forma de resumo, deste relatório, destacam algumas das atividades mais
relevantes desenvolvidas pelo Instituto de Geociências, objetivando estar em consonância com as
metas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA. O apoio da
Administração Central, da Direção e de todos os segmentos da Unidade foi fundamental para
concretização de ações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, bem como no incentivo ao
empreendedorismo, criação e inovação.
1. Ensino de Graduação
O Instituto de Geociências possui cinco Cursos de Graduação: Geofísica, Geologia,
Oceanografia, Geografia Diurno e Geografia Noturno, totalizando 1.358 e 1.165 alunos ativos,
respectivamente nos semestres de 2014.1 e 2014.2.
A Tabela 1 apresenta o número de alunos ativos, jubilados, de transferências internas,
abandonos e concluintes dos referidos cursos de Graduação do IGEO.
Tabela 1. Dados dos Cursos de Graduação do Instituto de Geociências/UFBA, semestres 2014.1 e 2014.2
Cursos
No de Alunos

Geografia
Diurno

Geofísica

Geografia
Noturno

Geologia

Oceanografia

2014.1 2014.2 2014.1 2014.2 2014.1 2014.2 2014.1 2014.2

2014.1 2014.2

174

147

373

379

250

181

354

301

207

157

Jubilados
Transferências
internas

0

3

3

14

0

9

0

4

0

9

0

2

0

3

0

0

0

1

0

1

Abandonos

0

5

1

31

1

7

0

10

0

2

12

18

26

7

7

8

17

9

13

Ativos

Concluintes
5
Fonte: SIAC/UFBA (2014)

O gráfico da Figura 1 detalha o número de alunos ativos dos Cursos de Graduação do IGEO,
em 2014. Observa-se um maior número de alunos ativos no primeiro semestre em relação ao
segundo para os cursos do Bacharelado em Geofísica, Geologia e Oceanografia, e para o de
Licenciatura em Geografia Noturno. No entanto, para o Curso de Geografia Diurno, o qual possui
Licenciatura e Bacharelado, observa-se um equilíbrio de alunos ativos em ambos os semestres, fato
justificado em função do curso de Geografia ter duas entradas, no 1º e 2º semestre.
No ano de 2014 os Cursos de Geografia Diurno (Licenciatura e Bacharelado) e Geografia
Noturno (Licenciatura) tiveram o Projeto Pedagógico unificado aprovado e a ser implantado a partir
do primeiro semestre de 2015. Com isto novas disciplinas foram contempladas, além das 400 horas
de Estágio Supervisionado para as Licenciaturas estabelecidas pelo MEC. Os Cursos de Geofísica,
Geologia e Oceanografia estarão iniciando em 2015 o processo de reavaliação dos seus Projetos
Pedagógicos para atender às novas resoluções/legislações nacionais.
Deve ser destacado no IGEO a importância das aulas de campo no ensino à todos os Cursos,
tanto na Graduação como na Pós-Graduação. No campo o aluno pode correlacionar a teoria à
prática, aprofundando sua visão crítica e consolidando o conhecimento estudado em sala de aula.
Tais aulas são classificadas quanto a duração em campo como visitas ou excursões.
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Figura 1. Quantitativo de alunos ativos dos Cursos de Graduação do Instituto de Geociências

Fonte dos dados: SIAC/UFBA (2014)

2. Ensino de Pós-Graduação
A Unidade possui quatro Programas de Pós-Graduação stricto sensu (Tabela 2), com
expressiva participação do seu corpo docente no núcleo permanente e no núcleo colaborador dos
mesmos. Os Programas compreendem:
 Programa de Pós Graduação em Geofísica – Área de Concentração: Geofísica Aplicada;
Oceanografia Física. Níveis: Mestrado e Doutorado.
 Programa de Pós Graduação em Geografia – Área de Concentração: Análise do Espaço
Geográfico. Níveis: Mestrado e Doutorado.
 Programa de Pós Graduação em Geologia – Áreas de Concentração: Geologia Marinha,
Costeira e Sedimentar; Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos; Petrologia,
Metalogênese e Exploração Mineral. Níveis: Mestrado e Doutorado.
 Programa de Pós Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) –
Área de Concentração: Geoquímica do Petróleo e Ambiental. Níveis: Mestrado e
Doutorado. Ressalta-se que esse Programa foi contemplado com a aprovação do nível
Doutorado em final de 2014 e a primeira turma deverá ser iniciada no primeiro
semestre/2015.
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Tabela 2. Síntese dos dados relativos aos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Geociências/UFBA, em 2014
Programa de Pós
Graduação

N° de alunos
matriculados

08
04
19
13
13

N° de docentes da
unidade
credenciados
7
7
16
16
22
22

10

09

N° de dissertações
ou teses defendidas

Mestrado em Geofísica
20
Doutorado em Geofísica
46
Mestrado em Geografia
53
Doutorado em Geografia
39
Mestrado em Geologia
71
Doutorado em Geologia
55
Mestrado em Geoquímica:
Petróleo e Meio Ambiente
24
(POSPETRO)
Fonte: Colegiadas dos respectivos cursos.

Nota CAPES
4
4
4
4
3
3
4

3. Projetos de Pesquisa
O empenho considerável dos docentes da unidade em submeter projetos de pesquisas à
Editais ou às demandas espontâneas, tem resultado em aprovação de um número considerável dos
mesmos, os quais vem sendo realizados com financiamento de agências de fomento e ampla rede de
colaboração com instituições nacionais e internacionais. No ano de 2014, os Projetos em
desenvolvimento, dentre aqueles em continuações e novos, contaram com financiamento e apoio de
órgãos de fomento estaduais, nacionais, e empresas, tais como: CNPq, CAPES, FAPESB, FINEP,
ANP, BG E&P, Petrobras, entre outras. Dentre esses deve ser destacado dois Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCT - Ambientes Marinhos Tropicais e INCT – Geofísica do Petróleo)
(Tabela 3).
Como produtos do desenvolvimento desses Projetos destaca-se a formação de recursos
humanos, significativo número de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, além de
seus resultados apresentados em conferências, palestras em diversos eventos científicos.
Tabela 3. Projetos de Pesquisa ativos no IGEO com financiamento/apoio externo, em desenvolvimento no ano de 2014.
Financiamento/Apoio
CNPq
Fapesb
Petrobras
ANP
CPRM
INCT
Fapesp
CBPM
FINEP
BG E&P
Queiroz Galvão E&P/Manati S.A.
União Europeia
Fundación Carolina
Veja Bahia
Prefeitura de Feira de Santana
Ministerio de Educación de la Nación Argentina
Total:
Fonte: Curriculum Lattes dos Pesquisadores da Unidade.

Quantidade de Projetos
21
16
6
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63

337

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

4. Projetos de Extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
Ao longo do ano de 2014 foram desenvolvidos trinta e quatro projetos de extensão no IGEO,
Dentre esses projetos, destacam-se quatro deles contemplados em Editais Proext/UFBA. Os
referidos projetos abrangem cursos de aperfeiçoamento técnico, atividades socioeducativas em
comunidade, palestras, encontros, seminários, entre outros tipos de eventos. Foram realizados nas
dependências da Unidade, em escolas da rede pública de Salvador e em outras cidades do Estado.
Os projetos contaram com a participação total de aproximadamente 600 pessoas, entre estudantes da
UFBA, estudantes do ensino médio e comunidade em geral. Em suas coordenações estiveram 10
professores do IGEO e 15 professores de outras Instituições de ensino superior e rede pública de
ensino.
5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica
Durante o ano de 2014 o Instituto de Geociências manteve atividades de Convênio,
Cooperações e Parcerias no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão em vigência com as seguintes
empresas e instituições: Petrobras, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Serviço Geológico do Brasil (CPRM),
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), FINEP, Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério das
Relações Exteriores, European Commission, Queiroz Galvão E & P, Manati S.A., COFECUB, Rio
Tinto Alcan, Universidade Clermont-Ferrand (França), Federação das Indústrias do Estado da Bahia
(FIEB), através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração
(SICM), Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), Universidade de São Paulo (USP), Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia (IFBA), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), UNIJORGE, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas
do Estado do Amapá (IEPA), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Universidade Federal do
Pará (UFPA), Institut de Recherche pour le Développement (IRD) da Guiana Francesa e de
Montpellier, França, Convênio de Cooperação e mobilidade com Universidade Politécnica da
Catalunya (UPC)/Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, Barcelona, Espanha. Em relação a este
último, o aditivo formalizado em outubro de 2014 permitiu a instalação (em funcionamento na sala
108B do IGEO) de uma extensão da Red Cátedra UNESCO SOSTENIBILIDAD – UNESCOSOST
– Brasil. Quatro alunos realizaram intercâmbio a nível Doutorado no âmbito da Cátedra Unesco:
Alex Pires Carneiro, Brent Vilanueva, Halen Acevedo e Joana America Castellar. Outra parceria
internacional vigente no ano de 2014 que permitiu intercâmbio de alunos foi no âmbito do Projeto
“SYnergies through Merging BIOlogical and biogeochemical expertise in COral Research –
SymbioCoRe”. Vinculado ao referido projeto o IGEO participou dos seguintes intercâmbios:
recebeu dois estudantes alemães (Thomas Petermann e Sophie Krause do ZMT - Centro de Estudos
de Ecologia Marinha Tropical - Universidade de Bremen) por 7 meses; encaminhou uma estudante
para Universidade de Essex (Lourianne Freitas) por 5 meses e outra estudante para o ZMT (Martha
Diaz-Ruiz) por 6 meses.
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5.1 Programa Ciência sem Fronteiras
No ano de 2014, estiveram com bolsas em vigência no Programa Ciência sem Fronteiras um
total de 59 alunos de Graduação dos cursos do IGEO, sendo 28 alunos do curso de Geologia, 21
alunos do curso de Oceanografia e 10 alunos do curso de Geofísica, distribuídos nos países
apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Quantidade e destino dos alunos do IGEO vinculados ao Programa Ciência sem Fronteiras, em 2014.

Países de Destino
Alemanha
Austrália
Canadá
Espanha
EUA
Irlanda
Itália
Noruega
Nova Zelândia
Reino Unido

Quantidade de alunos
1
8
15
1
16
2
1
1
4
7

Fonte: PROPCI/UFBA

6. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno
e/ou externo oferecidos
Na Tabela 5 estão sumarizados os serviços/atendimentos prestados ao público interno/ou
externo oferecidos pelos Laboratórios de Pesquisa/Ensino do Instituto de Geociências (IGEO), no
ano de 2014, discriminando as atividades desenvolvidas, o número de análises/amostras preparadas,
bem como o número de usuários atendidos. O público interno é o principal usuário dos serviços do
IGEO e é constituído por Docentes, alunos de Graduação e Pós-Graduação dessa Unidade. Com
menos frequência, os serviços do IGEO são prestados ao público externo relacionado a projetos de
extensão, empresas pública e privada de geologia e usuários particulares.
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Tabela 5. Serviços atendimentos prestados em Laboratórios do IGEO/UFBA em 2014
Laboratório
Laboratório
de
Preparação
de
Amostras (LPA)

Coordenação
Profa. Dra. Ângela B.
de Menezes Leal

Informações quantitativas
Nº de amostras preparadas: 85
Nº de usuários atendidos: 12

Profa. Dra. Olga Mª
Fragueiro Otero

Atividades desenvolvidas
Preparação
de
Amostras
(Rochas) em pó para análises
químicas de rocha total e
separação de zircão
Preparação de lâminas delgadas
e cortes de rochas

Laboratório
de
Lâminas Delgadas

Laboratório
Plasma

de

Prof. Dr. Manoel
Jerônimo M. Cruz

Análises de elementos maiores e
traços

Nº de análises: 400
Nº de usuários atendidos: 14

Laboratório
Microscopia

de

Prof. Dr. Manoel
Jerônimo M. Cruz

Descrições
e
imagens
petrográficas, metalográficas e
biológicas
Análise de difração de raios X

Nº de análises: 150
Nº de usuários atendidos: 7

Análises físico-química: metais,
carbono orgânico, nitrogênio,
enxofre, granulometria, fósforo
assimilável, cátions e ânios,
hidrocarbonetos
alifáticos,
aromáticos e poliaromáticos,

Nº de amostras preparadas:
Serviço interno: (pesquisa): 749
amostras e 31.390
determinações
Serviço externo: 716 amostras e
6.188 determinações

Laboratório
de
Difração de Raios
X Prof. Tersandro
Monteiro
Laboratório
de
Estudos
do
Petróleo
(LEPETRO)

Prof. Dr.
Melo

Ernande

Prof. Dr. Antônio
Fernando Queiroz e
Dra. Karina Santos
Garcia

Nº de lâminas confeccionadas:
180
Nº de cortes de rocha: 40 cortes
Nº de usuários atendidos: 30

Nº de análises: 33
Nº de usuários atendidos: 6

Nº de usuários atendidos:
prestação de serviço: 6 clientes
externo e serviço interno
(pesquisa): 41 clientes internos
Fonte: Coordenação dos Laboratórios

7. Outras informações

7.1 Eventos
Alguns Eventos foram realizados ao longo do ano, organizados pelos Colegiados dos cursos
de Graduação, Programas de Pós-Graduação e Diretórios Acadêmicos. Foram Seminários,
Workshops, Oficinas etc. para a integração entre discentes, docentes e técnico-administrativos.
Alguns desses Eventos foram:
 I Workshop do LEPETRO e I Workshop do POSPETRO – Promovido pelo Programa de
Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO) e Laboratório de
Estudos Ambientais para apresentação de resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito
dos referidos setores da Unidade;
 V Semana de Oceanografia – Promovida pelo Diretório Acadêmico de Oceanografia;
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 Oficina de Empreendedorismo em Ciência do Mar – Promovido pelo Comitê Executivo para
a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPG-Mar);
 10° Semana do Geólogo – Promovida pelo Diretório Acadêmico de Geologia;
 V Semana de Geofísica – Promovida pelo Diretório Acadêmico de Geofísica;
 Workshop “Geologia x Mercado de Trabalho” - Promovido pelo Colegiado de Graduação
em Geologia;
 Mesa redonda intitulada “Evolução do Conhecimento Geológico”, com sete Geólogos, exalunos da escola de Geologia/UFBA em comemoração ao aniversário de 50 anos de
formatura - Promovido pelo Colegiado de Graduação em Geologia;
 Encontro de Gerações e Simpósio de Estudos Regionais – Promovida pelo Colegiado de
Graduação em Geografia;
 Quatro Encontros do “Geografando nas Sextas” com debatedores de diversas Instituições e
sociedade civil – Promovido pelo Programa de Pós Graduação em Geografia e Grupo de
Pesquisa GeografAR.
7.1 Responsabilidade Social
A unidade disponibiliza salas de aulas para a realização do curso pré-vestibular da ONG
Oficina de Cidadania que oferece gratuitamente aulas para jovens em condição de vulnerabilidade
socioeconômica.
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INSTITUTO DE LETRAS
1. Ensino de graduação
O Instituto de Letras da UFBA oferece três cursos de graduação: Letras Vernáculas, nas
modalidades licenciatura e bacharelado; Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (Alemão,
Espanhol, Francês, Inglês e Italiano) e Português Língua Estrangeira, exclusivamente na
modalidade licenciatura, no turno diurno; e Língua Estrangeira Moderna ou Clássica, nas
modalidades licenciatura (Inglês e Espanhol) e bacharelado (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês,
Italiano e Letras Clássicas (Grego e Latim). As licenciaturas em Letras Vernáculas e Língua
Estrangeira – Inglês ou Espanhol – funcionam em dois turnos: diurno e noturno; os bacharelados
são oferecidos exclusivamente nos turnos diurnos. São abertas 405 vagas por ano, sendo que 80%
delas são acessíveis através do ENEM/SISU e 20% são exclusivas para os egressos dos
Bacharelados Interdisciplinares. Há, ainda, a possibilidade de ingresso através de transferência
interna, vagas residuais e portadores de diplomas, bem como o reingresso para nova habilitação,
exclusiva para concluintes. A expectativa de preenchimento do total de 405 vagas ainda não foi
alcançado neste primeiro ano de ingresso via ENEM/SISU.
Os cursos de graduação em Letras possuíam, em dezembro de 2014, 1892 alunos ativos, assim
distribuídos:
Cursos

Letras
Diurno - 401
Vernáculas Noturno - 480
Letras Vernáculas e Língua
Estrangeira Moderna (Diurno) 402
Língua Estrangeira Moderna ou
Clássica - Licenciatura e
Bacharelado - diurno - 403
Língua Estrangeira Inglês ou
Espanhol - Licenciatura noturno - 481
TOTAL

Alunos
ativos em
dez. de 2014
506
189
429

ENEM
/ SISU
56
22
58

Forma de ingresso
Egressos do
Outros
BI
02
31
03
05
04
22

431

70

01

337

46

1892

252

Forma de saída
Conclusão
Outros
67
18
21

72
26
34

32

44

67

02

13

20

38

12

103

170

237

Em 2014, os cursos de Letras receberam duas visitas in loco de avaliadores do INEP, o bacharelado
em Língua Estrangeira (Inglês) diurno e a licenciatura em Letras Vernáculas noturno, sendo que
ambos receberam nota 4. Os relatórios dos avaliadores apontaram como destaque dos cursos
avaliados o corpo docente, as pesquisas e a produção acadêmica. O acervo bibliográfico defasado e
em número insuficiente, bem como o serviço pouco eficiente da biblioteca central foram apontados
em ambas as avaliações como aspectos deficientes.
Os alunos do curso em Letras Vernáculas participaram do ENADE em 2014. Foram inscritos 177
estudantes, sendo 57 do bacharelado, 84 da licenciatura diurna e 36 da licenciatura noturna.
Compareceram para fazer a prova e estão em situação regular 22 alunos do bacharelado, 41 da
licenciatura diurna e 35 da licenciatura noturna. Ressalte-se que o colegiado de Curso empreendeu
grande esforço de divulgação do exame, inclusive com a organização de um seminário que
objetivava explicar seus objetivos e funcionamento.
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2. Ensino de pós-graduação
O ILUFBA possui dois programas de Pós-Graduação que oferecem níveis de Mestrado e
Doutorado: o Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC) e o Programa de PósGraduação em Literatura e Cultura (PPGLitC), aprovados na 112a Reunião CTC CAPES em 2010,
avaliados com notas 4 e 5, respectivamente. Em 2014, o Projeto DINTER UFBA/UNIOESTE,
remanescente do antigo PPGLL foi encerrado após a conclusão de todas as 16 defesas de teses,
alcançando, deste modo, êxito total. Em 2014 foram selecionados 14 alunos para compor a segunda
turma do Mestrado Profissional destinado aos professores da educação básica – o PROFLETRAS.
Os três programas de pós-graduação stricto sensu somam um total de 360 discentes ativos, ativos
em 2014 e 121 novos alunos selecionados para 2015, assim distribuídos: o PPGLinC receberá 51
novos alunos (31 para o Mestrado e 20 para o doutorado; o PPGLitC receberá 56 (29 para o
Mestrado e 27 para o Doutorado), o PROFLETRAS selecionou novos 14 alunos.
Programa/Curso
PPGLL1
Programa de PósGraduação
em
Língua e Cultura
Programa de Pós
Graduação
em
Literatura
e
Cultura
Mestrado
Profissional
PROFLETRAS
Total de alunos
ativos em 2014
Itens de
informação
Alunos bolsistas

Bolsa-sanduiche
Bolsa Pósdoutorado
Defesas realizadas

Nível
ME
DO
ME
DO

06
124
79

Nº de alunos

ME
DO

49
78

ME

24

360
Nível
CAPES
CAPES
PROPG
CNPQ
FAPESB
CAPES
FAPESB
PEC-PG
CAPES
CAPES

Qualificações realizadas
Supervisão de Pós-Doutorado
Número
de
docentes
credenciados
Disciplinas
2014.1
ministradas2
2014.2

ME

DO

DO
PD
ME
DO
DO
PD

PPGLINC

PPGLITC

PROFLETRAS

PPGLL/DINTER

24

-

9
1

11
2

10
10
13
1
1

1
10
8
16
1
7
1

-

-

21
13
11
1
28

31
11
16
2
33

7

7

12
14

11
11

4
3

-

3. Projetos de pesquisa
1

Programa em processo de encerramento desde a criação dos dois novos programas Língua e Cultura e Literatura e
Cultura, em 2010. Este programa incluía também o DINTER UFBA/UNIOESTE.
2
Estes números não levam em consideração os componentes Pesquisa Orientada, Tirocínio Docente, Estágio Docente e
Exame de Qualificação.
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O corpo docente do Instituto de Letras é formado por 90% de docentes em regime de Dedicação
Exclusiva, que são, portanto, pesquisadores em potencial. Devido a grande quantidade de projetos
de pesquisa em andamento e o pouco espaço deste relatório, relaciona-se a seguir apenas os projetos
de pesquisa em desenvolvimento em 2014, pertencente a professores credenciados nos programas
de pós-graduação.
DLG
i) “Shakespeare passeia no mundo juvenil” (Parte do grupo de TRADCULT - grupo de pesquisa certificado). Dra.
Elizabeth Ramos.
ii) “Materiais didáticos de línguas estrangeiras: contestações e proposições (segunda etapa) junto ao grupo de pesquisa
certificado pelo CNPq, Educação, Linguagem e Interculturalidade”. Dra. Denise Scheyerl.
iii) “Inglês como língua franca: crítica, atitude e identidade”. Dra. Denise Scheyerl e Dr. Domingos Sávio Pimentel
Siqueira.
iv) “Literatura e cinema: estudos comparativos e intersemióticos”. Dr. Décio Torres Cruz.
v) “Literatura como performance: narrativas de si, políticas de si”. Dra. Denise Carrascosa.
vi) “Cityscapes in Contemporary Irish Literatures and Films: Local Histories, Global Conflicts”. Dra. Noelia Borges de
Araújo.
vii) “Formação de professores de inglês como língua franca global”. Dr. Domingos Sávio Pimentel Siqueira.
viii) “Entre memórias e esquecimentos: o exílio como metáfora em textos literários”. Dra. Fernanda Mota Pereira.
ix) “A criação de áudio-livros em português baseada em peças escritas em língua alemã: da tradução à gravação”. Dra.
Jael Glauce da Fonseca.
DLR
i) Expressões contemporâneas da americanidade na literatura, na cultura e nas artes – Dra. Ana Rosa Neves Ramos
ii) O preenchimento de FinP e a perda do efeito V2 na história do Espanhol e do Português – Dr. Carlos Felipe da
Conceição Pinto
iii) Escritas de si: memória das ditaduras e formação de professores interculturais – Dra. Márcia Paraquett Fernandes
DLV
i) Aquisição e transmissão do português em situação de contato entre línguas – Dr. Alan Norman Baxter
ii) Mulher, oralidade, gêneros populares e gêneros híbridos na literatura brasileira – Dra. Alvanita Almeida Santos
iii) 1) DEPARC (Dicionário Etimológico do Português Arcaico (coordenador); 2) DDB (Dicionário Dialetal Brasileiro:
com base nos dados do ALiB (coordenador) – Dr. Américo Venâncio Lopes Machado Filho
iv) 1. Estudos léxico-semânticos do português arcaico - origem, constituição e funcionamento (membro); 2. Metáforas
da sexualidade subprojeto do GESCOG – Dra. Aurelina Ariadne Almeida
v) Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia (Projeto coletivo) – Dr. Dante Lucchesi (Coordenador)
v) O Tópico em questão no Português Brasileiro – Dra. Edivalda Alves Araújo
vi) 1) Que professores queremos formar? Um estudo sobre a formação em língua portuguesa nos cursos de Letras /
UFBA; 2) O professor de línguas interculturalista: perspectivas para a educação linguística do século XXI (PósDoutorado, Universidade de Coimbra) – Dra. Edleise Mendes Oliveira Santos
vii) Adaptação, Validação e Normatização dos Inventários de Desenvolvimento Comunicativo macarthur (CDI's) no
Português Brasileiro – Dra. Elizabeth Reis Teixeira
viii) Diálogos Culturais: estudo de relações entre discurso e práticas sócio-culturais – Dr. Elmo José dos Santos
ix) Etnicidades: escritoras/es e intelectuais afro-latinas/os – Dra. Florentina da Silva Souza
x) 1) Leitura de textos, leitura de mundo; 2) A interação face a face no Exame CELPE-Bras: uma reflexão sobre os
Elementos Provocadores – Dra. Iracema Luiza de Souza
xi) 1) Estudos léxico-semânticos do português arcaico - origem, constituição e funcionamento – projeto coletivo
(Líder); 2) Mapeando esquemas construcionais: a polissemia das formações X-eir- na história da língua portuguesa –
Dra. Juliana Soledade B. Coelho
xii) PROJETO RASURAS: estudos de práticas de leitura e escrita (Coord.) – Dr. José Henrique de Freitas Santos
xiii) 1) Ensino de textos multimodais em escolas públicas periféricas: mapeamento, estratégia e intervenção; 2)
Subprojeto Letras/Capes: Leitura e produção de texto – Dr. Júlio Neves Pereira
xiv) Emergência de Identidade Social de Faixa Etária e Variação: o que revelam as capitais brasileiras segundo os dados
do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) – Dra. Marcela Moura Torres Paim
xv) O natural é milhor/ no representar das farsas: preceptiva dramática no teatro português do século XVI – Dr. Márcio
Ricardo Coelho Muniz
xvi) Cartografias da infância e da adolescência: lugares e não-lugares da literatura infantil e juvenil nos estudos
literários – Dra. Mônica de Menezes Santos
xvii) Dois Finais de Século na Bahia: Cenas de mulheres – Dra. Nancy Rita Ferreira Vieira
xviii) Posturas da Crítica Literária Contemporânea – Dra. Rachel Esteves Lima
xix) O poeta como crítico da cultura: processos de subjetivação nas literaturas de língua portuguesa – Dr. Sandro
Ornellas
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xx) Leitura, multimodalidade e divulgação científica nas escolas públicas baianas – Dra. Simone Bueno Silva
xxi) Letramento digital – Dra. Simone Souza de Assumpção
xxii) Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) – Dra. Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (aposentada e
colaboradora da Pós-graduação), Dra. Jacyra Andrade Mota (aposentada e colaboradora da Pós-graduação), Dra.
Marcela Moura Torres Paim, Dra. Silvana Soares Costa Ribeiro
xxiii) 1) Institucional: Observatório da educação escolar indígena (CAPES). Individuais: 2) Escrituras do high-tech:
estudo das produções audiovisuais dos povos indígenas no brasil; 3) Autobiografias indígenas em três décadas de cartas
(CNPq) – Dra. Suzane Lima Costa
xxiv) 1) Leitura e escrita aos olhos da Inquisição, vinculado ao projeto HISCULTE; 2) Todos os nomes: análise sóciohistórica, mórfico-semântica e etimológica da antroponímia baiana; 3) Negros e escrita na Bahia no século XIX: estudos
morfossintáticos – Dra. Tânia Conceição Freire Lobo
DFEL
i) 1) Cruvianas: prosa d'encantar carneiros; 2) Frei Russon – Dr. Igor Rossoni
ii) 1) Como se faz um autor? Vida literária e construção da autonomia no século XXI; 2) Formas do romance no século
XXI – Dra. Luciene Almeida de Azevedo
iii) (Re)Construção de identidades no discurso inclusiva da educação – Dra. Denise Maria Oliveira Zoghbi
iv) 1) Edição e estudo de textos teatrais censurados no período da ditadura na Bahia e no Brasil; Documentos da
memória teatral no período da ditadura na Bahia e no Brasil (Projeto coletivo) – Dra. Rosa Borges dos Santos
(coordenadora)
v) 1) Manuscritos dos Arquivos Eclesiásticos Baianos: editando a história da Bahia e do Brasil - Parte 2; 2) Um passeio
pela arte sacra: inventário e catalogação do acervo litúrgico do Mosteiro de São Bento da Bahia – Dra. Alícia Duhá
Lose
vi) O escritor e seus múltiplos: migrações - a produção de Ruy Espinheira Filho, Milton Hatoum, Florisvaldo Mattos e
Antonio Torres – Dra. Antônia Torreão Herrera
vii) A poética e a política do corpo-rede e do corpo-arquivo – Dra. Cássia Dolores Lopes
viii) 1) A língua na diversidade: um estudo sociolinguístico de gays; 2) A sintaxe phi dos pronomes: estrutura de traços
e redução – Dr. Danniel da Silva Carvalho
ix) O escritor e seus múltiplos: migrações: interlocuções concretistas – Dra. Evelina Hoisel
xi) Compreensão e copiação: investigação da compreensão textual nos manuais de língua portuguesa do ensino
fundamental do estado da Bahia – Dra. Lícia Maria Bahia Heine
xii) O escritor e seus múltiplos: migrações - a produção de Judith Grossmann, Maria Lúcia Dal Farra, Ildásio Tavares,
Carlos Ribeiro, Davi Arrigucci e Rinaldo de Fernandes – Dra. Lígia Guimarães Telles
xiii) Corpus dissidente: A Teoria da Literatura e as Demandas da Diferença nas negropoéticas da literatura brasileira
contemporânea – Dra. Lívia Maria Natália de Souza Santos
xiv) 1) Formação de palavras no português rural do estado da Bahia: uma análise à luz da Morfologia Distribuída; 2) Os
prefixos no português brasileiro na perspectiva da Morfologia Distribuída – Dra. Maria Cristina Vieira Figueiredo Silva
xv) 1) Pais, Filhos e Sentimento de Orfandade em textos literários brasileiros; 2) Encontro na névoa – Dra. Mirella
Márcia Longo Vieira Lima
xvi) Interface sintaxe, semântica e pragmática: os sistemas verbal, flexional e discursivo – Dr. Rerisson Cavalcante de
Araújo
xvii) Edição e análise de textos medievais românicos – Dra. Risonete Batista de Souza

4. Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
4.1 NUPEL
O Núcleo Permanente de Extensão de Letras, o NUPEL, objetiva congregar, assessorar e incentivar
as atividades extensionistas no ILUFBA. Participam do NUPEL docentes do ILUFBA, discentes da
graduação e da pós-graduação stricto sensu e, eventualmente, alunos dos cursos de pós-graduação
lato sensu. Os cursos oferecidos pelo NUPEL em 2014 foram: Alemão, Espanhol, Inglês, Francês,
Italiano, Latim, Leitura e produção de textos, Libras e Português Língua Estrangeira. Atuaram no
NUPEL em 2014 onze (11) orientadores pedagógicos, sendo três (3) em inglês e um (1) nas demais
línguas, e cinquenta e três (53) monitores, sendo trinta (30) em inglês, sete (7) em francês, seis (6)
em espanhol, três (3) em alemão, dois (2) em italiano, dois (2) em português LE e um (1) nas
demais línguas. Foram oferecidas um total de 214 turmas em 2014, sendo 110 no primeiro semestre
e 104 no segundo e matricularam-se 4125 alunos, sendo 1980 no primeiro e 2125 no segundo
semestre.
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Durante o ano de 2014, o NUPEL promoveu cinco Encontros de Formação, destinados aos
alunos que atuam como docentes nos cursos oferecidos pelo núcleo, distribuiu quarenta e uma (41)
diárias a docentes e discentes, apoiou sete (7) eventos acadêmicos e vinte e quatro (24) eventos de
extensão organizados pelos docentes do ILUFBA.
4.2 PROFICI
O Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Professores da UFBA, o
PROFICI, criado em 2012 pela PROPCI em parceria com a AAI, o ILUFBA, é um projeto de
grande envergadura, capilosidade e relevância que visa à capacitação dos discentes, docentes e
servidores técnico-administrativos da UFBA no domínio de línguas estrangeiras (inglês, espanhol,
francês, alemão e italiano) e pretende colaborar efetivamente para a internacionalização de nossa
universidade. Os cursos presenciais e a distância são ministrados por um corpo de monitores
coordenados e orientados por docentes do ILUFBA. Em 2014, foi implantado o curso de Português
Língua Estrangeira para atender aos estudantes estrangeiros em intercâmbio na UFBA.
No total o curso conta com um coordenador geral, dez (10) coordenadores acadêmicos,
setenta e três monitores (73) e três estagiárias que atendem na secretaria do programa. Em 2014,
foram oferecidas 75 turmas de Alemão, 116 de Espanhol, 166 de Francês, 636 de Inglês, 45 de
Italiano e 20 de Português Língua Estrangeira.
Dentre as ações desenvolvidas em 2014 destacam-se: a) sistematização de ações direcionadas
à formação continuada dos monitores com sessões semanais de formação; b) a seleção de 6.922
novos alunos para as Edições 2014.1 e 2014.2 do programa; c) a oferta de 14.380 vagas para
candidatos ao TOEFL ITP pelo Programa Inglês sem Fronteiras; d) a criação de um site para
divulgação de informações e procedimentos unificados de matrícula; e) a implementação do Núcleo
de Ensino de Línguas do Idiomas sem Fronteiras; f) a criação de um mecanismo de avaliação dos
monitores pelos alunos; g) o aprimoramento das aulas pela plataforma moodle.
4.3 Outros projetos
4.3.1 Curso de Língua Inglesa para Estudantes da Rede Pública, financiado pelo Governo do Estado
da Bahia, através da Secretaria de Educação do Estado. Este projeto objetivou capacitar alunos da
rede estadual de ensino para atuar durante os eventos esportivos programados para 2014.
5. Convênios, cooperações e parcerias, incluindo intercâmbios de natureza acadêmica
5.1 O Instituto de Letras da UFBA mantém os seguintes convênios internacionais:
 Convênio CAPES/COFECUB
 Convênio com o Centre de Nouveaux Espaces Littéraires da Université Paris XIII
 Convênio com a Universidade de Colônia
 Convênio UFBA-Pescara;
 Convênio UFBA Universidade de Alcalá;
 Convênio com Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de
Galícia, responsável pela manutenção de um Professor Leitor pago pelo governo da Galícia Espanha, para divulgar a língua, a literatura e a cultura galegas.
5.2 Outras ações no âmbito da internacionalização acadêmica
O Instituto de Letras é polo aplicador do exame CELPE-Bras. A coordenação da aplicação
do teste está a cargo da docente do Departamento de Letras Vernáculas, a Profa. Dra. Iracema
Souza. O teste visa mensurar a proficiência de estrangeiros em língua portuguesa. Outro teste de
proficiência aplicado no ILUFBA é o CELU – Certificado de Língua em Uso, em convênio com a
Argentina. A equipe do PROFICI é responsável pela aplicação dos testes do TOEFL ITP para
candidatos do programa Inglês sem Fronteiras.
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Durante o ano de 2014, a coordenação do PROFICI, juntamente com a AAI, participou de
reuniões com universidades americanas e inglesas com o objetivo de firmar convênios, além de
oferecer cursos para professores participantes do PROINTER.
6. Quadro demonstrativo sintético dos serviços/atendimentos prestados ao público interno
e/ou externo oferecidos (tipo de serviço, nº atendimento etc.)
Descrição do serviço
Cursos de graduação
Curso de pós-graduação stricto sensu
Mestrado Profissional - PROFLETRAS
Curso de Especialização
Cursos de línguas do NUPEL
Cursos de Língua estrangeira do PROFICI
Total

Público alvo
Comunidade interna
Comunidade interna
Comunidade interna
Comunidade interna e externa
Comunidade externa
Comunidade interna

Nº de atendimento
17451
481
38
95
4125
6922
29112

7. Outras informações consideradas relevantes (Ex: eventos, prêmios, etc.)
7.1 Prêmios acadêmicos:
 Prof. José Amarante Santos Sobrinho: Prêmio Capes de Tese 2014 (Área de Letras e
Linguística), pela tese "Dois tempos da cultura escrita em latim no Brasil: o tempo da
conservação e o tempo da produção - discursos, práticas, representações, proposta
metodológica".
7.2 Projetos Especiais
7.2.1 PET Letras
O PET Letras é constituído por 15 bolsistas, sob a tutorial da profa. Dra. Juliana Soledade.
O Programa de Educação Tutorial – PET – constitui-se em um grupo de estudantes, com tutoria de
um docente, organizados a partir de formações em nível de graduação nas Instituições de Ensino
Superior do País orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e
da educação tutorial.
7.2.2 PIBID Letras
O Programa de Iniciação à Docência (PIBID), coordenado no ILUFBA pela Profa. Simone
Assumpção, conta com 41 alunos bolsistas, 8 professores supervisores bolsistas, além de 11
professores colaboradores e objetiva o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica, através da concessão de bolsas a alunos de licenciatura participantes de
projetos de iniciação à docência e aos docentes que os supervisionam nas escolas. Os projetos
vinculados ao PIBID devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas
desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas
sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.
7.3 Eventos acadêmicos
 Seminário Estudantil de Pesquisa - SEPESQ Letras 2014 – de 09 a 12 de dezembro
 SEDIS UFBA 2014 – 24 a 26 de novembro






SLASTRAD 2014 – 14 a 16 de novembro
I Seminário Áfricas & Negritudes: vozes, escritas, epistemas e (est)éticas – 15 a 19 de novembro
Colóquio Literatura, Leitura e Ensino – 16 e 17 de outubro
VII Seminário PIBID: ressignificar a formação docente – 13 a 15 de outubro
II Encontro da Francofonia – outubro de 2014
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7.4 Outros eventos – cursos de curta duração, palestras, conferências e oficinas





















Un novo recurso dixital para o estudo da variación lingüística: o Tesouro do léxico – 07/04
Do galego-portugués á actualidade: historia de dous camiños diferentes – 11 a 14/04
I Colóquio de interfaces semânticas – 08/05
Día das Letras Galegas - 52ª Edición – 06/06
Ogum ́s Toques do escritor Ronald Augusto – 26/09
IV Encontro NECLIF / "We can do it!" – 09 e 10/10
Seminário Internos do PROHPOR – 2ª edição – 02 e 03/10
Literatura infantil e juvenil: encontros e desencontros – 14/10
Conversando sobre o Enade 2014 – 30/10
I Encontro de Professores em Formação do NUPEL - Boas práticas e reflexões – 16 a 17/10
Hans-Ulrich Treichel palestra e bate-papo com o autor - Berlim – 13/10
Biografemas – 01/12/14 a 01/12/2015
Galícia em Projeção - I Mostra Audiovisual Galega – 25/09 a 30/10
Vigília informativa por Ayotzinapa (UFBA) Salvador, Bahia - 20/11
Aula aberta sobre o conceito de comédia na dramaturgia quinhentista portuguesa – 10/11
Dramaturgia portuguesa dos séculos XVI e XVII: questões filológicas – 11 a 13/11
Mostra TRAMAD 10 Anos – 02 a 07/12
CINECITTÀ – 13/10/14 a 12/10/15
2º Festival di Cultura Italiana – 21/11
Leituras em dissidência: interpretação de textos literários – 15/09 a 15/12

348

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

INSTITUTO DE MATEMÁTICA
O presente Relatório de Atividades apresenta, de forma resumida, as ações desenvolvidas no
Instituto de Matemática – IM/UFBA no exercício de 2014, tendo como base as informações
prestadas pelos departamentos, coordenações e secretarias.
No ano de 2014, o Instituto de Matemática foi responsável pelo funcionamento dos cursos de
graduação em Ciência da Computação (Bacharelado e Licenciatura), Sistema de Informação,
Estatística (Bacharelado) e Matemática (Licenciatura - diurno e noturno e Licenciatura especial –
Parfor), Bacharelado em matemática, além dos cursos de pós-graduação (Mestrado) em Matemática
e Mecatrônica, Mestrado profissional em matemática, Doutorado Multiinstitucional em Ciência da
Computação em parceria com a UNIFACS e UEFS e o Doutorado em Matemática em associação
com a Universidade Federal de Alagoas- UFAL.
Além do suporte a estes cursos, os departamentos de Ciência da Computação, Estatística e
Matemática ofereceram disciplinas para atendimento a diversos cursos de graduação (mais de
27.000 vagas/disciplinas para mais de 35 cursos atendidos).
Conforme previsto, alguns colegiados de Cursos de Ciência da Computação e Matemática
receberam visitas do INEP para avaliação das condições de oferta. Os cursos foram no geral bem
avaliados Segue um resumo das atividades desenvolvidas.
Graduação


Mais de 96 projetos de monitoria oferecidos pelos três departamentos do Instituto;



40 monografias/trabalhos de conclusão de curso de graduação aprovadas;



Orientação acadêmica dos alunos dos cursos de Ciências da computação, Estatística e
Matemática pelos professores dos respectivos departamentos;



Apoio computacional a diversas disciplinas do Bacharelado em Estatística;



33 alunos do curso de Matemática aceitos como bolsistas do PIBID.

Pós-Graduação
4. Defesa de 173 dissertações/teses dos diversos programas/cursos de pós- graduação do
Instituto de Matemática, além de diversas orientações em andamento;
5. Duas primeiras defesas de tese de Doutorado em matemática.
6. Criação da área de concentração em Estatística;
7. Co-orientação de alunos dos programas de pós-graduação: Mestrado em Saúde Coletiva e
Mestrado em Saúde Ambiental e Trabalho por professores do Departamento de Estatística;
8. Participação em bancas Examinadoras de tese de Mestrado/ Doutorado: mais de 30;
9. Orientações em andamento: cerca de 115;
10. Orientações concluídas: cerca de 70.
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Pesquisa


Desenvolvimento de atividades de pesquisa pelos seguintes grupos: Álgebra lógica e teoria
dos conjuntos, Geometria Diferencial, Sistemas Dinâmicos, Otimização e Programação
Linear, LASID, GALDI, Inteligência Artificial, Engenharia de Software-LES, Ontologia e
Representação do Conhecimento, Sistemas Distribuídos, Robótica, Sistemas Tutores
Inteligentes, Computação Gráfica e Processamento de Imagem, Estatística, LEMA, Onda
Digital, Grade, STER, WISER, FORMAS, MEFES, aSide, CEManTIKA, RISE,,
MultiViuw;



Visitas às diversas universidades (centro de pesquisa) parceiras em projetos de pesquisa:
UFPB, UFC, UFPE, UNICAMP, USP, IMPA, UFRJ, UFSC, IRISA/França, entre outras;



Publicação em revistas especializadas, anais de Congressos, jornais: Cerca de 136
publicações;



Livros em andamento: Matemática financeira, Cálculo C;



Capítulos de livros ( 5);



70 bolsistas de Iniciação científica;



15 bolsistas de iniciação cientifica no programa PICME;



Bolsistas de produtividade do CNPq: cerca de 15;



Projetos de pesquisa: cerca de 30;



Prêmios e títulos: mais de 15.

Extensão
2. Atividades Avançadas em Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística – Participação
dos professores dos departamentos de Matemática, Estatística e alunos do curso de
Matemática;
3. Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística - Produção de material didático,
empréstimos a escolas de ensino secundário (feira de ciências), apoio às licenciaturas em
Matemática – UFBA e eventos organizados pelo Instituto de Matemática;
4. Olimpíadas de Matemática;
5. Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do ensino com Teleconferências
via Internet (duas turmas) em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada –
IMPA;
6. Consultoria Estatística;
7. Programa Onda Digital;
8. Atualizações dos sites dos diversos setores do IM;
9. Participação no Programa Permanecer – Pró-Reitoria de Ações afirmativas e assistência
Estudantil;
10. Varias exposições locais e 02 Nacionais do LEMA;
11. Parceria com a OBMEP (Coordenação regional, coordenação acadêmica e participação no
comitê de provas.);
12. Jornada da Olimpíada de Matemática (cursos, palestras em uma semana de duração);
13. Simpósio de Professores de Computação;
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14. Ciclo de palestras;
15. Consultoria Estatística;
16. Campus– Party;
17. Programa BRAFITEC;
18. Capítulos de livros ( 5);

Organização de Eventos
19. Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do ensino Médio através de
Teleconferência via Internet;
20. Exposição do Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística (LEMA) como parte das
comemorações ao dia do Estatístico. (participação de vários professores e alunos do Instituto
de Matemática);
21. Encontro Baiano de Estatística;
22. Semana de Teoria dos conjuntos e Topologia geral;
23. Semanas temáticas;
24. Encontro Baiano de Estatística;
21 II Encontro da Pós-Graduação em Matemática da UFBA;
22 Probability in Bahia Meeting;
23 Fórum interdisciplinar sobre formação docente com tecnologias;
24 Encontro do Programa Onda Digital.

Perspectivas para 2015

Graduação:
1. Abertura de uma nova turma do curso de Matemática a distância,
2) Atualizações curriculares para adequar os cursos à legislação;
3)Implantação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), dos cursos que ainda não o possuem,
4) Melhoria da sistematização de procedimentos para abertura de processos por parte do corpo
discente.;
5)Melhoria na comunicação com os alunos.

Pós-Graduação:
1. Consolidar o Doutorado em Matemática;
2. Fazer gestões no sentido de consolidar a Estatística como área de concentração do Mestrado em
Matemática.
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Pesquisa:
1. Consolidação dos diversos grupos de pesquisa do IM, principalmente dos vinculados aos
programas de pós-graduação;
2. Criação de novos grupos visando à ampliação da pesquisa no IM;

Extensão:
1. Além dos programas já existentes em 2014, serão ampliadas as atividades de extensão nos três
departamentos do IM, sobretudo pretendemos criar ACCS. Atividade praticamente inexistente aqui
no Instituto.
Servidores
1. Esperamos contar com novos servidores técnicos administrativos para atender as demandas cada
vez maiores. Estabelecer os marcos funcionais das secretarias únicas.
2. Concursos para docentes nos três departamentos.
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INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Introdução
A criação do Instituto de Psicologia foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFBA em 18 de
novembro de 2008. Em 20 de janeiro de 2009 foram nomeados diretor e vice-diretora pro tempore
os Professores Antonio Marcos Chaves e Sônia Maria Guedes Gondim, o que configurou a
existência concreta do Instituto, à medida que já tinha quem o gerisse.
A Congregação do Instituto de Psicologia foi instalada em março de 2009, com a presença do
Reitor Naomar Monteiro de Almeida Santos. A partir daí, realizou mensalmente as suas reuniões
ordinária e reuniões extraordinárias, quando necessário.
Os professores Antônio Marcos Chaves e Sonia Maria Guedes Gondim foram eleitos para os cargos
de diretor e vice respectivamente tomando posse para mandato de 4 anos em agosto de 2010. Em
agosto de 2014 tomaram posse os professores Ilka Dias Bichara e José Neander Abreu eleitos pela
comunidade para mandato de 4 anos como diretora e vice-diretor respectivamente.
Como já relatado em relatórios anteriores, o Instituto de Psicologia foi constituído a partir do
Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e no seu projeto não constou a
contrapartida de construção de um prédio próprio. Por conseguinte, desde sua criação, o IPS
funciona em instalações provisórias em dependências adaptadas da FFCH. A demanda por um
prédio próprio tem sido a principal reivindicação junto à administração central.
Atualmente, estão lotados no Instituto de Psicologia: 45 docentes efetivos, 2 aprovados em
concurso já na etapa de exames médicos, 6 docentes temporários e 10 servidores técnicoadministrativos.
O Instituto de Psicologia tem sob sua responsabilidade o Curso de Graduação em Formação de
Psicólogo, o Curso de Graduação em Serviço Social, a área de concentração Estudos da
Subjetividade e do Comportamento para o Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades e o
Programa de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado e Doutorado). Oferece dois Cursos de
Especialização: Especialização em Teoria da Clínica Psicanalítica e Especialização Avançada em
Neuropsicologia; e a Residência em Psicologia Clínica e Saúde mental. Além disso, oferece duas
dezenas de turmas de disciplinas com conteúdo de Psicologia para outros cursos da UFBA. É
responsável, ainda, pela pesquisa e extensão universitária em Psicologia e Serviço Social.
1.

Objetivos, metas e análise crítica dos resultados do exercício 2011

Os principais objetivos do Instituto de Psicologia para 2014 foram parcialmente alcançados, a saber:
Melhoria das condições de trabalho na sede provisória para as instalações administrativas do
Instituto. Devido a precariedade das instalações e as restrições originais da construção onde se
situa o IPS (prédio pré-moldado), a demanda por reparos e reformas é constante e, geralmente
não atendidas pela SUMAI. A falta de condições adequadas tem levado a prejuízos materiais e
acadêmicos, assim, como afeta as condições de trabalho dos servidores técnicos administrativos
e docentes. Relatos frequentes tem sido feitos a administração central;
Edifício-Sede do Instituto de Psicologia. Avanço importante foi em 2014 com a obtenção pelo
MEC da autorização para licitação do prédio. A licitação foi concluída faltando a ordem de
serviço, o que está na dependência da liberação de verba específica;
ampliação do quadro de servidores técnico-administrativos. No ano de 2014 o IPS recebeu 2
novos servidores técnicos administrativos: uma auxiliar administrativa para atuar junto ao
PPGPSI e uma assistente social para atuar junto ao Serviço de psicologia criando projeto
específico de atuação do Serviço Social;
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Avaliação da implantação do novo currículo do Curso de Graduação Psicologia. Reformulação
do currículo O novo currículo do Curso de Graduação em Psicologia foi implantado em 2009.
Uma comissão foi formada e já há um produto a ser analisado pelo coletivo, o que se dará no
ano de 2015;
O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Serviço Social teve a sua reformulação concluída e
encontra-se, atualmente, no Conselho Acadêmico de Ensino para apreciação.
Consolidação do Curso de Graduação em Serviço Social. O Curso de Graduação em Serviço
Social foi implantado em 2009. O Colegiado de Ensino de Graduação em Serviço Social
trabalhou intensamente e conclui a proposta de ajuste da grade curricular. Avanços foram feitos
em relação à composição do corpo docente, através da liberação de 4 novas vagas. Duas já estão
sendo preenchidas e outras duas em fase de realização de concursos.
2.

Ações desenvolvidas na melhoria do ensino de graduação

a)
Ensino de Graduação em Psicologia.
A principal ação desenvolvida para a melhoria do ensino de graduação em Psicologia foi a
realização de reuniões para discutir e ajustar os estágios curriculares.
O curso de graduação em Psicologia contou, em 2014, com 463 alunos matriculados (cadastro de
ativos) e colaram grau 70 alunos. Estima-se que o IPS tenha oferecido, aproximadamente, 440
vagas em disciplinas (obrigatórias e optativas) para a área de concentração Estudos da
Subjetividade e do Comportamento Humano aos Bacharelados Interdisciplinares no referido
período, mas alguns problemas com o planejamento e matrícula podem ter alterado para menos esse
quantitativo.
Em 2014, a participação de alunos em projetos institucionais da UFBA foi distribuída da seguinte
maneira: (1) 22 alunos inseridos no Programa de Monitoria, sendo que, destes, 17 foram bolsistas;
(2) 51 alunos aprovados nos editais PIBIC 2013-2014; (3) 04 bolsistas PIBIEX. Não foi possível
levantar o número de bolsas Permanecer, mas há alunos de psicologia inseridos no Programa.
Reunidas, essas atividades representam um esforço crescente de inserção nas atividades ensino,
pesquisa e extensão, além de representar avanços na política de permanência de alunos em situação
de maior vulnerabilidade social.
b)

Ensino de Graduação em Serviço Social.

No segundo semestre de 2014 havia 333 alunos matriculados e 66 bacharéis formados pela UFBA,
além dos 24 alunos prováveis concluintes. Foram conquistados avanços importantes como a oferta
regular das disciplinas obrigatórias, um maior acesso dos alunos a bolsas vinculadas a projetos de
pesquisa e extensão e uma melhor organização dos procedimentos acadêmico-administrativos –
com destaque para as Coordenações de Estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso. Ao fim de
2014 registra-se 120 alunos em campo de Estágio;
A ação mais intensiva para a melhoria do ensino de graduação em Serviço Social refere-se à
conclusão da reformulação do Projeto Político-Pedagógico do Curso, que implicou na realização de
cinco oficinas de trabalho, que resultaram na reestruturação de disciplinas, na revisão do ementário
e na proposta de nova tabela de equivalência de disciplinas.
Os projetos para 2015 incluem a criação da pós-graduação estrito senso, com um curso de mestrado,
e um curso de especialização destinado prioritariamente aos supervisores de campo ou profissionais
vinculados aos campos de estágio, além do aperfeiçoamento do Projeto Político-Pedagógico, no
sentido de atender às prioridades teórico-políticas previstas no Código de Ética do Assistente Social
e na transversalização das questões de etnia/raça e gênero na formação profissional em Serviço
Social oferecida pela UFBA.

354

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

3) Ações desenvolvidas no ensino de Pós-Graduação em Psicologia.
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia configura-se com
os cursos de Mestrado, cuja primeira turma ingressou em meados de 2002, e de doutorado,
aprovado em 2006 pela CAPES e com a primeira turma iniciada em março de 2007. O programa,
contemplado com a nota 5 nas duas últimas avaliações trienais da CAPES (2010-2012-2014),
atualmente, conta com 16 professores permanentes e cinco colaboradores. Estavam matriculados,
no final de 2014, 40 estudantes de mestrado e 49 de doutorado, tendo sido aprovados no processo
seletivo para matrícula no ano de 2015, 20 mestrandos e quatro doutorandos. As principais ações
realizadas para a melhoria do ensino de pós-graduação em Psicologia em 2014 foram: a) criação de
comissões para a reestruturação dos programas de ensino das disciplinas obrigatórias do currículo
vigente, dos mecanismos e processos de qualificação dos projetos de mestrado e doutorado, e
também do processo seletivo; e b) a formulação de uma nova proposta de currículo mais flexível,
que permitirá o aproveitamento de docentes de outros programas para ministrarem disciplinas
eletivas.
Consideramos ainda que a saída dos professores a seguir destacados para aperfeiçoamento
(doutoramento e estágio pós-doutoral) também promove a melhoria dos cursos, inclusive através do
estabelecimento de parcerias e convênios que intensificam intercâmbios importantes para as
práticas do ensino, da pesquisa e da extensão:
. Maria Elizabeth Santana Borges (doutorado na UFRJ);
. Danielle Viana Lugo (doutorado interistucional UFRJ/UFRB);
. Stella Maria Alves Senes (doutorado interistucional UFRJ/UFRB);
. Wilson Alves Senne (estágio pós-doutoral na UFS);
. Mônica Lima de Jesus (estágio pós-doutoral na Universidade de Barcelona, Espanha);
. Sônia Lúcia Bahia Ferreira (estágio pós-doutoral na Universidade de Paris, França);
. José Carlos Santos Ribeiro (\estágio pós-doutoral na Universidade Técnica de Lisboa, Portugal);
. Wládia Jamile Santos Jucá (estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais).

4. Atividades de Pesquisa
Vários grupos de pesquisa atuam no IPS, principalmente associados ao PPGPSI. Vários deles
possuem projetos que são desenvolvidos em parcerias com outras universidades brasileiras e
estrangeiras e contam com financiamentos diversos. Esses grupos desenvolvem atualmente os
seguintes Projetos:
 Múltiplos comprometimentos e suas relações com o desempenho: um estudo entre docentes
do ensino superior;
 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL, CONTRATO PSICOLÓGICO E
DESEMPENHO NO TRABALHO: um estudo longitudinal com ingressantes em uma
organização do setor público federal brasileiro;
 DIFERENTES VÍNCULOS DO TRABALHADOR COM A ORGANIZAÇÃO: ampliando
evidências de validade discriminante;
 Influências contextuais na atribuição de emoções no trabalho;
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 Representações sociais sobre o trabalho infanto-juvenil entre crianças e adolescentes
trabalhadores rurais e marisqueiros e seus pais ou responsáveis;
 Os estereótipos e a performance individual: um estudo meta-analítico;
 Crenças compartilhadas sobre entidades exóbicas entre participantes e não participantes de
pesquisa ufológica;
 A violência doméstica intra/extra familiar e a ação da escola;
 Ensino em serviço e cuidado em saúde mental: um estudo etnográfico sobre uma residência
multiprofissional, na Bahia;
 Trajetórias acadêmicas e construção de significados e sentidos na transição dos bacharelados
interdisciplinares à formação em Psicologia na UFBA;
 A família ccomo contexto de desenvolvimento: implicações para investigação e intervenção
em saúde;
 Contextos e trajetórias de desenvolvimento: a situação das famílias participantes de projetos
sociais;
 Espaços urbanos de brincadeiras;
 Saúde mental e família: uma abordagem psicanalítica;
 Epistemologias não-cartesianas: exploração de modelos na interface artes-humanidades;
 Violência: questões teóricas e metodológicas;
 A partiipação de mães estranjeiras no processo de escolarização dos filhos em escolas dos
Estados Unidos: investigando significados;
 Os efeitos de fatores ambientais no desenvolvimento cognitivo de crianças.

5. Atividades de Extensão
Os professores do IPS desenvolveram cerca de 50 projetos de extensão no ano de 2014, todos eles
registrados no SIATEX.
Porém o grande campo de atuação da extensão no IPS é o Serviço de Psicologia Prof. João Ignácio
de Mendonça.
 Serviços de Psicologia Prof. João Ignácio de Mendonça
O Serviço de Psicologia Prof. João Ignácio de Mendonça, programa de extensão permanente
vinculado ao colegiado de extensão do Instituto de Psicologia /UFBA, tem como principal objetivo
desenvolver e apoiar as práticas necessárias à formação dos alunos do curso de Psicologia. Na sua
condição de programa de extensão permanente, articula as demandas de formação do aluno de
psicologia às necessidades de atendimento psicológico da comunidade.
No ano de 2014 foi contratada uma servidora assistente social para planejar e por em prática
atividades vinculadas a formação de alunos do curso de Serviço Social, funcionando como campo
de estágio e atendimento à comunidade.
 Atendimentos psicológicos:
Os atendimentos psicológicos são realizados por alunos matriculados nas disciplinas de
estágio ou inscritos em atividades de extensão propostas pelos membros do Serviço de Psicologia.
Os atendimentos psicológicos são de três naturezas: psicoterapia, avaliação psicológica e orientação
profissional.
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Em 2014 o Serviço de Psicologia contou com a participação de 9professores supervisores
em cada semestre. Estesdocentes realizaram o acompanhamento e supervisão de alunos
matriculados em Estágio I e II, Estágio III, Avaliação Psicológica e PIT VI. As atividades
desenvolvidas no Serviço de Psicologia envolveram 83alunos.
Em relação aos usuários deste Serviço, calculou-se que foram triados154pacientes em 2014.
O total de pacientes encaminhados para atendimento psicológico, seja para psicoterapia, avaliação
psicológica ou PITVI, foi de 157. Deste encaminhados, 125 eram pacientes novos na instituição.
Atualmente estão em acompanhamento no Serviço de Psicologia(psicoterapia, avaliação
psicológica ou PITVI) 123 pacientes. O ano de 2014 totalizou 1.605 atendimentos.
Também foi disponibilizado à comunidade o processo de orientação profissional que possui
duas modalidades: uma individual, que ocorre nas instalações do Serviço de Psicologia, e outra em
grupo, desenvolvida nas escolas.
Inscreveram-se para realizar orientação profissional cerca de 100 pacientes na modalidade
individual e 90 pacientes na modalidade em grupo. Participaram efetivamente do processo de
orientação profissional 90 pacientes em grupo e 20 pacientes individualmente. Atualmente
encontram-se em processo de orientação profissional 3 pacientes.
6.Intercâmbios e Parcerias
Além da participação dos docentes em eventos científicos nacionais e internacionais, uma parte do
corpo docente do IPS mantém cooperação acadêmica com grupos de trabalho (com destaque para
pesquisa.) de universidades de outros estados e/ou outros países. Como exemplos, podemos citar:
 A pesquisa sobre “A Produção da Queixa Escolar na Rede Pública de Ensino e nos Serviços
de Atenção à Infância: Significados e Práticas” da qual a professora Maria Virgínia Dazzani
participa e que contará com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Entre
os colegas brasileiros estão a Profa. Dra, Patrícia Zucoloto (Fac. Ruy Barbosa), o Prof. Dr.
Gilberto Lima (UNEB) e a Profa. Lucília Santa Rosa (IFBahiano/campus Jacobina). Os
colegas estrangeiros são o Prof. Dr. Jaan Valsiner (Clark University/ Estados Unidos), Profa
Dra. Giuseppina Marsico (Universidade de Salerno, Itália) e Profa. Yoriko Omi (Japão);
 A participação da professora Cristiane Oliveira na pesquisa interinstitucional (UERJ, UFRJ,
UFBA, UFS, UFJF, ICC, EBEP, Université Paris VII) sobre “Violência e juventude:
narrativas e formas de subjetivação”, financiada pela FAPERJ;
 O envolvimento do professor José Neander de Abreu no desenvolvimento da pesquisa
“Investigação das Características Psicométricas e Normatização da Escala Barratt
Impulsiveness Scale (Bis-11) Para Uma População Brasileira. Projeto em colaboração com a
Universidade Federal de Minas Gerais;
 A participação do professor Igor Menezes no “Desenvolvimento e Validação de
instrumentos e indicadores educacionais da Prova Brasil”, com financiamento do
MEC/INEP e parceria com a Universidade de Cambridge. Com a mesma instituição, o
professor em questão desenvolve outros projetos conjuntamente;
 A coordenação das professoras Sônia Gondim e Elza Techio da pesquisa “Identidade social,
categorização, emoções e discriminação: Um estudo sobre imigração e mercado de trabalho”
que faz parte de um projeto maior que envolve a UFBA, UFPB, UFS e Universidad
Complutense de Madrid. O projeto inscreve-se numa cooperação entre o governo brasileiro
e espanhol. O coordenador brasileiro é Leoncio Camino (UFPB) e o coordenador espanhol é
José Luis Alvaro (Universidad Complutense de Madrid).
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7.Prêmios recebidos por discente e/ou docentes
 A secretaria Municipal de Participação e Parceria, através da Coordenadoria de Assuntos da
População Negra, da Prefeitura Municipal de São Paulo, prestou homenagem de honra ao
mérito ao Instituto de Psicologia/Colegiado de Ensino de Graduação em Serviço Social da
UFBA pela transversalização da categoria étnico-racial e de gênero no Projeto PolíticoPedagógico do Curso, garantindo a formação de profissionais voltados para a construção de
uma sociedade mais justa;
 9° Prêmio Construindo Igualdade de Gênero - Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República. 1º lugar em trabalhos científicos de graduação: “Representações
da culpabilização de mulheres vítimas de estupro: uma análise étnico-racial”. De autoria da
estudante de psicologia Natiene Ramos Ferreira da Silva Professora Orientadora: Ilka Dias
Bichara.
8. Informações complementares
Para uma melhor análise sobre algumas informações associadas ao Planejamento Acadêmico,
seguem abaixo uma tabela e três gráficos com dados gerais sobre o Instituto.

Figura 1. Percentuais de Docentes por nível da carreira

Figura 2 – Percentuais de docentes por titulação
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Figura 3 – Percentuais de docentes por carga horária
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INSTITUTO DE QUÍMICA
1.1. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS
O Instituto de Química da UFBA oferece, desde 1946, cursos de graduação em Química nas
modalidades Bacharelado e Licenciatura no turno diurno e desde 2009 oferece o Curso de
Licenciatura no turno noturno, recentemente reconhecido pelo MEC. Em 2014 registraram-se 440
matriculas ativas no curso diurno e 116 no curso noturno. Além destes, um curso de graduação
especial (PARFOR) está em andamento. São oferecidas, também, vagas em disciplinas dos Cursos
de Química e disciplinas específicas para diversos cursos de outras Unidades, sendo atendidos 25
colegiados e cerca de 3700 vagas/semestre, distribuídas nos três turnos de funcionamento da
Universidade.
As ações desenvolvidas no ensino de graduação para os Cursos de Química, no turno diurno, foram
relacionadas ao processo de Renovação de Reconhecimento de Curso (Processo nos 201217016 e
201216971), instaurado pelo MEC, devido a obtenção de conceito provisório insuficiente no
ENADE 2011. Dando continuidade ao protocolo de compromisso implantado no ano de 2012, duas
diligências foram respondidas, dois relatórios pendentes foram anexados e foi preenchido o
formulário eletrônico para preparação da visita presencial dos avaliadores do MEC, agendada para
abril de 2015. Dando seguimento ao processo EMEC (no 201306864) foi respondida a diligência
referente ao Parecer Final relativo ao reconhecimento do curso de Licenciatura em Química –
Noturno elaborado pela comissão de avaliação externa que visitou o Instituto de Química no
período de 17/11/2013 a 20/11/2013. Atualmente, o curso se encontra com o conceito 3 e aguarda
avaliação da referida diligencia para encerramento do processo. Todos os alunos, dentre as
categorias propostas pelo INEP, foram notificados sobre sua inscrição no ENADE 2014 e a
obrigatoriedade de realização da prova. O colegiado fez um levantamento dos assuntos não
contemplados nas ementas das disciplinas, considerando a diretriz divulgada pelo MEC, não
encontrando divergências significativas. Foram selecionados 84 alunos para realização da prova,
sendo 18 de Química Industrial; 23 de Licenciatura diurno; 29 de Bacharelado e 14 de Licenciatura
noturno.
Durante o ano de 2014, foram defendidos 27 trabalhos de conclusão de curso de graduação e
assinados 29 contratos para realização de estágios de alunos dos cursos de graduação em Química
com empresas. Vinte alunos colaram grau no semestre de 2014.1 e quatorze alunos colaram grau
em 2014.2, totalizando 34 formados nos cursos de graduação em Química em 2014. Na avaliação
anual dos Cursos Superiores do Guia do Estudante-GE, o Curso de Química da UFBA recebeu
quatro estrelas, conceito considerado muito bom.
O Programa de Pós Graduação em Química da UFBA conta hoje com 213 alunos matriculados e
adotou diversas ações durante todo o ano de 2014 a fim de fortalecer a formação de pesquisadores
de alto nível em Química nas áreas de concentração indicadas pelo Programa.
Assim, realizou-se processos seletivos para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado em
Química. Na seleção para ingresso em 2014.1 foram oferecidas 30 vagas para o curso de mestrado e
30 vagas para o curso de doutorado, além de 03 vagas para candidatos estrangeiros em ambos os
níveis. No referido processo seletivo, foram aprovados 18 discentes para o Mestrado e 25 discentes
para o Doutorado. Na Seleção para ingresso em 2014.2 foram disponibilizadas 15 vagas para o
mestrado e 10 vagas para o curso de doutorado, além de 02 vagas para candidatos estrangeiros em
ambos os níveis, sendo aprovados 08 discentes para o Mestrado e 10 discentes para o Doutorado.
Além disso, registrou-se a matrícula de 16 discentes na categoria de Aluno Especial.
Durante o ano de 2014 ocorreram 21 defesas de qualificação, 11 defesas de dissertação de mestrado
e 17 defesas de tese de Doutorado. Ressalte-se também o aumento do corpo docente do programa
que passou contar com 33 docentes credenciados.
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Em relação às disciplinas disponibilizadas para os discentes, no Semestre 2014.1 foram oferecidas
vagas em 22 disciplinas e no Semestre 2014.2 estavam disponíveis vagas em 21 disciplinas. Nos
dois semestres acadêmicos, contou-se com a importante colaboração de docentes externos no
oferecimento de algumas disciplinas, principalmente em Tópicos Especiais.
O desenvolvimento de atividades de pesquisa é um eixo forte de atuação da Unidade e se reflete no
desempenho do Programa de Pós-Graduação. Essa produtividade pode ser considerada como boa,
levando-se em conta as condições precárias de infraestrutura em que atuam os grupos de pesquisa
desde o incêndio ocorrido em 21 de março de 2009, no quinto pavimento do prédio e cuja
recuperação ainda não foi concluída. Muitos alunos, principalmente os orientandos dos docentes da
área de físico-química, continuam realizando experimentos em outras unidades da UFBA ou em
outras universidades nacionais ou estrangeiras. Os experimentos conduzidos no prédio da Unidade e
em outras Unidades da UFBA são realizados em espaços reduzidos, exigindo um cuidadoso
planejamento de modo que os alunos possam se alternar nos laboratórios, insuficientes para
acomodar todos os pós-graduandos. Até o momento, muitas instalações e equipamentos não
retornaram ao seu funcionamento normal e novos equipamentos ainda não foram instalados devido
à morosidade da obra de reforma do prédio, havendo sucessivos cronogramas não cumpridos e
exaurindo ainda mais o ânimo e as perspectivas de pós-graduandos e professores orientadores, já
que as obras estão paralisadas desde o final de 2013, tendo ocorrido a rescisão unilateral do contrato
com a construtora em abril de 2014 e até o momento não houve nova licitação para continuidade
das obras de reforma do prédio ou da construção do anexo de laboratórios de graduação.
Especialmente os docentes do DFQ ainda continuam precariamente instalados e não retomaram o
seu ritmo de produção científica.
As ações administrativas direcionaram-se para:
a. Regimento Interno do Instituto de Química- Em cumprimento ao cronograma de implantação
do Regimento Interno aprovado pela resolução n0 04/2011 do CONSUNI, ações decorrentes deste
novo Regimento foram tomadas no decorrer do ano 2014, com a concretização de algumas delas,
destacando-se a estruturação e implantação da Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira,
aprovada pela Congregação.
b. Obras- As obras de construção e recuperação do complexo Química- Física, contratadas com a
empresa LINK e iniciadas em janeiro de 2011 foram interrompidas em abril de 2014, com a
rescisão unilateral do contrato pela Universidade, não tendo havido a publicação de novo Edital
para continuação dos trabalhos pela SUMAI. Os impactos negativos já acima descritos em relação à
pesquisa estendem-se por todos os ambientes e áreas de trabalho.
c. Coordenação dos Laboratórios de Graduação- Em 2014, a Coordenação de Laboratórios de
Graduação do Instituto de Química deu continuidade à mudança de gestão iniciada em 2012, com a
instalação provisória dos laboratórios de graduação no PAV VI e implantação do novo modelo de
gerenciamento destes laboratórios. Em 2014, a equipe de técnicos continuou comprometida e
empenhada na melhoria contínua da qualidade do apoio às aulas práticas dos cursos de graduação
atendidos pelo Instituto, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
d. Almoxarifado Único de Vidrarias e Produtos Químicos - Constitui-se objeto de preocupação
das sucessivas direções da Unidade tanto pela sua estrutura física, quanto pelo seu gerenciamento.
As intervenções necessárias para melhor adequação em termos de layout, ventilação e iluminação
estão previstas na execução da obra de recuperação do prédio. No que respeita ao gerenciamento,
houve avanços progressivos, com destaques para o Inventário de vidrarias; confecção dos primeiros
POP's, maior entrosamento com os Setores de Compras e de Ensino de Graduação do IQ e
continuação ao trabalho de atendimento ao público.
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e. O programa de gestão de resíduos, associado também ao setor do Almoxarifado prosseguiu
com melhorias, avançando-se na identificação dos resíduos e possibilidade de seu descarte, com a
consequente redução significativa do passivo; foram estruturados dois abrigos de resíduos químicos
e continuado o trabalho de gerenciamento operacional de resíduos químicos. Apesar da presença
adicional, embora em tempo parcial, de um auxiliar de laboratório nas atividades deste
almoxarifado, a partir do segundo semestre de 2013, mantém-se necessário um reforço de pessoal
técnico: pelo menos mais um técnico de laboratório/Química e dois auxiliares de laboratório, além
da aquisição de mais equipamentos de segurança e de apoio à infraestrutura do setor. Em 2014
foram enviados para descarte cerca de 13 toneladas de resíduos químicos envolvendo sólidos e
líquidos.
f. Arquivos do IQ – A organização dos documentos nos arquivos da Unidade, sob a orientação e
apoio da CAD- Coordenação de Arquivos e Documentos, teve continuidade em 2014, tendo sido
concluído o trabalho com a documentação do Colegiado de Pós-Graduação. Prossegue nos demais
setores com conclusão prevista para abril de 2015.
1.2 O Quadro de servidores do Instituto de Química e eventos diversos
No exercício 2014, o IQ contou com 69 docentes do quadro permanente, dos quais 68 em regime
DE e 01 em regime de 40 h, contando com 63 doutores, 05 mestres e 01 especialista; dos 10
docentes substitutos, 01 tem título de doutor, 06 de Mestre (04 com doutorado em andamento) e 03
graduados com mestrado em andamento. Dos 33 técnico-administrativos, 25 possuem graduação
em Química ou na área de humanidades, dos quais 02 têm título de doutor e 06 tem título de mestre;
04 com cursos de especialização e 05 estão com cursos de PG (mestrado ou doutorado) em
andamento. Foram realizados três concursos públicos para docentes, classe Adjunto, DE, nos
Departamentos de Química Orgânica e de Química Geral e Inorgânica (duas vagas ocupadas na área
de Química Inorgânica, uma vaga ocupada em Química Orgânica e uma vaga não ocupada na área
de Química Orgânica). Novos concursos serão realizados em 2015 para preenchimento de vagas por
aposentadorias.
Quadro 1. Eventos diversos relacionados aos servidores lotados no IQ
Evento
Afastamentos de docentes para Qualificação
doutoramento no exterior, 2012/2016
pós-doutoramento no exterior, 2014
Docentes concursados e admitidos em 2014
Aposentadorias- Docentes

Quantidade

setor

01
02
02
01
02

DQGI
DQO/DQGI
DQGI
DQO
DQGI, DQA

1.3. Capacitação e qualificação de Servidores Técnico-administrativos
Os servidores Técnico-administrativos do IQ participaram de diversos cursos de capacitação
oferecidos pela UFBA (CDH/PRODEP) e por outras Instituições e cinco técnicos continuaram seus
estudos de qualificação em nível de Mestrado e Doutorado na UFBA.
2. AÇÕES DESENVOLVIDAS NA MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO E DE
PÓS-GRADUAÇÃO
2.1 Ensino de Graduação
 Acompanhamento de ações referentes ao desenvolvimento dos cursos de Química pelo Núcleo
Docente Estruturante (NDE-QUI), principalmente quanto às atividades relacionadas ao processo
de recredenciamento dos cursos de graduação em Química pelo MEC.
 Ações, por iniciativa do NDE-QUI e COFIC, de constituir o “Grupo de Trabalho Química” (GTQUFBA/COFIC), com o objetivo de reatar a parceria da Indústria com o IQ, promovendo palestras
e oficinas com foco nos alunos de graduação do Curso de Química;
 Retomada da orientação acadêmica dos alunos, com a colaboração de docentes do IQ;
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 Elaboração de Plano de melhorias para os cursos de Química;
 Avaliação permanente do projeto pedagógico dos cursos;
 Articulação do currículo da Licenciatura em Química com o PIBID buscando avanços e
perspectivas promissoras a partir das atividades desenvolvidas e das intervenções realizadas nas
escolas com ênfase no conhecimento da realidade escolar, do trato com a história da química, do
uso de temas relacionados à ciência e tecnologia e de relevância social e ambiental e da
experimentação no ensino de química.
 Aquisição de equipamentos e materiais diversos para recuperar e modernizar os laboratórios de
ensino da graduação, considerando, também, aspectos de segurança.
2.2 Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa
A requalificação do quadro funcional da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Química,
com a chegada de novos membros e o apoio recebido de outros setores da Unidade permitiu que
fosse dada continuidade à reorganização do setor de atendimento ao estudante e de ações de apoio a
estes, iniciadas em 2012, com avanços na regularização do fluxo de processos acadêmicos e com a
finalização do trabalho de regularização do envio de teses e dissertações para o Repositório da
UFBA.
3. DESTAQUES EM RELAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO – 2014
3.1 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) E Diplomação
Em 2014 foram defendidos 27 trabalhos de conclusão de curso e 34 Químicos colaram grau.
3.2 Intercâmbios de Natureza Acadêmica – Graduação
 Programa Ciência sem Fronteiras e Programa de Licenciatura Internacional- Universidade de
Coimbra (PLI em Ciência UFBA/UC): contaram com a participação de 05 alunos de Química.
3.3 Programa Licenciaturas Especiais
Curso de Licenciatura em Química para o Programa de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR (convênio UFBA/MEC/CAPES)
Início do curso: agosto de 2010. Público alvo: Professores da educação básica em exercício, que
estejam ensinando química e que não tenham o Curso de Licenciatura em Química. O curso tem
duração de três anos, funcionando todos os meses do ano, e conta atualmente com duas turmas:
2010.2- 2013.1 com 11 alunos matriculados; 2012.2-2015.1 com 20 alunos matriculados. A 1ª
turma, devido ao Trabalho de Conclusão de Curso, concluiu suas atividades em março de 2014.
3.4 Programas de Apoio aos Estudantes
 Programas de Iniciação a Pesquisa Criação e Inovação. Vários estudantes dos cursos de
graduação em Química estão envolvidos em projetos de Iniciação à pesquisa ou Iniciação à
docência. Em 2014 tivemos 81 bolsistas PIBIC, 45 bolsistas PIBID e 29 bolsistas do
Programa Permanecer;
 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): 01 subprojeto para
Licenciatura em Química, 01 coordenador de área, 06 docentes colaboradores e 45 bolsas;
 Projetos de Monitoria para os cursos de graduação: participação de 08 bolsistas;
 Programa de apoio a Ações Institucionais, PROAE: 01 projeto, 04 bolsistas;
 Programa Permanecer, PROAE: eixo Projetos de Iniciação à Pesquisa, 14 projetos; eixo
Atividades de extensão, 01 projeto (Olimpíada Baiana de Química - OBAQ): 03 bolsas;
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 Mostra Permanente “Cheiros e Sabores”, Museu de Ciência e Tecnologia - UNICA
(Universo da Criança e do Adolescente), Camaçari. Parceria Cidade do Saber, Braskem,
COFIC, UFBA: 02 bolsistas;
 Projeto Práticas motivadoras nas escolas públicas estaduais usando o livro didático
(reforço escolar): aprovado pela Capes, envolvendo 05 estudantes dos cursos de Química
com bolsas.
4. PRINCIPAIS PROJETOS DE PESQUISA
O corpo de pesquisadores do IQ/UFBA desenvolveu cerca de 80 projetos de pesquisa, entre
continuações e novos, sob a coordenação de docentes do IQ. Estes projetos enquadram-se nas linhas
de pesquisa divulgadas no site da Unidade. A participação em diversos eventos científicos nacionais
e internacionais com apresentações de conferencias, palestras e pôsteres também foi significativa.
Quadro 2. Resumo da Produção Científica do IQ-2014
Tipo

Natureza

Total

Artigos publicados em periódicos
Livro ou capítulo de livro ou organização
Patentes registradas
Projetos aprovados por agências financiadoras
Resumos publicados em anais de eventos

Completo

73
08
05
26
41

5. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO
5.1. Caráter permanente: 08 projetos
1. Educação Química em Debate, DQGI; 2. Grupo de Discussão em Ensino de Química, DQGI; 3.
Show da Química, alunos dos Cursos de Química, sob a coordenação de 02 docentes, DQO e
DQGI; 4. Semana Acadêmica de Química, organização DAQUI /Colegiado Graduação; 5.IX
Olimpíada Baiana de Química, DQO; 6. Processamento de espectros de RMN uni e bidimensionais,
DQO; 7. Práticas motivadoras nas escolas públicas estaduais: usando o livro didático, DQO; 8.
Mostra “Cheiros e Sabores”, Museu de Ciência e Tecnologia - UNICA (Universo da Criança e do
Adolescente), Camaçari. Parceria Cidade do Saber, Braskem, COFIC, UFBA (DQO).
5.2. Caráter eventual: 06 projetos descritos a seguir:
5.2.1 - Diagnóstico da situação de saúde de populações vizinhas a plantas de exploração de gás e
óleo na Bahia
5.2.2 - VI Encontro de Química da Bahia e revitalização do V Encontro de Química do Nordeste –
V SBQ-NE.
5.2.3 - 5º Workshp de Síntese Orgânica do Norte e Nordeste e Centro-Oeste (5º WSO) e do 3º
Workshop de Micro-ondas e Flow Chemistry (3º WSMO).
5.2.4 - A química nos processos de produção de vinho, cerveja e cachaça
5.2.5 - Análise estrutural de compostos orgânicos e o uso de RMN no controle de qualidade de
alimentos – minicurso apresentado na I Jornada de Química do Oeste da Bahia (UFOB –
Barreiras/BA)
5.2.6 - 2º Encontro Nordeste de Ciência de tecnologia de Polímeros.
Registra-se, ainda, a participação de um docente do DFQ no Programa UFBA Ecológica e Brechó
Eco-Solidário/Diálogos em Humanidades 2013.
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6. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS DE QUE PARTICIPE A UNIDADE
 Convênio do Grupo de pesquisa i9 com o CEPED, DQA
 “Sistema de baixo custo para avaliação da qualidade do ar - AVQAR-EDZA”, EDZA Planejamento e Consultoria em Informática S.A. e LAQUAM/UFBA, DQA
 Representante Brasileira na RACAL (Red de Análisis para la Calidad Ambiental en América
Latina), DQA
 Formação do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo do IGEO-UFBA
(GEOQPETROL), docente colaborador, DQA
 Programa de Recursos Humanos da ANP para o setor de Petróleo e Gás (PRH-ANP/MCTI) –
PPGQ, com Coordenação de docente do DQA
 Convênio UFBA / Université Denis Diderot Paris7, DFQ
 Réseau International d’Universités ouvertes et citoyennes - RIUOC (International network of
Open and Citizen Universities - INOCU)- termo de cooperação em tramite na Reitoria da UFBA,
participação de docente do DFQ
 Rede de catálise Norte e NE fase II - Geração do H2 pela reforma do etanol, DQGI.
 Utilização do Gás Natural na Combustão Catalítica - FINEP/ CNPq /Petróleo Brasileiro, DQGI.
 Desenvolvimento de catalisadores para a geração de hidrogênio - FINEP / Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, DQGI
 Cooperações com o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), COPPE, EQ da UFRJ e Politécnico
de Milano (Itália), DQGI
 Membro da Rede Nacional de Combustão e da Rede Nacional de H2, DQGI.
 Membro da equipe do Programa Nacional para o livro didático, DQGI.
 Membro de corpo editorial da revista Química Nova Interativa, DQGI.
 Secretário Regional da Sociedade Brasileira de Química da Bahia, DQO.
7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O IQ participa dos seguintes projetos: a) CT-INFRA 2013 através do subprojeto LIMCET VI, em
parceria com os Institutos de Física, de Geociências e Matemática, na continuação da proposta de
equipar adequadamente os laboratórios multiusuários, integrando as Unidades proponentes. b)
Subprojeto “Centro Laboratorial Multiusuário de Materiais Avançados do Parque Tecnológico do
Estado da Bahia – CLAMTEC - Edital PROPCI/UFBA no 08/2013-PROPARTEC; c) Proposta de
criação do Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em Rede de Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia, liderado pelo IQ/UFBA com a participação de outras 10
Instituições do Nordeste, submetida à CAPES.
Quadro 3. Atividades do Instituto de Química em Números
Projetos de pesquisa em desenvolvimento
Projetos de extensão de caráter permanente e outras ações de extensão
Convênios, Cooperações e Parcerias de que participe a Unidade/Órgão
Produtos e processos tecnológicos com registro ou patente depositada
Programas de Apoio aos Estudantes de Graduação (bolsas)
Intercâmbios de natureza acadêmica-Graduação

80
16
16
05
7(166)
05
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CONCLUSÃO

As ações e resultados apresentados e os êxitos alcançados advêm de um trabalho continuado de
integração dos diversos setores da Unidade, congregando esforços de docentes, servidores técnicoadministrativos e estudantes. Apesar das grandes dificuldades relacionadas com a morosidade das
obras de recuperação do prédio, avaliamos que até o ano de 2013 o Instituto de Química vinha
cumprindo de maneira razoável a sua missão como Unidade de Ensino, Pesquisa, Inovação e
Extensão. No entanto, a continuidade do clima de incerteza quanto à recuperação do prédio da
Unidade, onde estão instalados (ou aguardando instalação) os laboratórios de pesquisa e à conclusão
do anexo de laboratórios didáticos de graduação, coloca em risco a capacidade do Instituto de
Química em dar sua contribuição para o desenvolvimento e fortalecimento da UFBA de maneira
adequada. Assim, é urgente a abertura de processos de licitação que levem à retomada das obras
para conclusão do complexo Química/Física, dada a existência de recursos financeiros em restos a
pagar destinados à execução desta obra em montante superior a R$ 9.888.000,00.

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NA AQUISIÇÃO DE
BENS PERMANENTES
BENS DE USO ADMINISTRATIVO
QTD

DESCRIÇAO DO BEM

7 LICENÇAS DE SOFTWARE

VALOR TOTAL
R$

1.073,40

TOTAL R$

1.073,40

BENS DE USO LABORATORIAL
QTD

DESCRIÇAO DO BEM

VALOR TOTAL

6 TITULADORES POTENCIOMETRICOS
30 PLATAFORMA JACK
3 CARRINHOS P/ LABORATORIO
10 CALORIMETROS
1 BAROMETRO E TERMOMETRO
10 MANTAS AQUECEDORAS

R$

354.000,00

R$

4.035,00

R$

4.129,47

R$

1.490,00

R$

1.000,00

R$

1.499,90

TOTAL R$

366.154,37
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MATERIAIS PERMANENTES LABORATORIAIS REQUERIDOS MAS
AINDA NÃO ATENDIDOS POR FALTA DE RECURSOS NA FONTE 000112
- EDUCAÇÃO
QTD

DESCRIÇAO DO BEM

VALOR TOTAL

15 BURETA DIGITAL

R$

27.900,00

4 ESPECTOFOTOMETRO ULTRAVIOLETA

R$

18.399,96

5 TERMOHIGROMETRO DIGITAL

R$

215,00

1 MÁQUINA DE GELO

R$

8.550,00

5 BALANÇA ELETRÔNICA

R$

7.200,99

2 TERMOHIGROMETRO - ANEMÔMETRO

R$

1.019,98

TOTAL R$

63.285,93

TOTAL GERAL R$

492.726,23
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INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA - ISC
APRESENTAÇÃO
O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia tem como principais
propósitos formar docentes, pesquisadores e quadros técnicos em Saúde Coletiva; produzir
conhecimentos no campo científico e tecnológico em saúde; fomentar e implementar atividades de
cooperação técnica para a geração, aplicação e avaliação de tecnologias. Nesse âmbito o Instituto
cumpriu as metas propostas para o exercício de 2014. O ISC organiza seu processo de trabalho a
partir dos Colegiados de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação e dos Programas Integrados de
Ensino, Pesquisa e Cooperação Técnica. Estes são organizados em função de áreas temáticas de
investigação e linhas prioritárias de colaboração interinstitucional, sendo atualmente oito: Política,
Planejamento, Gestão & Avaliação em Saúde; Comunidade, Família e Saúde; Formação e
Avaliação em Atenção Primária à Saúde; Gênero e Saúde; Economia, Tecnologia & Inovação em
Saúde; Saúde Ambiental e do Trabalhador; Vigilância Sanitária; e de Avaliação dos Impactos
Doenças Infecciosas e Deficiências Nutricionais. Esses Programas congregam os 30 docentes do
corpo permanente, outros profissionais doutores do ISC e de outras unidades da UFBA
credenciados na pós-graduação e pesquisadores associados, estagiários e bolsistas.
1. ENSINO DE GRADUAÇÃO
Em 2014, todos os 30 docentes atuaram no ensino de graduação. O Curso de Graduação em Saúde
Coletiva recebeu a nota 5 em sua primeira avaliação realizada pelo MEC. Em 2014.2 formou 14
alunos. Em 2014.1 havia 105 alunos matriculados, número que se manteve em 2014.2.
Em 2014, o ISC ministrou 38 componentes curriculares para outros cursos da UFBA a saber: BI
Saúde, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Farmácia e
Psicologia. No primeiro semestre, foram matriculados 948 alunos e 979, no segundo semestre.
2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
2.1 Senso strictu
2.1.1 Mestrado acadêmico e doutorado
O mestrado acadêmico e doutorado em Saúde Coletiva é classificado pela CAPES com a nota 7,
atribuição máxima para o desempenho de cursos dessa natureza no Brasil. Em 2014, foram
selecionados 21 novos alunos para o mestrado acadêmico e 27 para o doutorado, contabilizando 86
e 191 alunos matriculados respectivamente. Foram realizadas 22 defesas de mestrado e 19 de
doutorado, além de X exames de qualificação para o mestrado e X exames para o doutorado.
2.1.2 Mestrado profissional
Em 2014, foram oferecidas 4 turmas de mestrado profissional em Saúde Coletiva nas seguintes
áreas de concentração: Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (turma SESAB, com 19 alunos e
turma SES Tocantins com 17), Gestão de Serviços de Saúde com ênfase em Redes de Hemoterapia
(turma MS com 19 alunos), Epidemiologia em Serviços de Saúde (turma SESAB, com 13 alunos),
o que totalizou 68 alunos matriculados nessa modalidade de pós-graduação senso strictu. Vale
mencionar que o Mestrado Profissional do ISC é classificado com a nota máxima atribuída pela
CAPES a esse formato, a nota 5.
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2.2 Senso lato
2.2.1 Residências
Em 2014, foram retomados os Cursos de Especialização sob a forma de Residência
Multiprofissional nas áreas de concentração de Saúde da Família e Saúde Mental, além do início
das atividades da Residência em Doenças Cardio-Vasculares, esta última em parceria com o
Hospital Ana Nery. Os três cursos reúnem 38 residentes e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
responsabiliza-se pelo pagamento das bolsas dos residentes, além da cessão de alguns profissionais
para o exercício da preceptoria em serviço.
2.2.2 Outros cursos de especialização
Vários cursos de especialização foram ofertados em 2014, com destaque para os cursos em
modalidade à distância, a exemplo da Especialização em Saúde Coletiva com ênfase em gestão da
atenção básica para médicos do PROVAB e para outros profissionais que compõem as equipes de
Saúde da Família, reunindo mais de 800 alunos; e o Curso de Especialização a Distância em
Epidemiologia Ocupacional. Em modalidade semi-presencial destaca-se o Curso de Especialização
em Saúde Coletiva com Concentração em Gestão de Sistemas de Saúde com ênfase em Serviços de
Hemoterapia, oferecido para profissionais da Região Norte do país e financiado pela Coordenação
Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde.
3. PROJETOS DE PESQUISA
Estão em desenvolvimento projetos estratégicos de grande envergadura a exemplo, entre outros, do
ELSA – Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Este projeto se constitui em um estudo
longitudinal e multicêntrico com foco em doenças cardiovasculares e diabetes, em população adulta
com mais de 15 mil participantes, funcionários de universidades federais (Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo) e da Fiocruz (MS) em seis cidades brasileiras, com o
apoio do Ministério da Saúde (Secretaria de Ciência e Tecnologia/DECIT), Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT Saúde – Fundo Setorial de Saúde), FINEP e CNPq.
O ISC coordena um Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia (INCT) do CNPq, o CITECS –
Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde - que desenvolve linhas integradas de pesquisa em
inovação, desenvolvimento e avaliação de tecnologias em saúde e em avaliação econômica em
saúde. Outro projeto de destaque é o SCAALA - Estudo sobre as Mudanças Sociais e Asma na
América Latina, pesquisa multidisciplinar e multicêntrica, que envolve centros como o ISC no
Brasil e em outros países como Equador, Inglaterra e Estados Unidos.
Em 2014, iniciaram-se as atividades da Rede de Pesquisa em Políticas de Saúde: com a constituição
do Observatório de Análise Política em Saúde e Centro de Documentação, projeto financiado pelo
CNPq que articula cerca de 50 pesquisadores do ISC e 50 de outras unidades acadêmicas da UFBA
e instituições a exemplo da UnB, USP, FIOCRUZ, UFMG, UFES, UECE, UEPE.
Em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde
está sendo realizado um estudo sobre as condições de trabalho e de saúde e sobre as práticas dos
Agentes Comunitários de Saúde do Brasil. Em 2014, o ISC manteve a parceria com o Departamento
de Atenção Básica do Ministério da Saúde e realizou a segunda etapa da avaliação externa de mais
de 2.000 equipes de Saúde da Família, 160 equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família,
percorrendo os 417 municípios do Estado da Bahia.
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Outros projetos de pesquisa liderados pelo corpo docente do ISC merecem destaque, a saber:
expiração de patentes e entrada de genéricos;
eira baseada em biotecnologias;
do os sistemas de saúde: desafios para a equidade;
-efetividade de armadilhas de captura de Aedes alados;
-efetividade da vacina oral monovalente contra o rotavírus humano;
odologias de Avaliação Econômica
em Saúde;
-Efetividade do Tratamento de Doenças Venosas Crônicas (DVC) no Brasil;
o Científico na Gestão da Saúde;
utadorizados (TC) e Aparelhos de
Ressonância Magnética (RM) no Âmbitos do SUS;
Conhecimento no Hospital Ana Nery;
em um Hospital Público;
;
a doenças
crônico-degenerativas;
esquisa,
Ensino e Extensão;
Calabar: A Atuação da Rede de Proteção Social e o Cuidado Integral em Saúde;
Infância de Comunidades Urbanas de
Baixa Renda: Sensação de Segurança e Expectativas sobre as Estratégias em Curso;
ral em Saúde: Doença Falciforme;
ento do Cuidado em Dor
Crônica: Subsídios à Construção do Cuidado Compartilhado;
Terapêuticos, Redes Socio-Assistenciais e Acessibilidade ;
Visões de Jovens Negros e Policiais Militares sobre Racismo na
Abordagem Policial;
ores - Estudo de Caso no Brasil;
ão de
Gás e Óleo na Bahia;
SUS
Liberdade, PISAT/ISC-UFBA;
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4. PROJETOS DE EXTENSÃO DE CARÁTER PERMANENTE E OUTRAS AÇÕES DE
EXTENSÃO
Desde 2008, o ISC desenvolve suas atividades de extensão predominantemente no território do
Distrito Sanitário Liberdade (DSL), estrutura regionalizada da Secretaria Municipal de Saúde do
Salvador, onde se localizam unidades de Saúde da Família, serviços especializados e o Hospital
Ana Nery (HAN), com o qual há uma relação de parceria consolidada em que se destacam
atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão. Todos os Programas Integrados do ISC
desenvolvem projetos específicos na rede de serviços do DSL e junto a movimentos e entidades de
caráter social, incluindo escolas, Centro de Referência em Assistência Social, Associações
Comunitárias, Movimento da Luta Antimanicomial. As práticas dos estudantes de graduação em
Saúde Coletiva são, em sua maioria, desenvolvidas no DSL eno HAN, assim como as práticas dos
residentes dos três Programas (Saúde da Família, Saúde Mental e Doenças Cardio-Vasculares). No
caso específico do HAN, vários projetos estão em curso, a exemplo do apoio a Unidade Sentinela
de Farmacovigilância, educação permanente em gestão hospitalar para servidores do HAN, projeto
de comunicação, apoio à elaboração do livro comemorativo dos 60 anos do hospital, entre outros.
Vale mencionar o trabalho consolidado pelos docentes do ISC envolvidos com a atenção à Anemia
Falciforme, cujos esforços tem contribuído para a implantação da rede de serviços a esse agravo em
âmbito municipal.
5. CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS, INCLUINDO INTERCÂMBIOS DE
NATUREZA ACADÊMICA
Parcerias institucionais para o desenvolvimento de atividades de extensão e cooperação técnica
incluíram trabalhos conjuntos com o Ministério da Saúde, com a Organização Panamericana de
Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e com
a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, entre outros tem resultado em oportunidades de
pesquisa e produção de conhecimentos que se integraram a atividades de ensino de graduação e
pós-graduação. O ISC é Centro Colaborador da Secretaria de Vigilância em Saúde e Centro
Colaborador da Área Técnica em Saúde do Trabalhador ambos do Ministério da Saúde, o primeiro
com desenvolvimento recente da aplicação de tecnologia de internet para a captação de informação
sobre Dengue e outras doenças transmissíveis e o segundo com oferta permanente de cursos
nacionais de especialização em saúde do trabalhador e o desenvolvimento do portal da vigilância
em saúde do trabalhador.
O ISC participa da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA-BA) para o Estado da
Bahia, na condição de coordenador adjunto da Secretaria Técnica (ST) e como integrante do Comitê
Gestor de Indicadores de Morbidade e Fatores de Risco. Além dessa representação, destaca-se sua
participação no Observatório de Violências e Acidentes do Estado da Bahia (ObViA), iniciativa da
Secretaria Estadual de Saúde que congrega diversas instituições no sentido de sistematizar,
consolidar e analisar informações visando conhecer a situação da violência no Estado da Bahia e
seus determinantes.
Entre os centros internacionais com os quais o ISC tem desenvolvido trabalhos cooperativos
continuados destacam-se: New York University, Michigan State University, The Netherlands
Institute for Health Sciences, Erasmus University of Rotterdam, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, e o Instituto de Salud Colectiva da Universidade de Lanus, Argentina.
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6. EVENTOS, PRÊMIOS, REPRESENTAÇÕES EM ENTIDADES CIENTÍFICAS e
LANÇAMENTO DE LIVROS
Em setembro, foram iniciadas as comemorações dos 20 anos do ISC com a realização do Seminário
Repensando a Saúde Coletiva em 26 de setembro para o corpo docente, discente e convidados.
Realizou-se o V Seminário de Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde: Avaliação do Impacto
de Intervenções Tecnológicas na Saúde das Populações promovido pelo CITECS.
Em novembro, ocorreu 1ª Oficina de Trabalho da Rede de Pesquisa em Políticas de Saúde, projeto
aprovado pelo CNPq, com a participação de 70 pesquisadores do ISC, da UFBA e de outras
instituições de ensino e pesquisa parceiras, ocasião em que foram apresentados o Observatório e o
Centro de Documentação de Análise Política em Saúde.
Gleide Santos de Araújo, orientada pelas professoras Darci Neves e Susan Pereira, obteve o
primeiro lugar na área de produção técnica - cientifica por parte de profissional do SUS que
contribuiu para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde na categoria Mestrado, com o
trabalho “Associação entre transtornos mentais comuns e tuberculose”, premiação ocorrida durante
a 14ª Mostra Nacional de Experiências Bem-sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças, evento promovido pela Secretaria de Vigilância à Saúde, Ministério da Saúde.
O professor Maurício Barreto tomou posse como membro da Academia Mundial para o Avanço da
Ciência em Países em Desenvolvimento (The World Academy of Sciences for the Advancement of
Science in Developing Countries).
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INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE – IMS/CAT-UF
1. INTRODUÇÃO
O Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) está localizado no Campus Anísio Teixeira (CAT), no
Município de Vitória da Conquista-Ba e foi criado como Unidade Universitária pela Resolução n0
02/2005 do Conselho Universitário de 18 de julho de 2005. O seu regimento interno passou por
processo de reformulação e, no dia 26/10/2012, foi aprovada a resolução 05/2012-CONSUNI, que
trata do atual regimento do IMS.
O relatório aqui apresentado é referente ao exercício 2014 do IMS, onde constam informações sobre
o ensino de graduação, de pós-graduação, projetos de pesquisa e extensão, serviços
prestados/atendimentos, convênios e cooperações.
Atualmente são oferecidos no IMS seis cursos de graduação, dois mestrados e um doutorado. Em
2015 será implantado o curso de medicina. O Instituto conta, ainda, com cinco núcleos acadêmicos,
constituídos por docentes e quatro núcleos administrativos, constituídos por servidores técnicos.
A Direção do IMS coordena e supervisiona as atividades desenvolvidas por todos os setores/núcleos
do Instituto, provendo, na medida do possível, as condições necessárias ao bom andamento da
Instituição, além do permanente contato com a Administração Central da Universidade e outras
instâncias necessárias.
Dentre os principais objetivos desta gestão, está o foco de primar pela execução de um serviço
público de qualidade a todos os usuários e membros da comunidade universitária, desenvolvendo
em seu planejamento, políticas voltadas para a melhoria contínua, tanto na estrutura física quanto na
organizacional, visando a interação entre os segmentos da comunidade universitária.
2. INDICADORES DA UNIDADE
2.1 - Indicadores relacionados aos discentes (graduação e pós-graduação)
O Instituto Multidisciplinar em Saúde possui seis cursos de graduação, a saber: Enfermagem,
Farmácia, Nutrição, Ciências Biológicas, Biotecnologia e Psicologia.
Atualmente há dois programas de Pós-Graduação: Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas, nível Mestrado e Doutorado e o Mestrado em Biociências.
Quadro 1-Distribuição de ingressantes por curso em 2014.
CURSO

TOTAL DE
INGRESSANTES(2014)

TOTAL DE
MATRICULADOS
(ATIVOS)
113
167
144
82
114
147
23
11

Enfermagem
22
Farmácia
30
Nutrição
21
Ciências Biológicas
21
Biotecnologia
31
Psicologia
31
Mestrado Biociências
11
Mestrado e Doutorado Ci.
3
Fisiológicas
TOTAL
163
844
Obs.:Os alunos que atualmente estão com suas matrículas trancadas não foram computados.
2.2-Indicadores relacionados aos docentes
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O quadro total de docentes efetivos do IMS-CAT-UFBA, atualmente, é de 88 docentes, havendo
uma docente em lotação provisória. Com os concursos já realizados, o quadro atual passará para 90
professores. O quadro atual de docentes substitutos e ou temporários é de 21.
Deve-se ressaltar que a demanda de docentes temporários está relacionada ao déficit de docentes
efetivos, particularmente para as áreas profissionalizantes dos cursos de Enfermagem e Nutrição.
Percebe-se que, quando se analisa a carga horária dos docentes efetivos, há concentração de carga
horária nos componentes específicos das áreas profissionalizantes, especialmente nos cursos de
Nutrição e Enfermagem.
Quadro 2-Carga horária mínima, máxima, média e desvio padrão dos docentes. IMS-CAT-UFBA,
2014.
Semestre
Mínima
Máxima
Média
Desvio Padrão
2*
40
4,56
2013.1
12,28
2**
20
3,76
2013.2*
12,27
*docente retornou de afastamento para pós-graduação em junho/2014.
** docente ficou com carga horária de 2 horas, pois em 2014.1 ministrou 40 horas.
2.3-Indicadores relacionados aos servidores técnico-administrativos
Atualmente o IMS conta com 54 servidores técnicos administrativos efetivos e 60 servidores
terceirizados.
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMS NO EXERCÍCIO 2014
3.1 Atividades desenvolvidas pela Coordenação Acadêmica
1) Organização das matrículas de ingressantes em 2014, matrículas presenciais e ajustes;
2) Organização e acompanhamento dos processos seletivos, encaminhamento e
acompanhamento de documentação para emissão dos contratos de professores substitutos;
3) Organização de documentação e elaboração de planilhas para a visita de reconhecimento do
MEC para o curso de Psicologia;
4) Organização junto com a Secretaria dos Colegiados e Secretaria Acadêmica da atualização
cadastral para alunos inscritos no ENADE 2014;
5) Acompanhamento do processo de implantação da matriz 2013.1 do curso de Ciências
Biológicas;
6) Implantação junto com o NUPAC de proposta de preenchimento eletrônico das cadernetas,
Revisão das rotinas dos Secretariados de Colegiados e Secretaria Acadêmica para
elaboração de minuta de atribuições que serão incorporadas na proposta da Norma Interna
da Coordenação Acadêmica;
7) Avaliação dos registros acadêmicos efetuados na unidade pelos servidores da Secretaria
Acadêmica;
8) Atualização e acompanhamento das rotinas acadêmicas interna do IMS.

3.1.1 Atividades desenvolvidas pelos Colegiados
1) Recepção dos calouros com apresentação das orientações gerais e estruturas do IMS;
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2) Distribuição dos docentes dos cursos para Orientação Acadêmica;
3) Organização dos programas dos componentes curriculares;
4) Emissão de parecer referente às demandas de discentes;
5) Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias;
6) Acompanhamento da migração entre as matrizes curriculares;
7) Realização dos planejamentos acadêmicos, matrícula presencial e ajuste de matrículas;
8) Organização e acompanhamento do ENADE 2014;
9) Organização da documentação para avaliação curricular e demais procedimentos para as
turmas de concluintes;
10) Mediação de novos convênios de concessão de estágio;
11) Realização de processos seletivos para a pós-graduação e abastecimento dos sistemas
CAPES;
12) Revisão dos Regimentos/Regulamentos Internos.
3.1.2 Atividades de pesquisa e extensão
Os docentes e técnicos-administrativos do IMS elaboram e submetem projetos a diversas agencias
de fomento. Alguns projetos que não são submetidos a agencias de fomento também podem ser
registrados no sistema interno de acompanhamento de projetos. No ano de 2014, o sistema registrou
48 projetos de pesquisa/extensão e 11 relatórios.
Os dados de produção referentes a 2014 estão apresentados a seguir:
Quadro 3 -Dados de produção dos membros dos Núcleos Acadêmicos- Instituto Multidisciplinar
em Saúde, Vitória da Conquista, 2012.
Núcleo

Artigos publicados/aceitos

NBio
NCNB
NESC
NTEM
NIAS
TOTAL
a)

18
3
14
14
21
70

Publicação em Anais
6
4
9
1
11
31

Apoio à Comissão de Implantação do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Saúde;

b)
Apoio aos proponentes na submissão e envio de documentos referentes aos PIBIC, PIBIT,
PIBIEX etc;
c)
Divulgação de editais de pesquisa e extensão publicados por agências de fomento;
d)
Apoio na inscrição e acompanhamento de estudantes de graduação no Programa Ciências
sem Fronteiras do CNPQ;
e)
etc);

Apoio na organização e participação de eventos de extensão (fóruns, cursos, seminários,

f) Recepção e encaminhamento de documentos referentes a projetos de pesquisa, PIBIC, PIBIEX,
etc;
g)
Apoio à comissão de elaboração do projeto do Programa de Residência Multiprofissional em
Urgência na implantação do referido programa.
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Quadro 12 – Distribuição das bolsas e auxílios entre os discentes do IMS em 2014 (dados
atualizados em dezembro de 2014).
Alimentação
250

Auxílios
Creche
Moradia
11
166

Transporte
25

PIBIC
124

Bolsas
Permanecer PIBIEX
55
12

PET
107

3.3 Atividades desenvolvidas pela Coordenação Técnica, Administrativa e Financeira
1) Coordenação das equipes de portaria, segurança, manutenção predial e limpeza;
2) Manutenção elétrica e hidráulica e instalação de linha telefônica fixa e internet no
serviço de psicologia;
3) Suporte técnico e apoio as atividades desenvolvidas pelas Coordenações de Colegiado,
Acadêmica e de Pesquisa e Extensão;
4) Criação de sites internos, veiculação de notícias e atualização da página e suporte de
informática;
5) Criação da Assessoria de Comunicação (ASCOM). Após sua implantação, a visitação
média mensal do site passou de 8.101 acessos em 2013, para 17.000 em 2015, sendo a
média mensal de usuários de 3.800;
6) Tratamento do piso dos corredores (térreo) e na entrada do Pavilhão de Laboratórios; e
também da biblioteca e auditório do Pavilhão de Aulas;
7) Acompanhamento e supervisão na execução de obras realizadas no Campus;
levantamento de necessidades pertinentes a infraestrutura, mantendo contato direto com
a Coordenação de Infraestrutura em Salvador;
8) Realização de planejamento de aquisições de bens permanentes e de consumo para o ano
de 2015;
9) Instalação de equipamento audiovisual, sonorização e mobiliário no auditório do
Pavilhão administrativo;
10) Supervisão e acompanhamento dos núcleos administrativos.
2.3.1 Indicadores financeiros
No quadro 05 estão apresentados os gastos do IMS, via conta própria, no exercício 2014. Destaca-se
que o orçamento inicial do Instituto era de R$ 150.000,00, entretanto, atendendo à solicitações da
Direção, a Pró-Reitoria de Planejamento autorizou a liberação de crédito adicional. Vale frisar que
no ano de 2014 houve decentralização de recuros do MEC par a implantação do curso de medicina.
Despesas com combustível, manutenção de veículo e elevadores, água, luz, telefonia, proventos
(efetivos e terceirizados), correio e internet não são gerenciadas pelo IMS e sim pela PróReitoria de Administração da UFBA.

No final de 2013 foram realizadas duas licitações para a construção da biblioteca, do centro de
convivência e do centro poliesportivo. O resultado final foi divulgado e os contratos assinados
desde julho de 2014, num montante aproximado de R$ 12.900.000,00.
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Quadro 05– Resumo dos valores pré-empenhados pelo IMS no exercício de 2014.
Produto / Serviço
Elem. Despesa
Despesas com diárias (participação em
3390.14
reuniões dos conselhos superiores,
viagens de campo, realização de
concursos e vinda de palestrantes)
Auxílios financeiros p/ estudante
3390.18
(viagem de campo)
Material de consumo
3390.30.00
Despesas com passagens aéreas
3390.33
(participação em reuniões dos conselhos
superiores, realização de concursos e
vinda de palestrantes)
Despesas com serviços – PF
3390.36
Despesas com serviços – PJ
3390.39
Equipamentos e material permanente
4490.52
TOTAL

Valor (R$)
17.024,00

78.800,00
27.764,83
11.360,00

0,00
231.640,00
793.497,50
1.160.086,33

3.3.2 – Atividades da Coordenação Geral de Laboratórios







Atualização de lista de acesso aos laboratórios;
Análise e liberação de material de consumo para uso dos laboratórios;
Auxílio na organização e rotina dos laboratórios;
Controle no fluxo de material de consumo me permanente entre laboratórios;
Elaboração de rotinas internas e controle do estoque do almoxarifado;
Assessoria no planejamento de compras para os laboratórios;

4 - ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO 2014
Os avanços obtidos no IMS são resultado da participação de toda a comunidade universitária
(discentes, docentes e técnicos), do esforço da administração local e do apoio da administração
central.
4.1 - Avanços
 Avanços na relação institucional com a administração central da UFBA, sobretudo no campo
dos Recursos Humanos, implantação gradual da autonomia em processos acadêmicos e de
aquisição de equipamentos e insumos;
 Participação dos Núcleos Acadêmicos, apesar de incipiente, no Planejamento Acadêmico
2015.1;
 Autonomia para os processos de registro acadêmicos efetuados na Unidade;
 Implantação do formulário eletrônico para preenchimento das cadernetas e digitalização dos
formulários de componentes curriculares;
 O processo para o desmembramento do IMS a partir da UFBA foi protocolado junto ao
MEC.
 Os cursos avaliados pelo ENADE obtiveram a nota máxima;
 Participação atuante dos coordenadores de cursos, de núcleos acadêmicos e núcleos
administrativos;
 Comprometimento dos servidores efetivos e terceirizados com o bom funcionamento da
Universidade;
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 Melhoria na organização de documentos pelos setores e implementação de novas rotinas
administrativas e acadêmicas;
 Atualização constate do site do IMS, com notícias e rotinas;
 Aquisição de mais três veículos, sendo um Mercedes Benz SPRINTER (21 lugares), um
GOL e um SAVEIRO;
 Aprovação na Congregação e no CAE do PPP do curso de medicina;
 Início do funcionamento do ponto de distribuição de alimentos (RU);
 Aumento no número de auxílios PROAE, de modo que todos os alunos que realizaram suas
inscrições e foram classificados pelo serviço social/IMS foram atendidos;
 Consolidação do setor de contratos e convênios, que funciona dentro do NUPAD;
 Compra de equipamentos para montar o laboratório de habilidades;
 Manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas do IMS;
 Ampliação do sistema de videomonitoramento;
 Contratação de jardineiros;
 Disponibilização de uma sala de informática para utilização da pós-graduação;
 Instalação do laboratório interdisciplinar em saúde;
 Implantação do SIASS;
 Instalação dos mobiliários do auditório;
 Instalação dos aparelhos de ar condicionado;
 Repaginação do site do IMS.
4.2 - Dificuldades
 Greve dos servidores técnico-administrativos levando à sobrecarga de trabalho;
 Quadro de professores efetivos reduzido, gerando sobrecarga de trabalho em algumas áreas;
 Apesar da melhora na comunicação com a Administração Central, ainda há dificuldades na
comunicação com alguns setores;
 Dificuldades na aquisição de material para manutenção. O IMS dispõe de uma equipe de
manutenção, entretanto, não tem verba específica para aquisição de material para esse fim;
 Recurso repassado através da matriz orçamentária foi insuficiente, sendo que a direção tinha
que fazer constantes solicitações de crédito à PROPLAN;
 Atraso na obra para finalização do prédio administrativo;
 Redução do quadro de servidores de serviços gerais;
 Os pregões eletrônicos disponibilizados pela PROAD são insuficientes;
5. METAS PARA 2014
 Finalização das normativas internas dos colegiados e Coordenação Acadêmica;
 Revisão do Regimento Interno do IMS;
 Continuidade no processo de informatização dos procedimentos acadêmicos e
administrativos em nível de IMS;
 Incentivar os projetos de reforma curricular dos cursos de Enfermagem, Farmácia e
Psicologia;
 Implantar, de forma efetiva, o curso de medicina no IMS;
 Instalar aparelhos de ar condicionado no auditório;
 Estudo constante das rotinas dos setores do Instituto e proposição de novas rotinas;
 Continuar acompanhando e cobrando a aprovação do projeto de desmembramento do IMS;
 Continuar lutando por novas estruturas físicas para o Campus Anísio Teixeira;
 Manter comunicação com toda comunidade universitária, de forma que as ações
implementadas sejam avaliadas;
 Lutar por novas vagas de docente para o Instituto;
 Implantação do preenchimento eletrônico dos PIT´s e RIT´s;
 Incentivar a criação de mais uma Pós-Graduação em nível de mestrado;
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação efetiva de todos os segmentos universitários do Campus Anísio Teixeira tem,
efetivamente, contribuindo para o avanço deste Campus. A autonomia administrativa deverá ser
o objetivo de todos e, com ela, o crescimento e reconhecimento da UFBA/CAT/IMS no cenário
regional.
As dificuldades financeiras enfrentadas pela UFBA também refletiu no processo de compras de
material de consumo para o IMS em 2014.
Lutar pelo desmembramento do IMS é necessário, pois com a autonomia acadêmica e
administrativa os processos se tornarão ágeis e a expansão da Universidade atingirá um número
maior de estudantes, contribuindo para o desenvolvimento regional.
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MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA
1. Graduação
A Maternidade Climério de Oliveira durante o ano de 2014, recebeu estudantes dos vários cursos de
graduação da Universidade Federal da Bahia, para estágio regular a nível de internato, cumprindo o
seu papel de formador de profissionais de saúde com saberes essenciais a assistência maternoinfantil, com ênfase na assistência pré-natal, assistência ao parto e assistência ao puerpério e suas
repercussões sobre a mulher e o nascituro, com fluxo de quantitativo de estudantes de graduação
conforme abaixo:
Primeiro trimestre

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Quarto trimestre

Obstetrícia

52

52

60

60

Neonatologia

12

12

14

14

Enfermagem

8

8

9

9

8

8

2

2

Psicologia

8

8

8

8

Nutrição

10

10

15

15

Fonoaudiliogia

Recebemos no período 2 estudantes oriundos de Faculdades da Europa, que cumpriram estágio de
graduação, através intercambio e encaminhamento da Faculdade de Medicina da UFBa.
2. Pós-graduação
Mantivemos as atividades da Residência Medica com 2 programas de Residência Médica:
Obstetrícia-Ginecologia e Ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, com a seguinte distribuição
de pós-graduandos:
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2014
Primeiro trimestre

Obstetrícia

e

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Quarto trimestre

R1

6

6

6

6

R2

5

5

5

5

R3

4

4

4

4

Ultrassonografia

R4

2

2

2

2

Neonatologia

R3

2

2

2

2

Ginecologia

Em 2014, recebemos para cumprimento de estágio opcional, 4 residentes do Programa de Medicina
de Saúde da Família, da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que
tem convênio com a Universidade Federal da Bahia, para este fim, que cumpriram permanência de
3 meses na área de Obstetrícia e que frequentaram o ambulatório de gravidez de risco.
3. Atividades de Pesquisa
O Conselho de Ética em Pesquisa analisou no período 48 projetos de pesquisa.
4. Sessões Clínica
Foram realizadas 41 sessões clinicas de obstetrícia em 2014, com a participação do corpo clinico e
coordenada por um professor de obstetrícia, com temas variados, muitas das quais com a
participação da neonatologia.
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5. Telemedicina
Reinauguramos duas salas para videoconferência e reassumimos compromisso com a Rede de
Telesaúde para atividades que foram desenvolvidas durante o ano, com participação em eventos da
RUTE e integração com o sistema de vídeo da EBSERH.
6. Biblioteca
Reformamos a Biblioteca e ampliamos o acesso através wireless ao sistema de biblioteca virtual,
com criação de novos pontos de acesso, inclusive fora do espaço físico da biblioteca e estamos
numa campanha de incentivo a acessos a biblioteca virtual.
RESUMO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS - 2014
A Maternidade Climério de Oliveira foi fundada no dia 30 de outubro de 1910 e desde então
pertence à Universidade Federal da Bahia. Desde a sua fundação, a maternidade tem como pilares
na sua missão, as atividades de ensino, pesquisa e assistência na área materno infantil.
No cumprimento da missão assistencial, a maternidade possui 15 (quinze) setores que trabalham
alinhados com o objetivo de prestar um atendimento qualificado aos usuários.
Estes setores são: Obstetrícia (emergência, internamento e ambulatório), neonatologia (emergência,
UTI, internamento e ambulatório), Enfermagem, Serviço Social, Psicologia, Radiologia,
Agendamento de Consultas Externas, Farmácia, Anatomia Patológica, Banco de Leite Humano,
Laboratório de Analises Clinicas, Fisioterapia, Fonoaudióloga, Mamografia e Nutrição.
A Emergência obstétrica realizou uma média de 50 consultas/dia, 300 a 350 internamentos/mês para
parto, 50 a 60 internamentos/mês para assistência ao abortamento e 1.500 consultas/mês no
ambulatório. A enfermagem realizou suas atividades na UTI Neonatal, Alojamento Conjunto
método canguru, Alojamento Conjunto, Emergência Obstétrica e classificação de risco, alem de
atividades ambulatoriais. O Serviço Social prestou 5092 atendimentos, com atividades no
ambulatório, nos alojamentos conjuntos, além da UTI Neonatal.
Vale ressaltar que neste serviço houve um impacto negativo no quantitativo dos atendimentos,
devido a falta de recursos humanos.
A psicologia realizou 662 atendimentos hospitalares e 119 atendimentos ambulatoriais tais como:
Avaliação Diagnóstica, intervenção de modo psicoterapêutico individualmente ou em grupo,
orientação psicológica a família e a equipe de saúde, dentre outros. A radiologia prestou 1907
atendimentos durante o ano, disponibilizando-se durante 24 horas para a realização das demandas
dos RN ( recém nascidos) internados. Este serviço também realiza mamografias o que qualificou,
ainda mais, a assistência a mulher em nossa unidade. Durante o ano de 2014 foram realizadas cerca
de 1.100 exames.
A Farmácia desenvolveu atividades na instituição pertinentes a distribuição, armazenamento,
controle da qualidade, sendo responsável pela assistência ao paciente no âmbito dos medicamentos
e correlatos, assegurando o seu uso seguro e racional. Para tanto, tem desenvolvido análises
farmacêuticas das prescrições médicas diariamente, além de intervenções farmacêuticas relativas
aos aspectos de dosagem, freqüência, via de administração e diluição.
O serviço de Anatomia Patológica encaminhou 574 peças para realização de exames durante o ano
em 2014, além de registrar em cartório o sepultamento dos fetos e RN, dentre outras atividades
prestadas pelo setor.
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Com relação ao laboratório de análises clinicas, durante o ano de 2014 houve alguns avanços que
impactaram positivamente na qualidade da assistência ao nosso usuário, tais como: Implementação
de análise automatizada em microbiologia, parceria com o Laboratório Central do Estado (LACEN),
aquisição de novo equipamento para análises bioquímicas com módulo ISE, treinamento de parte da
equipe técnica em biossegurança do trabalho, além da realização de aproximadamente 100.000
procedimentos no setor.
O setor de fisioterapia da maternidade tem atuado, principalmente na assistência ao recém nascido
(Unidade de Terapia Intensiva), Enfermaria Canguru, Ambulatório (Follow–UP) e Alojamento
Conjunto com cerca de 12 atendimentos diários. Com a contratação de profissionais para o serviço,
a partir de outubro de 2015, implantaram-se as atividades da fisioterapia na saúde da mulher para o
centro obstétrico/ pré-parto, alojamento e ambulatório. Juntamente com a fisioterapia o Serviço
Fonoaudióloga realizou atendimento na UTIN, variando de nove a dez por dia , assim como na
enfermaria canguru. Este serviço, também executa atividades ambulatoriais com uma media de 90
atendimentos mensais (1117/ano).
O serviço de Alimentação e Nutrição (SAN) é destinado a prestar assistência nutricional aos
pacientes funcionários e acompanhantes, com a distribuição de refeições e a educação alimentar. O
serviço trabalha com refeições transportadas e durante o ano de 2014 foram fornecidos: desjejum
21.372 (enfermarias) e 21.038 (refeitório), lanches das 10:00 h: 22.480 (enfermarias), almoço:
22.480 ( enfermaria) e 35.052 ( refeitório), lanche das 15:00 h: 21.754 (enfermarias), jantar: 20.060
( enfermarias) e 10.011 ( refeitório), ceia: 21.597 ( enfermaria) e 15.547 ( refeitório).
O Banco de Leite Humano da maternidade, primeiro da Bahia desenvolve ações de fundamental
importância para a assistência ao recém-nascido, estimulando de forma decisiva o processo de
aleitamento materno o que promove a perfeita integração do binômio mãe-filho.
Foram realizados no período de 2014: Atendimentos individuais (1542), visitas domiciliares (293),
com 502,4 litros de leite humano coletados e 420,9 litros de leite humano distribuídos.
A Neonatologia desenvolveu atividades assistências com relação aos neonatos , tais como :
 Atendimento aos recém-nascidos (Rn) em sala de parto estimulando o vinculo afetivo entre
mãe e filho;
 Acompanhamento aos Rns em unidade de terapia semi-intensiva;
 Acompanhamento aos Rns em unidade de terapia intensiva;
 Ambulatório de Follow up para Rn prematuros com < 32 semanas:
o Especialidades pediatra, fisioterapêuta, terapeuta ocupacional, oftalmologista,
psicologia, fonoaudiólogo, neurologista pediátrico. Serviços de imunização,
Ultrasonografia, Ecocardiografia, coleta do teste do pezinho, triagem auditiva e
exames laboratoriais;
o Atendimentos nos dias de 3ª feira tarde e 6ª feira manhã;
o Obs. Serviços de imunização, Ultra-sonografia, Ecocardiografia e laboratoriais são á
nível hospitalar e ambulatorial;
 Realização do teste do pezinho de 2ª á 6ª feira antes da alta hospitalar (exame encaminhado
para laboratório APAE);
 Nutrição Parenteral manipulada no HUPES;
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 Incremento da humanização ao atendimento ao Rn e seus familiares:
o Mantendo o livre acesso 24h para genitora; o Visita para os pais de 7 h até 22h; o
Visita para avós diariamente no turno vespertino;
o Visita dos irmãos independente de faixa etária nas segundas, terças, quartas, quintas e
sexta-feiras no período vespertino;
o Disponibilização de bonecos, papel, lápis de cor para as crianças visitantes e com
exposição de seus desenhos em murais;
o Orientação escrita sobre o funcionamento da USIN/UTIN para os pais dos Rns
internados;
o Criação do “Espaço de Convivência” para que todas as genitoras dos recémnascidos
internados na UTIN possam permanecer na maternidade e manter o vinculo
constante com o seu recém-nascido. Com apoio psicológico, assistente social,
nutricionista, terapia ocupacional, e outros;
o Reunião Multidisciplinar com os pais e parentes dos pacientes internados toda terçafeira à tarde, para acolhimento e esclarecimentos;
Humanizar - Cuidando do
Cuidador;
o Mural interno USIN com escala de trabalho, mensagem de incentivo para toda
equipe;
o Motivação à equipe mostrando o resultado do nosso trabalho; o Mural com nomes
dos integrantes da equipe aniversariantes do mês; o Melhoria da qualidade do
trabalho com o uso de computador e impressora; o Terapia laboral com
fisioterapeuta do trabalho, 2 vezes por semana, em turnos matutinos e vespertinos.
Diante disso, podemos demonstrar o trabalho realizado na Maternidade Climério de Oliveira, mas é
importante reconhecer que os desafios continuam e que as perspectiva de avanços, inclusive durante
o ano de 2015, nos impulsionam na direção do trabalho árduo procurando a inovação na gestão, o
que certamente levará a impactos cada vez mais positivos na qualidade da assistência prestada por
nossa unidade.
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QUADROS DEMONSTRATIVOS, DE ESTRUTURA, PROJETOS DE EXTENSÃO,
COOPERAÇÕES E SERVIÇOS/ATENDIMENTOS PRESTADOS AO PÚBLICO.
DADOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO REHUF 2014.

Estrutura de Ensino e Pesquisa
2014

Quantidade
Bibliotecas

3

Laboratório de Pesquisa

4

Sala de Aula

8

Laboratório de Informática

0

Quantidade de Portais Eletrônicos (Quais?)

3

Pontos de Acesso a Portais Eletrônicos

15

384

UFBA - Relatório de Gestão 2014 – Unidades / Órgãos

Produção Assistencial SUS

2014

Dias de Internação

Clínica Cirúrgica

593

: Clínica
Ginecológica :
Clínica Médica :
2280
Clínica Pediátrica
: Clínica
Psiquiátrica :
Emergência
(Internação) :
Hospital-Dia :

5512
8097

Obstetrícia
Cirúrgica :
Obstetrícia
Clínica :
Internações

Unidade de Queimados :
Unidade de
Isolamento :
UTI Adulto :
UTI Pediátrica
:
UTI Neonatal :

3466
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Unidade Intermediária Adulta :
Unidade Intermediária Pediátrica :
Unidade Intermediária Neonatal :
Outras Especialidades :
3303
TOTAL :

23251
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Atividades de Pesquisa
Produção Tecno-Científica

2014

Número de Dissertações de Mestrado

1

Número de Teses de Doutorado

1

Número de Artigos Publicados em Periódicos
Nacionais

0

Número de Artigos Publicados em Periódicos
Internacionais

0

Número de Projetos Aprovados no CEP

40

Número de Patentes Obtidas

0

Número de Patentes Registradas
Capitulos de Livros Publicados
Livros Publicados
Fontes de Financiamento de Pesquisa

2014

Número de Projetos Financiados com Recursos
Próprios

19

Número de Projetos Financiados por Agência
Pública de Fomento Nacional

2

Número de Projetos Financiados por Agência
Pública de Fomento Internacional
Número de Projetos Financiados pela Indústria
Farmacêutica

20
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OUTROS ÓRGÃOS
HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
PROFESSOR RENATO RODENBURGO DE MEDEIROS NETO
-HOSPMEV1 – Indicar os objetivos gerais e metas institucionais que estiveram sob a responsabilidade
desse órgão
Apoiar os programas de ensino de graduação e pós-graduação da Escola de Medicina Veterinária e
Zootecnia e de outras Unidades da UFBA;
Apoiar os programas de pesquisa da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia e de outras
Unidades da UFBA;
Apoiar e executar programas de extensão junto às comunidades urbana e rural, através da
assistência clínica, médica e cirúrgica em ambulatório, para animais de companhia, animais de
produção, animais silvestres e exóticos e consultoria agropecuária e de saúde pública;
Proporcionar atendimento ambulatorial;
Propiciar guarda e manutenção de animais destinados ao ensino e à pesquisa dos Departamentos da
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, quando aprovado pelo Conselho Deliberativo;
Apoiar os programas de educação continuada e de aprimoramento discente, através de cursos de
atualização e aperfeiçoamento e concessão de estágios pré-profissionais e profissionais;
Garantir a realização da Especialização em Residência Médico-Veterinária.
2 – Detalhar quais as ações e as estratégias que foram elaboradas e desenvolvidas visando o
alcance das metas e objetivos institucionais
2.1-Captação de Recursos:
Destinação orçamentária através do Fórum dos Hospitais Veterinários MEC: repassado para
Reitoria para fazer frente as despesas do HOSPMEV;
Através de Emenda Parlamentar;
Por serviços de extensão prestados pelo HOSPMEV (Projeto: Achados Diagnósticos Médicos e
Laboratoriais dos Animais Atendidos no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA em apoio ao
Ensino e a Pesquisa, com Enfoque nas Enfermidades de Interesse para a Saúde Pública – Convênio
UFBA/FAPEX.
2.2- Aquisições / Reformas
Aquisição de quipamentos, materiais de consumo hospitalar e medicamentos, com objetivo de
atender necessidades dos programas de ensino, pesquisa e atividades de rotina da clínica e
laboratoriais do HOSPMEV;
Com recursos próprios adquirimos: aparelhos condicionadores de ar, materiais elétricos e
hidráulicos, no intuito de agilizar a finalização de espaços essenciais ao funcionamento do hospital,
que fazem parte da 5ª etapa da reforma predial ainda em andamento;
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Reforma da 5ª etapa de obras no HOSPMEV em andamento. Obras concluídas: Recepção, Sala de
espera, Farmácia, Laboratório de Análises Clínicas. Obras ainda não concluídas (que não foram
liberados para funcionamento): banheiros, Laboratório de toxicologia e ambulatórios (13 salas);
Ampliação da área de estacionamento junto ao prédio de reprodução animal
2.3- Contratação de Pessoal de apoio/ Estágios / Especialização
Contratação de um Médico Veterinário, temporário, para processamento das informações e dados
do Projeto HOSPMEV – Convênio UFBA/ FAPEX;
Elaboração de Concurso específico, junto ao Núcleo de seleção da UFBA, que resultou na posse de
cinco Médicos Veterinários (sendo três deles reposição de aposentadorias) e um assistente
administrativo;
Bolsas de estágio para menores aprendizes (03), através do Convênio com a FAPEX;
Apoio ao programa de Especialização em Residência Médica Veterinária, atualmente com vinte e
cinco (25) Residentes; sendo onze (11) ingresso em 2014 para os setores de clínica médica de
pequenos animais, clínica médica de animais de produção, cirurgia de pequenos animais,
reprodução, anatomia patológica, análises clínicas e anestesiologia;
Estágios curriculares, extracurriculares e supervisionados em todos os setores e Laboratórios para
graduandos e pós- graduandos da UFBA e outras instituições públicas e privadas; bolsistas de
projetos de iniciação científica e permanecer;
O setor de Fisiopatologia da Reprodução absorveu dois médicos veterinários residentes através do
seu projeto de atendimento clínico reprodutivo e obstétrico de pequenos animais, incluindo exames
de citologia vaginal em cadelas, espermiograma, andrológico completo, inseminação artificial em
cães e ultrassonografia.
2.4- Convênios / Apoio Comunidade
Convênio UFBA/FAPEX, contrato nº 50/2013 - Projeto: Achados Diagnósticos Médicos e
Laboratoriais dos Animais Atendidos no Hospital de Medicina Veterinária da UFBA em apoio ao
Ensino e a Pesquisa, com Enfoque nas Enfermidades de Interesse para a Saúde Pública).
Convênio (em andamento) com o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, para atendimento clínico
e cirúrgico, internação e acompanhamento de animais de grande porte abandonados ou que estejam
sofrendo mal tratos;
Concessão de descontos e/ou gratuidade para clientes carentes, que são a maioria dos atendimentos;
Participação do circuito da Campanha Nacional de Prevenção contra o Câncer de Mama em
Animais de Companhia, com o evento sócio-educativo e cultural denominado “OUTUBRO ROSA
PET BAHIA”, coordenado pela Profa. Alessandra Estrela Lima, realizado no dia 18 de outubro de
2014 no HOSPMEV/UFBA e contou com a participação de Instituições Públicas e Privadas
relacionadas a Medicina Veterinária e Bem Estar Animal. Durante o evento foram realizados 168
atendimentos clínicos, 102 casos referentes exclusivamente à neoplasia mamária, 25 atendimentos
dermatológicos, 20 atendimentos oftálmicos e 5 atendimentos relacionados à reprodução, 14
atendimentos para citotriagem e 2 atendimentos para acupuntura. Este evento representou
importante marco na Campanha Nacional de Prevenção contra o Câncer de Mama em Animais de
Companhia, reuniu animais de estimação e seus proprietários num momento único, que possibilitou,
além da avaliação médica do animal, o exercício da conscientização dos seus proprietários quanto
aos fatores de risco e necessidade de prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas.
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2.5- Pesquisas
O setor de diagnóstico por imagem além dos exames realizados na rotina, tem grande participação
nos projetos de pesquisa em espécies de animais domésticos e silvestres;
O Laboratório de Biologia molecular desenvolve atividades de pesquisas relacionadas aos projetos
de alunos da graduação e pós-graduação;
Os setores de Clínica médica e Cirurgia detêm o maior número de estagiários curriculares e
extracurriculares em função da grande demanda;
Através dos projetos de pesquisa, o Laboratório de Infectologia Veterinária realiza atendimento
clínico e exames diagnósticos para leishmaniose visceral canina (sorologia, parasitológico de baço/
linfonodos e xenodiagnóstico) em animais provenientes de diversas localidades, em especial da
cidade de Salvador, Litoral Norte da capital e animais do interior do Estado da Bahia.
O laboratório de Patologia Veterinária desenvolve dentre outras linhas de pesquisa/ extensão
atendimento em cadelas com tumores mamários: patologia mamária comparada, quimioterapia e
avaliações imunológicas. Tem como rotina Diagnóstico causa mortis e histopatológico.
3 – Fazer comentários analisando as ações realizadas e a síntese dos resultados alcançados,
principalmente o quanto contribuiu para o alcance dos objetivos e metas. No caso de ações
que não foram implementadas, apontar os motivos que impediram a sua realização
As ações transcorreram com muitas dificuldades durante o período, com consequente prejuízo nos
resultados esperados e impedindo que realizássemos novas atividades, apesar do grande empenho
desta gestão em atender à comunidade Soteropolitana, bem como de outros Municípios do Estado
da Bahia.
Os maiores entraves para alcançarmos as metas e estabelecermos outras, foram:
1-Restrições estruturais:
A falta de espaço físico causada pela reforma lenta e ainda sem finalização, causa grandes
transtornos, impedindo o restabelecimento das atividades de rotina durante vários meses e que ainda
permanece restrita;
2-Deficiência de pessoal:
O quadro de pessoal do HOSPMEV, historicamente defasado ao longo do tempo de sua existência,
permanece deficitário o que dificulta as atividades de rotina e impede o bom funcionamento dos
serviços prestados. Todos os setores, funcionam com quantidade insuficiente de servidores
necessários para atender a demanda crescente, prejudicando o andamento e a qualidade dos serviços
prestados, tanto na extensão como no ensino. Considerando que ocorreram muitas aposentadorias,
sem reposição, por força da legislação, chegamos a perder vagas de 11 (onze) servidores. Agravada
a situação com o programa do governo Federal de expansão das Universidades, onde o HOSPMEV
era para suportar 20 acadêmicos, em seu projeto original, e hoje atende 150 ao ano, ou seja, 7,5
vezes mais, o que ultrapassa em muito sua capacidade em todos os níveis e, em especial, a de seu
quadro de pessoal que se encontra sobrecarregado.
3-Restrições orçamentárias:
Corte do recurso proveniente da emenda parlamentar, que seria destinado à aquisição de
equipamentos para qualificação e modernização do atendimento;
Valor do repasse anual do MEC muito abaixo das necessidades de manutenção das atividades
didáticas, nos obrigando a usar recurso próprio para suprir estes custos;
Redução na arrecadação proveniente dos serviços prestados em função da restrição de espaço
causado pela reforma.
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*Tabela 1 - ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2014

SETOR

ROTINA /
REVISÕES

CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS

FINS
DIDÁTICOS/
GRATUIDADE

TOTAL

1586/1759

125

3470

CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

663

46

709

CLINICA CIRÚRGICA PEQ. ANIMAIS

1056/1449

-

2505

05

28

33

-

09

09

3159

290

3449

LABORATÓRIO DE VIROSES

18

04

22

LABORATÓRIO DE PARASITOSES

247

147

394

LABORATÓRIO
PATOLÓGICA

215

353

568

168/111

-

279

LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA

156

25

181

DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM

384

444

828

LABORATÓRIO DE MICOSES

65

16

81

-

87

87

399

-

399

CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS E
INTERNAMENTOS
CIRURGIA DE GRANDES ANIMAIS E
INTERNAMENTOS
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

DE

ANATOMIA

LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO

LABORATÓRIO DE INFECTOLOGIA

VACINAÇÕES DE CÃES E GATOS
Fonte: HOSPMEV

393

